TIIVISTELMÄ
Vuosi 2013 oli Puumekanistikerhossa jotakuinkin perinteiden mukainen. Tänä vuonna hallituksen ruorissa olivat Timo Lindroos puheenjohtajana, Timo Lindén rahastonhoitajana,
Minttu-Maria Salonen sihteerinä, Kati Arvonen excursiomestarina, Laura Heinänen isäntänä ja Meri Sieviläinen emäntänä.
Alkuvuodesta osallistuttiin fuksitapahtumiin, joista saatiin myös muutamia fukseja käymään tapahtumissa ja kiinnostumaan kerhon toiminnasta. Yrityssaunailta ei keskittynyt
tänä vuonna kertomaan alan kesätöistä vaan pikemminkin eri uramahdollisuuksista puuteollisuuden ympäristössä. Wappugrillailuissa laitettiin isompaa vaihdetta silmään isommalla grillillä ja paremmilla eväillä. Kevätexculla oli mukana pienehkö porukka, joka matkusti perinteikkäästi Lahden seudulle.
Ligna-messut olivat tänä vuonna aikaiseen keväällä heti toukokuun alussa. Messumatkalla
oli sopivan kokoinen porukka uusia ja vanhoja kävijöitä. Matkan alussa vauhtia otettiin
Amsterdamista, jonka jälkeen rantauduttiin Hannoveriin ja ryhdyttiin tehokkaaseen messuiluun. Hannoverissa järjestettiin myös ensimmäinen workshop Puumekanistikerhon tulevaisuudesta, missä ideoitiin mitä kerhossa tulisi tehdä sen jatkuvuuden takaamiseksi ja
toiminnan parantamiseksi.
Keskikesällä Korpilahdella järjestetty Alppimatka keräsi kourallisen mekanisteja yhteen eri
puolilta Suomea tehtaiden syövereistä. Syksymmällä kerhon toiminta hieman hiljentyi jäsenistön ja osan hallituksenkin matkatessa opiskelemaan ympäri maailmaa. Toimintaa
johdettiin Kiinasta, Ranskasta ja Suomesta käsin. Lähempänä joulua järjestettiin pikkujouluexcursio pääkaupunkiseudulla. Vuoden kruunasi vaalikokous, jossa saatiin kuin saatiinkin
valittua uusi hallitus vaikka rehellisyyden nimissä se teki hieman tiukkaa tällä kertaa.
Koko vuotta ja tapahtumia leimasi valitettavasti alituisesti jatkuva jäsenistön väheneminen,
joka on aiheutunut muun muassa koulutusohjelmien muutoksesta. Vuoden aikana yritettiin houkutella uusia jäseniä, mutta toteutumisprosentti jäi alhaiseksi. Myös yhteistyötä
Helsingin yliopiston puutekniikkakerhon kanssa pantiin vireille, mikä toivottavasti tulee
kasvamaan jatkossa ja hyödyttämään molempia yhdistyksiä.

TAPAHTUMAT


Talvipäivä 22.1.



PINOn kesätyöinfo 12.2.



Henkilökunnan kahvitus 14.2.



Vuosikokous 18.3.



Hallituksen vaihto 19.3.



Yrityssaunailta 21.3.



Puuteollisuusinsinöörien vuosikokous 17.4.



Kevätexcursio 18.4.



Wappugrillaus 30.4.



Ligna-messumatka 4.-11.5.



Alppimatka 5.-7.7.



Pikkujouluexcursio 11.12.



Vaalikokous 12.12.

TALVIPÄIVÄ 22.1.
Puumekanistikerho osallistui perinteisesti Talvipäivään järjestämällä rastin hallitusporukan voimin. Rastia pidettiin
tavanomaisesti Arkkitehtiosaston edustalla ja tehtävänä oli
koota vaneripaloista koostuva dinosauruksen luuranko.
Osallistujaryhmiltä nähtiin mitä mielikuvituksellisimpia
suorituksia, sillä dinon oikeaoppinen kasaaminen lyhyessä
ajassa on haastavaa. Talvipäivä on myös erinomainen tapahtuma markkinoida Puumekanistikerhoa ja sen toimintaa, ja tänäkin vuonna saatiin moni puufuksi liittymään
kerhon sähköpostilistalle ja osallistumaan yrityssaunailtaan.

PINON KESÄTYÖINFO 12.2.
Yhdistys matkusti pienehköllä porukalla Lahden
Ammattikorkeakoululle kuuntelemaan PINOn järjestämää ja Puuinssien sponsoroimaa kesätyöinfoa. Paikalla oli edustajia useammasta suuresta puuteollisuusfirmasta kertomassa
tulevan kesän työpaikoista. Infon jälkeen siirryttiin kisapuistoon saunomaan ja viettämään
iltaa PINOlaisten kanssa.

