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Meto Kainuu ry 
 

 

TOIMINTAKERTOMUS vuodesta 2021 

 
 
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 2021 – 2024: Puheenjohtajana Tuomo Mikkonen ja 
varapuheenjohtajana Antti Hiltunen Muita jäseniä ovat sihteeri Anni Väisänen, Heikki 
Väisänen, Tiina Juntunen ja Niko Piironen. 
 
 
1 Sääntömääräiset asiat 
 
1.1 Jäsenrekisterin ylläpito: ok. Jäseniä vuoden 2021 lopussa 240 henkilöä. 

 
1.2 Kirjanpito taloudesta: tilitoimisto Tilivaria hoitanut kirjanpidon. 
 
1.3 Vuosikokous pidettiin 13.4.2021 Teams etäyhteydellä. Paikalla 8 jäsentä. 

Johtokunta piti toimintavuoden aikana lisäksi kaksi kokousta. 
 

1.4 Edustukset: STTK:n aluetoimikunta sekä Työvoima ja Elinkeinotoimikunta 
(Kainuun ELY), Metsäsertifiointi toimikunta, Tuomo Mikkonen Meton 
edustajiston varajäsen. 
             

1.5.  Vuoden 2021 kainuulaiseksi metsäasiantuntijaksi valittiin Pekka Heikura. 
 
1.6. Nettisivut Meto Kainuun kotisivuilla on voinut seurata alueyhdistyksen 

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

 
 

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

 
 
Jouluruokailu ja WinterOpen: Jäsenistöä aktivoitiin yhteisellä tapahtumalla 20.11.2021. 
Mukaan saatiin 18 osallistujaa. Jouluruokailu toteutettiin yhdessä Kainuun agrologien 
kanssa Naapurinvaaran lomakylässä Vuokatissa. Jäsenet saivat halutessaan jatkaa iltaa 
yhdessä agrologien kanssa tai vapaasti omassa seurueessa. Jäsenille tarjottiin 
WinterOpeniin liput. Lippuja jäsenille ostettiin 15 kappaletta. 
 
Suunnitelluista toiminnoista jouduttiin perumaan muun muassa Pohjois-Savon retkeily sekä 
Puuta-Heinää lehden julkaisu. 
 
 
 
3 Talous 
 
Vuonna 2021 alueyhdistyksen toimintaa rajoitti korona. Marraskuussa saimme järjestettyä 
jouluruokailun jäsenillemme. Suunniteltuja toimintoja jouduttiin perumaan. Alueyhdistyksen 
talous on kunnossa. Toiminnan tulot olivat 2640,51 € ja menot 4572,08 €. Tilikauden 
tappioksi muodostui 1 931,57 €. Oma pääoma tilikauden lopussa oli 20 077,08 €.  
 

   
 

Johtokunta    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


