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Karjalan Keksijät ry
Hallituksen laatima toimintakertomus 2017
Karjalan Keksijät kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä kahdeksan kertaa.
Kokouspaussi pidettiin kesäkuukausien aikana. Patentti- ja rekisterihallitus ryhdistäytyi
selvittämään rekisterissä olevien yhdistysten nykytilaa tarkoituksella poistaa
yhdistysrekisteristä sellaiset yhdistykset, jotka eivät päivitä tietojaan PRH:lle.
Toimenpide aiheutti KARKE:lle ylimääräistä asian veivaamista mm. sen vuoksi, että
PRH:n ilmoituslomake oli heidän tunnustuksensakin mukaan vanhentunut ja huterasti
toimiva. Asia saatiin kutenkin kuntoon ennen kuin KARKE pantiin roskakoriin.
Keksijäin keskusliiton kanssa yritettiin selvittää KARKE:n todellinen jäsenmäärä.
Kirjanpitoa jäsenistä pitää ensisijaisesti valtakunnallinen Keksijäin Keskusliitto KEKE,
jonka jäsenenä KARKE on. KEKE:llä on tiedot myös saapuneista jäsenmaksuista, jotka
KARKE:n jäsenet maksavat KEKE:n tlille. KEKE:ltä ei valitettavasti saatu varmennusta
aktiivijäsenten luetteloon eikä myöskään tietoa jäsenmaksun maksaneista jäsenistä
muutenkaan. KARKE:n osuuden palautusta jäsenmaksusta KEKE:ltä ei myöskään
saatu. Kuluvan vuoden aikana loppui myöskin KEKE:n toimittaman tiedotteen
ilmestyminen. Vieläkin toivomme, että KEKE saataisiin uudelleen toimivaksi järjestöksi,
mutta olemme jo päätyneet pohtimaan sitäkin vaihtoehtoa, että irrottautuisimme
kokonaan KEKE:stä ellei pian saada KEKE:n toimintaa elpymään.
Huhtikuussa KARKE tutustui LUT:n kemianosastolla akkumetallien talteenottoon
hydrometallurgisilla prosesseilla. Aihe oli mielenkiintoinen akkujen,
superkondensaattoreiden ja paristojen voimakkaan kehityksen vuoksi. Sähköautojen
akkujen kysynnän oletettu lisääntyminen lisää aiheen kiinnostavuutta merkittävästi.
Huomattavaa on myös sähkökäyttöjen lisääntyminen polttomoottorikäyttöjen sijasta
muillakin konetekniikan osa-alueilla.
Heurekan tiedekeskukseen KARKE teki tutustumiskäynnin 6.5.2017
KARKE:n kokouksissa pohdittiin ajankohtaisia aiheita kuten mm. fossiilisiin raakaaineisiin pohjautuvien materiaalien korvaamista hajoavilla biomateriaaleilla. Yleisenä
huomiona oli alkuperäisidean tarvitseman ajan pituus ennen sovellusten
kaupallistumista. Julkisen sektorin säästämiskampanja tutkimusrahoituksessa on
omiaan vain pidentämään markkinoilletuloaikaa. Taannehtivat laskelmat
toteutumisista ja viivyttelyistä ideoiden kaupallistamisessa saattaisivat tuoda esille
yllättävän suuria rahanmenetyksiä kansallisella tasolla.
Vuoden 2018 jäsenmaksusta ei päätetty syyskokouksessa, vaan jäätiin seuraamaan,
mitä tapahtuu KARKE:n ja KEKE:n välisessä suhteessa ylipäätänsä. Todettiin olevan
oikeutettua se, että KEKE maksaa KARKE:lle kuuluvat jäsenmaksujen osuudet ennen
kuin KARKE päättää vuoden 2018 jäsenmaksuistaan.

Syyskokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Lasse Valanne, Jaakko Pöntelin,
Arto Verho, Seppo Räihä, Vesa Ollilainen, Tarmo Okkola ja Juhani Juopperi.
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Yhdistyksen puheenjohtajaksi ja myös yhdistyksen sihteeriksi valittiin Juhani
Juopperi.
Kokoustilojen löytäminen aiheutti ongelmia. LUT:n remontti oli vienyt KARKE:Lta hyvin
toimivat tilat pois ja yritettiin sen vuoksi hakea kaupungin alueelta uusia sopivia tiloja.
Väliaikaisratkaisuna kokoonnuttiin jäsenten luona kotona kunnes vuoden lopussa alkoi
remontin päättyminen häämöttää ja päätettiin taas mahdollisuuksien mukaan aloittaa
vuoden 2018 alussa kokoontuminen LUT:n tiloissa. Sovittiin samalla LUT:n kanssa
pääoven pitämisestä auki ainakin klo 18.00 saakka.

Hallituksen puolesta:
Lappeenranta 7.3.2018

Juhani Juopperi

