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Meto Kainuun uusi johtokunta

Keväällä pidetyssä vuosikokouksessa valittiin uusi johtokunta
seuraavalle neljävuotisjaksolle. Johtokuntaan saatiin hieman
vaihtuvuutta ja uutta verta mukaan uusine ideoineen. Sittemmin
johtokunta järjestäytyi. Uutiskirjeen lopuksi johtokunnan
esittäytyminen. Uudet yhteystiedot löydät myös nettisivuiltamme.

Jäsenretki Kuhmoon 10.9.
Meto Kainuu järjestää maksuttoman jäsenretken Kuhmoon, jossa
tutustumme mm. Kuhmon sahaan. Retkeen kuuluu lounas.
Tarjoamme bussikuljetukset Kajaanista Kontiomäen Nesteen ja
Sotkamon kautta Kuhmoon ja takaisin. Matkalle mahtuu 30
ensimmäistä, joten ilmoittaudu ajoissa.
Alustava ohjelma:
7:30
7:50
8:30
9:30
11:40
12:10
13:10
14:15
15:30
17:30

Lähtö bussilla Kajaanista
Kontiomäen Neste
ILMOITTAUDU
Sotkamon linja-autoasema
Kuhmo oy sahan esittely
3.9. mennessä
Lounas
Woodpolis tutustuminen
paula.st.kemppainen@gmail.com
Crosslam tutustuminen
ElementtiSampo tutustuminen
Menomatkalla nähdään Tuupalan puukoulu
Petola
Seuraa kotisivujamme tai
Paluumatka samaa reittiä
Facebook-sivujamme, niin saat
Kajaanissa
tuoreet uutiset tapahtumistamme.

Kainuun metsäasiantuntijat nyt somessa
No pitihän se tämäkin päivä nähä, kun Meto Kainuu liittyy
someen. Joku voisi vaikka aatella, että mitäpä tuo hyvejää.
Facebookissa edustamme virallisen epävirallisesti rennon letkeästi.
Kerromme tapahtumistamme ja saatamme höpöttää välistä
muutakin.

Pöljyyksissämme perustettiin myös instagram-tili, jotta
epäsiveellisten kuvien jako someen olisi vieläkin helepompaa. No,
yritetään pysyä kuitenkin lähes asiallisina. Tykätkeehän meistä ja
muistakkaa hästäkkäillä.
www.facebook.com/metokainuu

@metokainuu, #metokainuu

puheenjohtaja
Tuomo Mikkonen

vara pj, tiedotusvastaava
Niko Piironen

Suomen Metsäkeskus

Sotkamon Metsänhoitoyhdistys

Asun Kajaanissa. Nyt toista kautta
puheenjohtajan tehtävissä. Lisäksi
olen Kainuun metsäohjelman 2020
ohjelmavastaava, jonka mukaan
Kainuun metsäneuvosto on linjannut
Kainuun metsäbiotalouden kehittämistoimet.

Johtokunnan uusi tulokas. Asun tätä nykyä
Sotkamossa, mutta tulen Pohjois-Karjalasta.
Valmistuin 2016 metsätalousinsinööriksi. Jo
opiskeluaikana koin epätervettä innostusta
yhdistystoimintaan ja nyt täällä taas ollaan.
Vapaa-aikani kyllä käytän enimmässä määrin
urheiluun ja luonnossa liikkumiseen.

sihteeri
Paula Kemppainen

jäsen
Antti Hiltunen

Suomen MetsätKuntoon Oy

Suomen MetsätKuntoon Oy

Asun Hyrynsalmella mieliympäristössäni eli
metsän keskellä. Hyvä näin – kun
työtehtävissäni kiinteistönvälittäjänä harvoin
enää ehtii metsään. Meto Kainuun sihteerinä
työuran alusta lähtien jo vuodesta 2009.
Nuoria metsäammattilaisia toivon toimintaan
mukaan!

Johtokunnan uusi tulokas. Asun
Kajaanissa ja olen suurimman osan
työurastani työskennellyt Kainuussa eri
metsätoimijoiden palveluksessa. Vapaaajalla tykkään liikkua luonnossa ”vapain
ajatuksin”.

jäsen
Tiina Juntunen

jäsen
Heikki Väisänen

Metsähallitus

Metsäkontio
Työskentelen Metsäkontion Sotkamon
toimistolla. Yrittäjänä olen ollut 21 vuotta.
Harrastuksenani on kuntoliikunta.

Muuta hyödyllistä
❖ Olethan muistanut päivittää yhteystietosi esim. osoitteen tai työpaikan
vaihdosta Metoon. Voit tehdä sen täällä.
❖ Kuulemme mielellämme palautetta ja toivomuksia millaista toimintaa
haluatte meidän järjestävän. Palautteen voit antaa meille suoraan
sähköpostilla tai kotisivujemme palautelomakkeella.

Yhteystiedot
Puheenjohtaja Tuomo Mikkonen
0400 847 895
tuomo.m(at)tutka.net
Varapuheenjohtaja Niko Piironen
044 262 7893
niko.piironen(at)hotmail.com
Sihteeri Paula Kemppainen
050 400 9898
paula.st.kemppainen(at)gmail.com

http://alueluva.fi/meto-kainuu/
www.facebook.com/metokainuu
@metokainuu, #metokainuu

