Metsäammattilaisen asialla

Metsä- ja luonnonvara-alalla
toimivien järjestö
Meto on toiminut metsäasiantuntijoiden asialla jo vuodesta 1895.
Tärkein tehtävämme on jäsentemme edunvalvonta. Neuvottelemme
muun muassa hyvistä työ- ja virkaehtosopimuksista eri
sopimusosapuolten kanssa.

Meto on
LUVA - Luonnonvarat ry:n
perustajajäsen
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7 500 jäsentämme ovat metsätalousinsinöörejä- ja teknikoita,
metsänhoitajia, biologeja ja muita luonnonvara-alan osaajia.
Metolaiset toimivat metsäsektorilla erilaisissa asiantuntija-, esimies- ja
johtotehtävissä. Yrittäjäjäsenemme kuuluvat Meto Metsäalan Yrittäjiin.
Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Uudistamme luonnonvara-alaa
Edunvalvonnan lisäksi teemme vaikutustyötä metsäalan
elinvoimaisuuden eteen. Yhteistyössä päättäjien kanssa
haluamme varmistaa, että suomalainen metsäala menestyy
myös tulevaisuudessa.
Liittymällä Metoon saat tietoa ja turvaa työelämän eri
tilanteissa ja lukuisia rahanarvoisia etuja. Tervetuloa
tutustumaan toimintaamme!

Katso videomme!

Mitä sinusta
tulee isona?
Stora Enso työllistää tuhansia metsäammattilaisia suoraan
tai yrittäjien kautta. Oletko sinä uusi työkaverimme?
Tutustu tulevaisuuteesi: www.storaenso.com
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Asiantunteva vaikuttaja
Meto on kokenut kumppani, jonka asiantuntemukseen
voi luottaa.
Vaikuttavaa yhteistyötä
Meto on metsä- ja luonnonvara-alalla vaikutusvaltainen
toimija. Vaikutamme muun muassa metsä- ja
koulutuspolitiikassa, yhteiskuntasuhteissa ja kansainvälisissä
asioissa. Olemme jäsenenä kahdessa kansainvälisessä
järjestössä: Union of European Foresters (UEF) on
eurooppalainen metsäammattilaisten kattojärjestö ja
Nordic Foresters (NF) metsäalan ammattilaisten
pohjoismainen yhteistyöjärjestö.
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Asiantuntija palveluksessasi
Meton asiamiehet neuvovat, ohjaavat ja tukevat jäseniä
työsopimus- ja työsuhdeasioissa. Jokaisella Meton
asiamiehellä on metsäalan koulutus ja pitkä kokemus
sopimusalalta. Kun soitat meille, soitat aina suoraan alan
ammattilaiselle.
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Poimi parhaat jäsenedut
Tyytyväinen jäsen on meille ykkösasia.
Olemme panostaneet hyviin jäsenetuihin.
Neuvoja
Voit aina kysyä neuvoa joko omalta luottamusmieheltäsi tai
Meton toimistosta.
Tukea ja oikeusturvaa
Meton jäsenenä saat palkka- ja työsuhdeturvaa sekä
henkilökohtaista neuvontaa ja oikeusapupalvelua työsuhdeja työharjoitteluasioissa.
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa (JYTK)
Meton jäsenet saavat kassasta neuvontaa työttömyys-, virkaja perhevapaa-asioissa.
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Tulevina vuosina Metsäsäätiö
panostaa koululais- ja
puurakentamishankkeiden ohella
kestävän metsänkäytön
hyväksyttävyyden tutkimushankkeisiin ja
niistä viestintään.
Tietoa
Meton ajankohtaiset kuulumiset julkaistaan somessa ja
osoitteessa luva.fi. Metsäalan ajankohtaisista asioista
voit lukea Luonnon Varassa -lehdestä ja verkkopalvelussa
luonnonvarassa.fi.
Säästöä
Jäsenemme saavat monipuolisia etuja vakuutusyhtiöistä
ja pankeista sekä alennuksia huoltamoilta, hotelleilta,
matkayhtiöiltä ja yrityksiltä.
Iloa
Alueyhdistyksemme järjestävät tapahtumia, matkoja ja
muuta toimintaa. Saariselän majat Pomoselkä ja Teräväpää
ovat jäsentemme käytössä etuhintaan vuoden ympäri.
Lisäksi jäsenet saavat kalastaa ja metsästää Meton
Hirvolanjoen metsätilalla.

Metsäasiantuntija,
esittele metsäsäätiömaksu
puukaupan yhteydessä.
Puhut koko metsäalan
tulevaisuuden puolesta.

Metsäelinkeino – lupa kukoistaa
metsasaatio.ﬁ

7

Liity metsäopiskelijoihin!
Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.
MEOL on METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n
valtakunnallinen opiskelijajärjestö. MEOLin
hallituksessa on edustajia metsäalan opetusta antavista
ammattikorkeakouluista. Meton opiskelijajäsenet nauttivat
täysjäsenten tavoin Meton lukuisista jäseneduista,
joihin kuuluvat esimerkiksi matkavakuutus, vapaa-ajan
tapaturmavakuutus sekä alennukset tuotteista ja hotelleista.
Meton jäsenyys on päätoimiselle opiskelijalle maksuton.