HENKILÖKUNNAN KAHVITUS 14.2.
Uusi hallitus kävi tervehtimässä ja jututtamassa Puunjalostustekniikan laitoksen henkilökuntaa kahvin ja kakun äärellä. Kahvilla jutusteltiin niitä näitä, mutta myös mekaanisen
puunjalostuksen opetuksen sekä Puumekanistikerhon tilanteesta.

VUOSIKOKOUS 18.3.
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsiteltiin tulevaa ja mennyttä vuotta. Yhdistyksen
asiat olivat kunnossa, pientä toimintakertomukseen vaadittua lisäystä lukuun ottamatta.

HALLITUKSEN VAIHTO 19.3.
Tänä vuonna väistyvä hallitus päätti järjestää hallituksen vaihdon urheilullisen talvisissa
merkeissä, ja siispä uusi ja vanha hallitus kohtasivat Paloheinän hiihtoladuilla. Suksi luisti
niin eteen kuin taaksepäin ja nähtiinpä lähestulkoon jotain mäkihypynkin kaltaista. Oikeaoppinen ulkoinen ja sisäinen voitelu kiidätti suksia ja lenkki oli oikein urheilullinen. Hiihtelyn jälkeen otettiin moottorimarssi takaisin Otaniemeen Gorsuun, jossa odotti lämmin
sauna ja ruoka palkitsemassa hiihtolatujen karpaaseja. Iltaa jatkettiin lautapelien ja seurustelun merkeissä.

YRITYSSAUNAILTA 21.3.
Yrityssaunailta järjestettiin tänä vuonna perinteistä poikkeavalla formaatilla, eikä se varsinaisesti keskittynyt kertomaan tulevan kesän
työpaikoista vaan pikemminkin tarjoamaan
informaatiota mekaanisen puuteollisuuden eri
aloista ja mahdollisuuksista. Paikalla oli Matti
Hämäläinen SRV:ltä, Kimmo Ahonen Rautelta,
Mikko Iso-Kuusela UPM:ltä, Jaakko Paloheimo
Aalto-yliopistosta, Juha Virmiala Koskiselta sekä Laura Mattila edustamassa tilaisuuden
sponsoroijaa, Suomen Puuteollisuusinsinöörejä. Edustajat tarjosivat tuhdin ja mielenkiintoisen paketin informaatiota omista työuristaan,
yrityksistään ja puuteollisuuden mahdollisuuksista. Esitysten jälkeen nautittiin emännän
järjestämä maittava illallinen, jonka jälkeen päästiin löylyttelemään OK20:n saunaan ja
paljuttelemaan pihassa nököttävään Kairajaisista tuttuun
paljuun. Tilaisuus oli varsin onnistunut ja paikalle oli saapunut myös ilahduttavan suuri määrä fukseja ja uusia potentiaalisia mekanisteja. Saunontaa ja paljuttelua jatkettiin
yömyöhään ja saatettiinpa yön pimeydessä nähdä myös
sulavaakin sulavampia tanssiliikkeitä.

PUUTEOLLISUUSINSINÖÖRIEN VUOSIKOKOUS 17.4.
Puuinssien vuosikokous järjestettiin Suomalaisella klubilla, jossa Iiris Immonen ja Timo
Lindroos olivat kertomassa 2012 järjestetystä Venäjän excursiosta sekä Heikki Marttila piti
esitelmän Puunjalostajakillan Etelä-Amerikkaan suuntautuneesta ulkomaan pitkästä excursiosta. Taidettiinpa kokouksessa hyväksyä myös uusia mekanisteja Puuinssien nuorisojäseniksi.

KEVÄTEXCURSIO 18.4.
Kevätexculle suunnattiin kansainvälisellä pikkuporukalla ja poikkeuksellisesti eri bussifirman sämpylän näköisellä minibussilla. Ensimmäisenä laskeutumispaikkana toimi Idea-Puu
Nummelassa, jossa saimme kattavan esityksen ja kierroksen yrityksen toiminnasta ja historiasta. Seuraavaksi matkaa jatkettiin kohti Lahtea ja Järvelää Koskisen sahalle. Excu aloitettiin lounaalla, jonka jälkeen päästiin tositoimiin yritysesittelyn pariin ja tehdaskierrokselle. Järvelässä isännöimässä oli muun muassa hiljattain valmistunut Juha Virmiala. Järvelästä köröteltiin Lahden keskustaan Jartekin kontorille. Jartek on pitkään toivotellut mekanistikerhoa tervetulleeksi vierailulle ja nyt saimme siihen vihdoin tilaisuuden. Toimistolla
saimme läpikotaisen esitelmän Jartekin toiminnasta ja saavutuksista. Koska Jartekin saunaosasto oli muutettu toimistokäyttöön, otimme bussin alle ja lähdimme Jartekin isäntämme johdolla keskustaan illallistamaan. Italialainen ravintola tarjosi herkulliset ruuat ja
juomat, ja tyydytti excuilijoiden tarpeet. Ruokailun jälkeen oli aika hyvästellä viimeinen
excuisäntämme, minkä jälkeen suuntasimme vielä istuskelemaan paikalliseen ravintolaan
ennen bussimatkaa takaisin Otaniemeen. Excursio oli hieman rauhallisempi aikaisempiin
verrattuna, mahdollisesti pienemmän osallistujamäärän ja erilaisten excukohteiden vuoksi.

