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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 
 Yhdistyksen kahdeksaskymmenesviides (85.) toimintavuosi 
 
1.YLEISTÄ 

Yhdistyksen toiminnan aktivointia jatketaan uudestaan yhden hengähdysvuoden 
jälkeen vuonna 2019, hakien aktiivisia henkilöresursseja ja uusia jäseniä sekä 
kiinnostavuutta ja näkyvyyttä yhdistyksen ja alueen toiminnalle puu- ja 
metsätalousklusterissa. 
 

2. HALLINTO 
Yhdistyksen johtokunnan jäseninä jatkavat vuonna 2019 Timo Pakarinen, Tuomo 
Turunen ja Harri Valkonen. Erovuorossa ovat Antti Haapala, Jouni Luoma ja Jouko 
Piirainen. Johtokunnan puheenjohtaja valitaan vuosittain. Puheenjohtajana toimi 
vuonna 2018 Erkki Verkasalo. Johtokunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan, 
sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta voi kutsua asiantuntijajäseniä harkintansa 
mukaan. Asiantuntijajäseninä toimivat vuonna 2018 Hannu Lappalainen ja Pauli 
Tahvanainen. Johtokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuonna 2019. 
Yhdistys järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen. 
 
Yhdistyksen sääntöjen ajantasaisuus arvioidaan ja päivitetään ne vuoden 2019 
aikana. Tähän voidaan ryhtyä sen jälkeen kun Puumiesten liiton hallitus on 
hyväksynyt valmistelussa olevat sääntömuutokset liitolle. 

 
3. JÄSENISTÖ  

Yhdistys kohdentaa jäsenhankintaa puurakentamisen, puutavaran jalostuksen ja 
kaupan ja metsätalouden parissa sekä koulutus- ja tutkimustehtävissä toimiviin 
henkilöihin. Hankinnassa otetaan huomioon koko maakunnan alue ja myös 
Savonlinnan seutu. 
 

4.TALOUS 
Toimintavuoden talouteen vaikuttavat jäsenmaksutulot, kannatustukimaksuista, 
opintomatkoista ja tapahtumista, ilmoitushankinnasta ja kalenterimyynnistä ja 
muusta toiminnasta saatavat tulot sekä kaikesta toiminnasta aiheutuvat 
kustannukset. Vuonna 2019 tuloja ja kustannuksia aiheuttaa erityisesti mahdollinen 
opinto- ja tutustumismatka Petroskoin seudulle (ks. kohta 5). Taloudenhoidon 
tavoitteena on tehostaa edelleen yhdistyksen jäsenmaksujen perintää. 
 
Jäsenmaksut vuonna 2019 (johtokunnan ehdotus): varsinainen jäsen 25 €/hlö, 
opiskelijat 10 €, vapaaehtoinen jäsenmaksu kanta- ja vapaajäsenille 20 €. 

 
5.TOIMINTA 

Yhdistys suunnittelee ja järjestää opinto- ja tutustumismatkan Petroskoin seudulle 
aiheina puuteollisuus ja puurakentaminen sekä metsätalouden erityispiirteet, 
alustavasti 23.-25.8.2019. Matka on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Karjalan 
Puumiesten ja muiden alueyhdistysten jäsenille mutta myös muille asiasta ja 
aihepiiristä kiinnostuneille yrityksille ja henkilöille. Matkan yhteyteen harkitaan 
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järjestettäväksi mahdollisuutta suomalaisten ja venäläisten yritysten kontaktien 
muodostamiseen.  

 
Yhdistys jatkaa tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston, Karelia-
ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Business Joensuun 
ja Luonnonvarakeskuksen kanssa jäsenhankinnassa ja koulutus- ja 
kehittämisyhteistyössä. Suunnitellaan ja toteutetaan oppilaitosten kanssa 
opiskelijoille ja opettajille tarkoitettu 2-3 vierailun sarja maakunnan puualan 
yrityksiin tavoitteena tutustuminen toimialan teollisiin työpaikkoihin ja 
rekrytoitumismahdollisuuksiin.  
 
Yhdistys ja sen jäsenet ovat mukana Forum Wood Building Nordic konferenssin 
Joensuussa 23.-24.9.2019 järjestettävän oheistapahtuman järjestelyissä (seminaari 
ja retkeily). Yhdistys edustaa oheistapahtumassa Puumiesten liittoa ja näkyy 
muutenkin tapahtumassa. Oheistapahtuman pääjärjestäjä on Karelia-
ammattikorkeakoulu ja järjestämiseen osallistuvat Itä-Suomen yliopisto, 
Luonnonvarakeskus ja todennäköisesti Joensuun kaupunki / Business Joensuu. 

 
Yhdistyksen viestintään kuuluu tiedottamista puu- ja metsäalan ja erityisesti oman 
toiminta-alueen ajankohtaisista asioista elinkeinoelämässä ja tutkimus- ja 
kehittämistoiminnassa. Puumiesten liitto päivittää yhdistyksen verkkosivuja, jotka 
ovat liiton verkkosivujen osana. Yhdistys toimittaa sivuille perus- ja toimintatietoja, 
mm. jäsentiedotteet, yleisten kokousten, retkeilyjen ja muiden tapahtumien kutsut ja 
tarpeen mukaan muuta yhdistyksen toimialueen aineistoa. Jäsenet jatkavat 
aktiivista kirjoittamista Puumies-lehteen ja esiintyvät myös muilla mediafoorumeilla. 
Yhdistys laatii ja toimittaa jäsenilleen kaksi jäsenkirjettä vuoden 2019 aikana. 
 
Yhdistys palkitsee edustamallaan toimialalla ja alueella vuonna 2018 ansioituneen 
henkilön tai organisaation Pohjois-Karjalan Vuoden Puumiesteko 2018 -palkinnolla. 

  
6. OSALLISTUMINEN 

Yhdistyksen edustaja osallistuu Puumiesten liiton kevätvuosikokoukseen 
Jyväskylässä 8.3.2019 sekä syysvuosikokoukseen ja alueyhdistysten kokoukseen 
Sotkamossa 28.-29.9.2019. Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan liiton 
valtakunnallisille toimialapäiville, retkeilyille ja kilpailuihin. Alueyhdistyksen nykyinen 
johtokunnan puheenjohtaja Erkki Verkasalo on Puumiesten liiton hallituksen jäsen 
kaksivuotiskaudella alkaen syysvuosikokouksesta 2018. 
 
 

7. MUISTAMISET 
 Muistetaan vuoden aikana merkkipäiviä viettäviä yhdistyksen jäseniä. 
 
 
 Johtokunta 


