Metsäalan Asiantuntijat ry

METSÄTALOUDEN,
METSÄASIANTUNTIJOIDEN
JA METSÄN HYVÄKSI

METO ON METSÄASIANTUNTIJOIDEN
PALVELUKSESSA!
Metsäalan Asiantuntijat on metsäalan
ammattilaisten oma edunvalvontajärjestö.
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on palveleva
neuvottelujärjestö. Asiantuntijoillamme on pitkä
kokemus metsäalan työ- ja virkaehtosopimusten
neuvottelemisesta. Olemme vahvasti mukana vaalimassa metsäalan työllistymismahdollisuuksia ja
kestävää kehitystä.

verkostoitumaan, virkistäytymään ja saamaan
vertaistukea. Jäsenemme tapaavat toisiaan muun
muassa suosituissa koulutustilaisuuksissamme.
Lisäksi viisitoista alueyhdistystämme järjestävät
ympäri vuoden erilaisia tapahtumia ja muuta
matalan kynnyksen toimintaa.

Olemme ketterä ja idearikas yhdistys, ja kehitämme
jatkuvasti toimintaamme voidaksemme palvella
metsäammattilaisia entistä paremmin. Riveihimme
kuuluu noin 6 000 monipuolisten tehtävien parissa
työskentelevää asiantuntijaa ja opiskelijaa, jotka pääsevät kauttamme tutustumaan toisiinsa,

Metolla on pitkät perinteet ja katse voimakkaasti
tulevaisuudessa. Me olemme täällä jäseniämme
varten ja neuvomme veloituksetta. Olipa
kysymyksesi pieni tai suuri, ota rohkeasti yhteyttä.
Vaikka WhatsAppilla!

Edunvalvonnan
lisäksi teemme
vaikutustyötä metsäalan
elinvoimaisuuden eteen.

METSÄTESTAMENTTI
METSÄTESTAMENTTI
Lahjoita metsäomaisuutesi osaaviin käsiin,

metsäalan hyväksi. Näet työsi ja huolenpitosi
Lahjoita metsäomaisuutesi osaaviin käsiin,
metsässä jatkuvan.
metsäalan hyväksi. Näet työsi ja huolenpitosi
metsässä jatkuvan.
Lisätietoa:
www.mmsaatio.fi/metsatestamentti
Lisätietoa:
www.mmsaatio.fi/metsatestamentti

METON JÄSENYYDEN HYÖDYT
Turvaa työelämään ja etuja arkeen.
Jäsenistöömme kuuluu metsäalla työskentelevien
lisäksi alan opiskelijoita. Yrittäjiä varten on perustettu
oma yhdistys – Metsäalan Yrittäjät ry. Jäsenemme
pääsevät nauttimaan useista rahanarvoisista eduista,
jotka tuovat turvaa, tietoa, mahdollisuuksia ja iloa
sekä arkeen että vapaa-aikaan. Jäsenet saavat palkkaja työsuhdeturvaa sekä henkilökohtaista neuvontaa ja
oikeusapupalvelua työsuhde- ja työharjoitteluasioissa.

Esimerkkejä eduistamme:
• vakuutusedut
• ammattisormukset
• huoltamo- ja autoedut
• jäsenten neuvonta

•
•
•
•
•
•

Luonnon Varassa -lehti
Metsälehti
metsästysoikeus
oikeudellinen puhelinneuvonta
sijoittamispalvelu
Suomen metsäurheiluliitto ry:n (SMUL)
toiminta
• taskukalenteri
Meton
• vapaa-ajan edut,
jäsenyys on
kuten alennukset
parasta turvaa
tasokkaista lomatyöelämässä.
huoneistoista
Liity jäseneksi!

Katso videolta jäsenemme terveiset

METOLAISET
Metsäasiantuntijat työskentelevät luonnonvara-alan
asiantuntija- ja johtotehtävissä.
Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja suomalaista
luonnonvaraosaamista arvostetaan kansainvälisesti.
Metsäelinkeinolla on suomalaisten hyvinvoinnin ja
Suomen elinvoiman kannalta valtava merkitys. Me
yhdessä ylläpidämme metsäalan ammattilaisten
arvostusta.
Jäsenemme ovat muun muassa metsätalousinsinöörejä ja -teknikoita, metsänhoitajia ja biologeja sekä
kaupallisen alan, juridiikan, myynnin ja markkinoinnin
sekä monen muun alan asiantuntijoita. Metsätalouden
ja -teollisuuden lisäksi jäsenemme työllistyvät metsien virkistyskäytön, erämatkailun ja luonnonhoidon
asiantuntijatehtäviin tai toimivat itsenäisinä yrittäjinä.

TULEVAISUUDEN
TYÖPAIKKA
www.metsaforest.com

Osa metsäasiantuntijoista työskentelee muulla kuin
metsäalalla. Esimerkiksi biotalous työllistää jäseniämme yhä enemmän.
Meto tuo metsäasiantuntijat yhteen. Tarjoamme runsaasti verkostoitumismahdollisuuksia, neuvottelemme
metsäalan työehtosopimukset ja valvomme alan työntekijöiden etuja. Autamme ja neuvomme myös työnhakuun liittyvissä kysymyksissä, liittyivätpä ne sitten
ansioluetteloon, palkkoihin, lomiin tai työehtosopimuksen yksityiskohtiin. Teemme työn aloittamisesta
ja vaihtamisesta sujuvampaa. Kun soitat meille, soitat
aina metsäalan asiantuntijalle, johon voit luottaa.
Ota meihin rohkeasti yhteyttä ja liity hyvään porukkaan!

Metsäalalle
hakeutuu usein
ihmisiä, jotka viettävät
myös vapaa-aikaansa
luonnon parissa ja
haluavat, että luonto
voi hyvin.

Suomen Metsäsäätiö suomalaisen metsäelinkeinon puolesta.
metsasaatio.fi

Finlands Skogsstiftelse för finsk skogsnäringen.

METO – Metsäalan Asiantuntijat
Mikonkatu 8 A, 5. krs
00100 Helsinki
www.luva.fi/metsaasiantuntijat
@meto_ry

metsaasiantuntijat

Metsäalan Asiantuntijat

• www.jssuomi.fi

@metsaasiantuntijat

Kasvatamme
huomista
www.metsa.fi

