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Pohjois-Karjalan Puumiehet palkitsi Puuartistin ‒
palkintoperusteena innovatiivinen tapa käyttää paikallista puuta
Valtakunnallisen Puumiehet ry:n Pohjois-Karjalan alueyhdistys ojensi Vuoden 2020
Puumiesteko -palkinnon Puuartisti Oy:lle osoituksena innovatiivisesta tavasta käyttää
kotimaista puuta uniikeissa projekteissa sekä käsityötaidon vahvasta
esiinnostamisesta. Puuartistille käsityöläisyys on tuonut koko ajan suurempia
projekteja, joissa jo suunnittelupöydällä voidaan varmistaa, että kotimainen puu ja
hiotut yksityiskohdat pääsevät oikeuksiinsa.
Pohjois-Karjalan Puumiehet ry on huomioinut maakunnan merkittäviä puualan tekoja yli 20
vuoden ajan jakamalla Vuoden Puumiesteko -palkintoa, ja tänä vuonna se päätettiin antaa
kontiolahtelaiselle mittatilauspuusepänverstas Puuartistille.
Keskeisiksi palkintoperusteluiksi yhdistys nostaa Puuartistin innovatiivisen tavan tuoda puun
mahdollisuudet esiin ainutlaatuisena materiaalina rakentamisessa ja sisustamisessa. Lisäksi
Puuartisti on toiminnallaan pyrkinyt nostamaan käsityötaidon arvostusta. Molemmat
palkintoperusteet ovat toteutuneet näyttävällä, valtakunnallista huomiota keränneellä tavalla
mm. Puuartistin peliyhtiö Supercellille tekemän mittatilaussaunan muodossa, joka toteutettiin
pohjoiskarjalaisista kuusenjuurakoista.
‒Arvostamme tällaista suomalaisen puun omaleimaista ja mielikuvituksellistakin käyttöä,
joka samalla nostaa käsityöläisyyttä myös nuoremman väen tietoisuuteen, tiivistää
Pohjois-Karjalan Puumiesten puheenjohtaja Timo Tahvanainen.
Tahvanainen sekä varapuheenjohtaja Tomi Pulkkinen kävivät luovuttamassa palkinnon
Puuartistin verstaalla Kontiorannassa. Palkinnon vastaanotti Puuartistin perustaja ja luova
johtaja Miikka Kotilainen.
‒Totta kai olen otettu palkinnosta. Käsityöläisyys on ollut koko meidän toiminnan lähtökohta,
eikä siitä ole onneksi tarvinnut lähteä tinkimään. Olemme onnellisia siitä, että on löytynyt
asiakkaita, jotka arvostavat sitä aikaa ja panosta yksityiskohtiin, jota uniikkeihin teoksiin
laitamme. Pystyn myös suunnittelijan ominaisuudessa entistä enemmän vaikuttamaan
käytettyihin materiaaleihin. Esimerkiksi seuraavaan saunaprojektiin valitsin pohjoiskarjalaista

kuusta, josta teemme repimällä hieman erikoisempaa saunan sisustusmateriaalia, kertoo
Kotilainen.
Pohjois-Karjalan Puumiehet toimii valtakunnallisen Puumiehet ry:n alueyhdistyksenä ja tuo
yhteen maakunnan puuteollisuus-, rakennus- ja metsäalan yrittäjät, toimihenkilöt, opiskelijat
ja tutkijat.
Puuartisti suunnittelee ja valmistaa mittatilaushuonekaluja ja -sisustuksia ympäri Suomen
Kontiolahden verstaalta käsin. https://puuartisti.fi/media/
Lyhyt video median käyttöön palkinnon jakamisesta ja Puuartistin esittely / kiitos:
https://drive.google.com/file/d/1wnybQCT0BA8RuD-xv7xY0EQFa0p2mak_/view?usp=sharin
g
Videon kuvaus ja leikkaus: Oskari Nevalainen
Valokuva median käyttöön palkinnonjaosta:
https://drive.google.com/file/d/1wlfthX9v0m_gILV81URILzmLRiCW4oC1/view?usp=sharing
Palkintovalokuvassa vasemmalla Timo Tahvanainen, keskellä Miikka Kotilainen ja oikealla
Tomi Pulkkinen. Palkinto on polvijärveläisen Erkki Pellin 7 eri puumateriaalista valmistama
lautanen.
Valokuva: Joona Kotilainen
Kuvituskuva median käyttöön revitystä kuusilaudasta:
https://drive.google.com/file/d/1wnIvKymeu1pL80SXi7K_4K21aD344euh/view?usp=sharing
Puuartisti valmistaa seuraavan uniikkisaunatoteutuksensa repimällä kuusitukeista
luonnonpintaisia lautoja.
Valokuva: Joona Kotilainen
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