Pohjois-Karjalan Puumiehet ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Yhdistyksen kahdeksaskymmenesneljäs (84.) toimintavuosi

1.

YLEISTÄ TOIMINNASTA
Yhdistyksen toiminta ylläpidettiin suunnilleen vuoden 2017 tasolla. Toiminnassa
panostettiin Viroon suuntautuneeseen opintomatkaan ja Puumiesten liiton toiminnan
kehittämiseen osallistumiseen sekä rahoituksen hankinnan tehostamiseen.
Seminaari- ja tapahtumatoiminnassa pidettiin välivuosi vuoden 2017 ponnistusten
jälkeen.

2.

3.

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
JOHTOKUNTA
Erkki Verkasalo
Tuomo Turunen
Antti Haapala
Jouni Luoma
Timo Pakarinen
Jouko Piirainen
Harri Valkonen
Hannu Lappalainen
Pauli Tahvanainen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen ja sihteeri (johtokunnan nimeämänä)
jäsen
jäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen

RAHASTONHOITAJA
Erkki Verkasalo

oto

TOIMINTA
3.1 KOKOUKSET JA HALLINNOINTI
Yhdistyksen yleinen vuosikokous pidettiin Ravintola Kerubissa Joensuussa 23.3.2018.
Läsnä oli noin 20 henkilöä. Perinteinen Puumiesillallinen nautittiin samassa paikassa
kokouksen jälkeen. Vuosikokousesitelmän piti Joensuun Pihapetäjä-rakennushankkeen
rakennesuunnittelusta vastannut rakennusinsinööri Mika Keskisalo. Pohjois-Karjalan
Puumiesteko 2017 –palkinto luovutettiin samassa yhteydessä Karjalaisen Kulttuurin
Edistämissäätiölle. Palkinnon vastaanotti säätiön puolesta kiinteistöpäällikkö Eero
Kuittinen.
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. Johtokunnan puheenjohtaja ja
sihteeri osallistuivat Puumiesten liiton järjestämälle Alueyhdistysristeilylle 20.-21.1.2018,
jossa tavoitteena oli miettiä keinoja, joilla liiton ja alueyhdistysten toimintaa voidaan
kehittää aktiivisemmaksi ja houkuttelevammaksi uusille jäsenille, kehittää yhteistyöideoita
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toiminnan virkistämiseksi, miettiä uusia jäsenhankintatapoja ja tavata alueyhdistysten
toimijoita. Samalla liitto keräsi alueyhdistysten näkemyksiä liiton sääntöjen uudistamiseksi.
Johtokunnan puheenjohtaja osallistui Puumiesten liiton kevätvuosikokoukseen
Jyväskylässä 16.3.2018 sekä syysvuosikokoukseen ja alueyhdistysten kokoukseen
Keuruulla 29.-30.9.2018.
Pohjois-Karjalan Puumiesten vuodelle 2018 suunniteltu sääntöjen päivittäminen
päätettiin siirtää tuonnemmaksi kunnes Puumiesten liiton säännöt on uudistettu.
3.2 KOULUTUS- JA SIDOSRYHMÄTAPAHTUMAT
Pohjois-Karjalan Puumiehet järjesti yhteistyössä Etelä-Saimaan Puumiehet ry:n kanssa
opinto- ja tutustumismatkan Viroon 6.-9.9.2018, aiheina puuteollisuus, puurakentaminen ja
metsätalouden erityispiirteet. Matkan suunnittelusta vastasi pitkälti Jouko Piirainen
(JOSEK Oy) apunaan Jouni Luoma ja Erkki Verkasalo. JOSEK Oy tuki myös yhteisen
matkaillallisen järjestämistä. Matkalle osallistui 24 henkilöä. Puumiesten liiton
toiminnanjohtaja Hanna Luoma oli yksi matkalle osallistujista ja kirjoitti Puumies 9/2018
lehteen artikkelin kaikesta näkemästämme ja kuulemastamme. Bussimatkoja viihdytti
kaikkiaan neljä tietovisailua, joissa testattiin yhtäältä matkalaisten yleistietoja ja toisaalta
matkakohteista opittuja asioita – tässä aikajärjestyksessä.
Puumies-lehden samainen numero oli samalla Pohjois-Karjalan teemanumero, jossa
mielessä siinä oli kaikkiaan kahdeksan artikkelia maakunnan puu- ja metsäalalta. Viisi
niistä kirjoitti lehden päätoimittaja, kolme artikkelia tuli jäseniltämme. Vuoden mittaan
jäsenemme kirjoittivat muitakin ammatillisia artikkeleita sekä tähän lehteen että toisille
mediafoorumeille, erityisesti puurakentamisesta.
3.3 VIESTINTÄ JA JÄSENPALVELU
Puumiesten liitto on huolehtinut alueyhdistyksemme verkkosivujen päivittämisestä osana
liiton verkkosivuja vuodesta 2016 lähtien. Yhdistys toimittaa sivuille perus- ja
toimintatietoja, mm. jäsenkirjeet, yleisten kokousten, retkeilyjen ja muiden tapahtumien
kutsut ja tarpeen mukaan muuta yhdistyksen toimialueen aineistoa.
Alueyhdistyksemme tavoitteena oli lähettää vuoden mittaan 2-3 jäsenkirjettä. Vuonna
2018 jäätiin yhteen (syys)kirjeeseen päivämäärällä 24.10.2018.
Yhdistyksen vuosina 2016-17 hankkima gyrokopteri on ollut jäsenten käytettävissä hyvin
edulliseen vuokraushintaan. Kysyntä on jatkunut niukkana.

4 JÄSENISTÖ JA TALOUS
Jäsenmäärä
Varsinaiset jäsenet
Kantajäsenet
Opiskelijajäsenet
Kaikki jäsenet

31.12.2018
52
32
6
90
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Muutokset vuoden 2018 aikana: Varsinaiset jäsenet -7, Kantajäsenet -3,
Opiskelijajäsenet -2, Kaikki jäsenet -12.
Jäsenmaksut
Varsinainen jäsen
Kantajäsen
Opiskelijajäsen
Vapaehtoinen kannatusmaksu

25 €
0€
10 €
20 €

Jäsenmaksujen tuotot olivat 1905 € vuonna 2018 eli 3,4-kertaiset verrattuna
vuoteen 2017. Kasvu johtuu jäsenmaksujen perinnän tehostamisesta ja myös
vuonna 2017 maksamatta jääneiden jäsenmaksujen kohdentumisesta vuodelle
2018. Jäsenmaksu on jäänyt silti edelleen maksamatta suurelta joukolta
yhdistyksen jäseniä.
TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tila koheni edelleen vuoden 2018 aikana Viron retkeilystä
syntyneiden nettotuottojen ja jäsenmaksujen kertymän kasvun ansiosta. Tilinhoidon
kustannuksia on pystytty kohtuullistamaan. Sekä toiminnan tuotot että kustannukset
olivat selvästi pienemmät vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017, jolloin PUUMIseminaarin järjestäminen vaikutti ratkaisevasti varsinkin tuottoihin mutta myös
kustannuksiin.
Yhdistyksen toiminnantarkastajana
varahenkilönä Asmo Varis.

toimi

vuonna

2018

Tapani

Hirvonen

5 MUISTAMISET
Pohjois-Karjalan Puumiesteko 2017 palkinto myönnettiin Karjalaisen Kulttuurin
Edistämissäätiölle Pihapetäjä-puurakennushankkeen johdosta. Palkinto jaettiin
vuosikokouksessa 2018 (luku 3.1).
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Johtokunta
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