OPISKELE PARHAAKSI OSAAJAKSI
• METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK), 240 op
Lisätietoja Johanna Jalkanen, p. 040 842 0514
• METSÄTALOUDEN LIIKETOIMINTA,
METSÄTALOUSINSINÖÖRI (YAMK), 60 op
Lisätietoja Pasi Pakkala, p. 0400 780 029
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Alueyhdistykset
Meton paikallistoimintaa järjestetään viidentoista
alueyhdistyksen toimesta. Vapaaehtoisvoimin järjestetään
ympäri Suomen muun muassa juhlia, syventävää koulutusta
ja erilaisia tapahtumia.
Paikallistoiminta on hyvä tapa verkostoitua ja virkistäytyä.
Alueyhdistykset järjestävät myös erityisesti nuorille
suunnattua toimintaa. Tervetuloa mukaan!

Tutustu alueyhdistyksiimme!
alueluva.fi

Metsäkoulutuksen
tutkimus
- osaamisen osaamista
TTS Työtehoseura

www.tts.fi
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Opiskele metsäalan
ammattilaiseksi
Haapajärvellä!
JATKUVA HAKU
JA JOUSTAVA ALOITUS.

www.tornator.fi

KOULUTUSKESKUS

www.jedu.fi

11

METO – för skogsbranschens
experter
Meto är en organisation för alla som är verksamma inom
skogsbranschen och naturbruk. Vår viktigaste uppgift är att
bevaka våra medlemmars intressen. Vi förhandlar bland
annat om tjänste- och arbetskollektivavtal.
Medlemmarna i Meto arbetar med olika sakkunnig-,
chefs- och ledningsuppgifter i skogssektorn. Våra
företagarmedlemmar tillhör Meto Metsäalan Yrittäjät. Man
kan bli medlem redan under studietiden.
Genom att ansluta dig till Meto får du information och
skydd vid olika situationer i arbetslivet samt flera värdefulla
förmåner.
Råd
Behöver du råd kan du alltid kontakta din förtroendeman
eller Metos kontor.
Stöd och rättssäkerhet
Som medlem i Meto får du löne- och anställningsskydd
samt personlig rådgivning och rättshjälp i anställnings- och
praktikfrågor.
Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa (JYTK)
Kassan erbjuder medlemmarna i Meto rådgivning i
frågor som gäller arbetslöshet, tjänsteförhållanden och
familjeledigheter.
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Information
I tidningen Luonnon Varassa kan du läsa om aktuella teman
i skogsbranschen. Meto är även aktiv i sociala medier och på
webbplatsen luva.fi.
Spara pengar
Våra medlemmar får mångsidiga förmåner för försäkringsoch banktjänster samt rabatter på servicestationer och
hotell samt hos resebolag och flera andra företag.
Glädje
Våra regionala föreningar ordnar evenemang, resor
och andra aktiviteter. De svenskspråkiga medlemmarna
är organiserade i METO – Svensk Finland rf. Stugorna
Pomoselkä och Teräväpää i Saariselkä finns tillgängliga för
våra medlemmar till rabatterat pris, året om.
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Välkommen med!

Studera inom skogsbranschen
– kom till YA!
Mera info/Ansökan på
www.yrkesakademin.fi/utbildning
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METO – representing
forestry experts
Meto – Forestry Experts’ Association is an association for
those working in the field of forestry and natural resources.
Our most important job is supervising the interests of our
members. We negotiate collective agreements and collective
bargaining contracts, among other things.
Members of Meto work in the forestry industry’s different
expert, supervisory and managerial roles. Entrepreneurs
are members of the Independent Entrepreneurs in Forestry
Services association. You can become a member already
while studying.
Joining Meto provides you with information and security in
different situations in working life and grants you several
valuable benefits.
Advice
You can always turn to your shop steward or Meto’s office
for advice.
Support and legal protection
As a member of Meto, you have access to salary and
employment security as well as personal advice and legal
help in matters related to employment and internships.
Unemployment Fund of Public and
Private Sector Employees JYTK
Members of Meto can also ask the unemployment fund for
advice in matters related to unemployment, being a civil
servant and family leave.
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Information
You can read about the topical issues of the forestry industry
in the Luonnon Varassa magazine. In addition, Meto’s news
is also published on social media and on the website luva.fi.
Cost savings
As our member, you receive several diverse benefits from
insurance companies and banks as well as discounts from
petrol stations, hotels, travel companies and businesses.
Joy
Our regional associations organise events, trips and other
activities. The Saariselkä holiday lodgings Pomoselkä and
Teräväpää are available to our members at discounted rates
all year round.
Welcome to join us!
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METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Mikonkatu 8 A, 5. krs
00100 HELSINKI
www.luva.fi/metsaasiantuntijat

@metsaasiantuntijat

Metsäalan ammattilaiseksi
Me Kareliassa tunnemme metsän. Arvostamme
kestävää kehitystä ja uusien energiamuotojen tarjoamia
mahdollisuuksia. Kehityt metsäalan ammattilaiseksi,
joka hallitsee metsän käyttömuodot ja osaa suunnitella
ja toteuttaa metsätalouden palveluja. Ylemmässä
ammattikorkeakoulututkinnossa pätevöidyt uusiutuvan
energian asiantuntijatehtäviin.
Metsätalousinsinööri (AMK)
Metsätalousinsinööri (YAMK), Uusiutuva energia

Tutustu ja hae:

www.karelia.fi/haku

