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Meto Kainuu ry 
 

 

TOIMINTAKERTOMUS vuodesta 2018 

 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on liiton sääntöjen, liittokokousten, 
liittovaltuuston ja liittohallituksen päätösten mukaisesti 
metsäalanammatillisena yhdistyksenä: 
 

• kehittää ja lujittaa metsäalan asiantuntijoiden ammattitaitoa, 
keskinäistä yhteenkuuluvaisuutta ja vastuuntuntoa 

• kohottaa metsäalan ja metsäalan asiantuntijoiden arvostusta 

• toimia toiminta-alueensa metsätalouden edistämiseksi 

• toimia yhteistyössä metsäalalle tärkeiden sidosryhmien kanssa 

• noudattaa liiton sääntöjen alueyhdistyksiä koskevia määräyksiä 
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi alueellaan yhdistys: 
 

• pitää yhteyttä ja vaikuttaa tiedotusvälineisiin, alueen keskeisiin päätöksentekijöihin ja muihin tärkeisiin 
sidosryhmiin 

• järjestää metsäalan tarpeita edistäviä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia 

• välittää tietoa metsäalasta ja metsäammattilaisista tiedotusvälineille ja muille tärkeille sidosryhmille 

• toimii yhteistyössä liiton hallinnon kanssa jäsenistön ja liiton kannalta tärkeissä ja keskeisissä 
kysymyksissä 

 
Näitä sääntöjä ja toimintasuunnitelmaa on toteutettu seuraavasti: 
 
Johtokunta vuosina 2018 – 2022: Puheenjohtajana Tuomo Mikkonen ja 
varapuheenjohtajana Niko Piironen. Muita jäseniä ovat sihteeri Paula Kemppainen, Heikki 
Väisänen, Tiina Juntunen ja Antti Hiltunen. 
 
 
1 Sääntömääräiset asiat 
 
1.1 Jäsenrekisterin ylläpito: ok. Jäseniä vuoden 2018 lopussa 298 henkilöä. 

 
1.2 Kirjanpito taloudesta: tilitoimisto Tilivaria hoitanut kirjanpidon. 
 
1.3 Vuosikokous pidettiin Kajaanissa 21.4.2018. Paikalla 11 jäsentä. Johtokunta 

piti toimintavuoden aikana lisäksi kaksi kokousta. 
 

1.4 Osallistuttu koulutuksiin ja alueyhdistysten puheenjohtajien kokouksiin / 
tapaamisiin.  
 
Muut kokoukset: Maaseudun yhteistoimintaryhmä MYR, STTK aluetoimikunta 
sekä Kainuun TE-Keskuksen alueneuvottelukunta 
             

1.5.  Huomionosoitukset lähetetty jäsenille: Puheenjohtajan ja sihteerin 
allekirjoittamilla onnittelukorteilla, jossa on mukana Meton huivi. 

 
1.6. Nettisivut Meto Kainuun kotisivuilla on voinut seurata alueyhdistyksen 

tapahtumia: http://alueluva.fi/meto-kainuu/ sekä facebookissa. 

http://alueluva.fi/meto-kainuu/
http://alueluva.fi/meto-kainuu/
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 2  Tiedottaminen ja jäsenistön aktivointi 

 
 

• Puheenjohtaja on tavannut kuluneen vuoden aikana kainuulaisia sidosryhmiä sekä 
vaikuttajia sekä kansanedustajia. 
 

• Meto Kainuun puheenjohtaja on varajäsenenä metsäsertifiointi toimikunnassa. 
 

• Meto Kainuun jäseniä on aktiivisesti vaikuttamassa maakunta- ja 
kunnallispolitiikassa, sekä metsäpoliittisissa asioissa mm. valtuutettuina. Metolaisten 
edustuksia on myös ELY-keskuksen neuvottelukunnassa, STTK:n 
aluetoimikunnassa ja työvaliokunnassa.  

 

• Metsäliite: Kainuun Sanomien metsäliitteen kautta olemme vahvasti mukana 
tekemässä paikallista metsäpolitiikkaa. Liite julkaistiin Kainuun Sanomissa 31.5. 
Liitteistä on otettu ylimääräiset painokset ja postitettu ne sidosryhmille, 
kansanedustajille ja etämetsänomistajille. 

 

• Jäsenmatka Kuhmoon syksyllä: mukana 9 jäsentä. Retken kohteina oli Kuhmo Oy 
saha, Woodpolis ja Petola. 

 

• Pikkujoulut Winter Open tapahtumassa. Mukana jäseniä 22 kpl. 
 

• Urheilu: Lentopalloturnaus 1.-3.3.2018 Puolangalla Paljakassa Agrologeja vastaan. 
Meton joukkueessa oli 6 jäsentä. Lisäksi johtokunnan jäseniä on mukana aktiivisesti 
metsätaitourheilussa ja suunnistuksessa.  

 
 
3 Talous 
 
Vuoden 2018 alueyhdistyksen toiminta on ollut aktiivista ja vuosikokouksen asettamat 
tavoitteet on saavutettu. Alueyhdistyksen talous on kunnossa. Yhdistyksen tulot olivat 
6362,28 € ja menot 7062,06 €. Tilikauden tappioksi muodostui 699,78 €. 
Oma pääoma tilikauden lopussa oli 14 799,83 €. 
 

   
 

Johtokunta    
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Pikkujouluissa Vuokatissa 
 

 
Alueyhdistysten johtokuntien edustajia Juuassa Meto Pohjois-Karjalan omistamalla kodalla. 
 


