
Raimo Hulmi CV

syntymäaika 21.05.1950, Kotka

Työkokemus - lehtori, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 1996 -
- lehtori Joensuun metsä- ja puutalousoppilaitos, 1.8.1986 - 31.12.1995
- eräopaskurssin päätoiminen tuntiopettaja, Pohjois-Karjalan
- lehtori Joensuun metsä- ja puutalousoppilaitos  01.08.1978 -
01.08.1978 – 30.07.1984
- metsänhoidonopettaja, Peltosalmen maatalousoppilaitos 03.01.1977 -
30.07.1978
- tutkija, metsäntutkimuslaitos, metsänhoidon osasto 01.01.1976-30.12.1976
- avustava tutkija, metsäntutkimuslaitos, suontutkimusosasto, 01.09.1974 –
30.04.1975, 12.01. – 14.02.1976
- metsänhoidon asiantuntija, Qinglin - mallimetsätilaprojekti,
Kiina 1996-98 (12 kk.)
- maakoordinaattori,Tourfor-projekti 1997-99
- opettajavaihto (Saksa, Englanti, Kreikka, Slovakia)

Koulutus - Diplom Forstwirt, 1975 Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau,
Saksa
- Metsäalan opettajakoulutus, Kurun Normaalimetsäopisto1978
- Puuenergia-alan asiantuntijakoulutus (30 ECTS)

Kielitaito suomi (äidinkieli), englanti (hyvä), saksa (erinomainen), ruotsi (tyydyttävä)

Luottamustoimia ym.
Ampumahiihto:
- kansainvälinen tuomarikortti 1998 –
- erilaisissa tehtävissä Kontiolahdella järjestetyissä maailmancup-

kisoissa, nuorten MM-kisoissa, Euroopan mestaruuskisoissa (kilpailun
johtajan apulainen, akkreditointipäällikkö)

- Maailmanmestaruuskisat 1999 (akkreditointipäällikkö)
- useiden SM-kilpailuiden johtaja
- kansalliset kilpailut (kilpailun johtaja, ampumapaikan johtaja, lähdön- ja

maalin johtaja, TD-tehtävät)
- Kontiolahden Urheilijoiden edustajana 4 kertaa IBU:n kisajärjestäjien

kokouksessa (Slovakia, Norja, Saksa, Suomi)
- Tutustumismatkat kansainvälisten kisojen järjestelyihin (Anterselva,

Haute Marien, Ruhpolding, Östersund)

Muu urheilu
- Metsäalan Euroopan mestaruuskisat (ampumahiihto)

- johtaja Joensuu / Kontiolahti 1991
- suunnitteluryhmän johtaja Joensuu / Kontiolahti 2014

- Salibandyseura Josba ry
hallituksen jäsen 2002 - 2003
puheenjohtaja 2004



Pohjois- Karjalan katselmustoimikunnan (metsälaki) puheenjohtaja 1995 -
Metsänhoitajaliiton hallituksen jäsen 2007, 2009 - 2010
Metsänhoitajaliiton valtuuston jäsen 1996 - 2006, 2008, 2011 -
Pohjois-Karjalan metsänhoitajat ry, puheenjohtaja 2010 -
Pohjois-Karjalan maataloussäätiön hallituksen jäsen
Pohjois- Karjalan perheasiainneuvottelukeskuksen jäsen 1995 – 98,
puheenjohtaja 1999 - 2009
Kolin kansallispuiston tukiyhdistys (Ukon ystävät ry ) perustajajäsen ja
puheenjohtaja
Suomen metsäurheiluliitto ry., puheenjohtaja 2011
Eno-verkkokoulun tukiyhdistyksen puheenjohtaja 2011 -
Pohjois- Karjalan kehitysmaayhdistys ry, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja
Joensuun kaupungin koulutuslautakunnan jäsen (yksi valtuustokausi)
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsen (kaksi
valtuustokautta)
Rantakylän seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen (kaksi valtuustokautta)

Sotilasarvo res.kapteeni

Kunniamerkit Suomen Leijonan ritarimerkki 2011

Harrastukset Historia, suunnistus, shakki, hiihto, järjestötoiminta