WAPPUGRILLAUS 30.4.
Wappuna grillailtiin perinteisesti Ossinlammen luonnonkauniissa helmassa. Tänä vuonna
päivitettiin kalustoa ja kerhon pallogrillin sijasta paikalle rahdattiin puheenjohtajan kaasugrilli, jolloin rillauksessa ja tarjoilujen laadussa päästiin aivan uudelle tasolle. Tänä vuonna
paikalle ei harmillisesti saatu live-musiikkia, josta saatiin nauttia edellisvuonna, joten ensi
vuotta odotellessa.

LIGNA-MESSUMATKA 4.-11.5.

Jälleen oli aika joka toinen vuosi järjestettävien mahtipontisten Ligna-messujen, ja kymmenkunta mekanistia matkasi Saksaan Hannoverin tuttuihin maisemiin. Joukossa oli niin
konkareita kuin uusiakin Lignakävijöitä. Hannoveriin matkattiin kuitenkin mutkan kautta,
sillä ensimmäinen lento otettiin Amsterdamiin, jossa kävimme tutustumassa Stora Enson
paikalliseen sahaan. Mekanistit heittäytyivät Damissa sosiaalisiksi ja niinpä illallistimme
yhdessä Prosessikerhon kanssa. Parin päivän Amsterdamin pysähdyksen jälkeen matkasimme junalla Hannoveriin messuilemaan. Ligna messut olivat taattua tavaraa eli valtavia messuhalleja peräjälkeen täynnä kaikkea kiinnostavaa mekaaniseen metsäteollisuuteen. Tälläkin kertaa olimme myyneet sponsoreillemme pieniä tehtäviä suoritettavaksi
messuilla, joten pelkän ihmettelyn lisäksi teimme tutkimusta ja selvityksiä. Raute ei pettänyt tälläkään kertaa, ja kutsui mekanistit cocktail-tilaisuuteensa, josta tuli tälläkin kertaa oikein riemukas ilta. UPM tarjosi myös perinteisen
Ligna-lounaan messujen lomassa. Illat menivät
rattoisasti pannukakkujen ja Ernst-Augustin parissa. Järjestettiinpä eräänä iltana myös kerhon
tulevaisuutta pohtiva workshop, jossa jokainen
sai esittää mielipiteensä ja ideansa kuinka ker-

hon toimintaa pitäisi kehittää. Esille nousseet ideat arkistoitiin ja ne jäivät odottamaan
jatkotoimenpiteitä.

ALPPIMATKA 5.-7.7.
Alppimatka järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisella formaatilla keskellä kauneinta kesää heinäkuussa. Alppivastaava Timo Lindroos vastasi matka järjestämisestä Keski-Suomen alpeille Korpilahdelle. Matkan aikana todellakin hiihdettiin vetten
päällä, uitiin, savusaunottiin ja nautittiin erinomaisesta lähiruuasta. Alppimatka keskellä kesää osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi, koska se tarjosi
hyvän tilaisuuden tavata eri puolille Suomea levinneet mekanistit saman katon alla.

PIKKUJOULUEXCURSIO 11.12.
Tämänkertaisesta excursio oli hybridi syysexcursiosta, uusien illasta ja pikkujouluista. Tällä
kertaa pysyteltiin myös visusti kehä kolmosen sisäpuolella. Pikkujouluexcursion kantavana
sponsorina toimi Metsäteollisuus ry. Ensimmäisenä suunnattiin Vantaan Nikinmäkeen tutustumaan Ikean ja Skanskan BoKlok-konseptin esittelyasuntoon, josta matka jatkui kohti
Viikkiä tutustumaan Viikin ympäristötaloon ja puukirkkoon. Ilta huipentui Metsäteollisuus
ry:n saunatiloihin, jossa nuoret puualan ammattilaiset kertoivat uristaan mekaanisen met-

säteollisuuden parissa. Pikkujouluexcursiolle kutsuttiin mukaan myös Helsingin yliopiston
Puutekniikan kerho, josta saatiin mukaan yksi rohkea osallistuja.

VAALIKOKOUS 12.12.
Vaalikokous oli tällä kertaa varsin globaali puhetta johdettaessa Kiinasta, kokouksen ollessa Otaniemessä, ja osan ehdokkaista ollessa Saksassa, Ranskassa, Itävallassa ja Australiassa. Vaalikokous saatiin nuijittua läpi tänäkin vuonna ja hallituksen kokoa päätettiin pienentää yhden jäsenen verran, koska vähemmälläkin tulee toivottavasti toimeen.

