VAIKUTA
LUVAN KANSSA
Yksi edunvalvoja
kaikille luonnonvara-aloille
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Mitä enemmän jäseniä, sitä
paremmat mahdollisuudet:
• vaikuttaa luonnonvara-alan
tulevaisuuteen
• palvella jäseniä ja
valvoa etuja
• neuvotella jäseneduista
• ratkaista ongelmia
Luva auttaa saavuttamaan
järjestösi tavoitteet.
Ota rohkeasti yhteyttä!

LUVA – LUON N ON VARAT RY

Kattojärjestö kaikille
luonnonvara-asiantuntijoille
LUVA – Luonnonvarat ry on syksyllä 2015 perustettu luonnonvara-alan kattojärjestö. Luvan perustajajäseniä ovat Metsäalan Asiantuntijat, Agrologien Liitto ja Metsäalan Yrittäjät. Luvaa ei silti ole
suunnattu vain metsä- ja maatalousalan asiantuntijoille vaan kaikille luonnonvarojen parissa
toimiville järjestöille ja yhdistyksille.
Luonnonvara-ala on kasvussa ja sillä on entistä
suurempi merkitys koko Suomen kansantaloudelle. Metsien ja maatalouden ohella myös kotimaiset luonnontuotteet, puutarhatalous, kala- ja
riistatalous, eläintenhoitoala sekä monipuolinen
uusiutuva energia ovat nousemassa uudenlaiseen
arvostukseen samalla kun kotimaisten tuotteiden
puhtaus ja terveysvaikutukset, ihmisten hyvinvointi
ja ympäristöasiat ovat muuttumassa entistä tärkeämmiksi. Alan osaajille ja asiantuntijoille tulevaisuuden mahdollisuudet ovat todella moninaiset.

Meillä metsänomistajat
päättävät ja ammattilaiset
toteuttavat.
Metsänomistajat
www.mhy.fi

Luonnonvara-alalla on jo nyt monia toimijoita,
joilla on paljon yhteisiä tavoitteita ja luontaista
synergiaa. Vahvaa ja yhtenäistä kattojärjestöä on
kuitenkin kaivattu. Luvan tavoitteena on yhdistää
voimavaroja ja vähentää byrokratiaa. Yhdessä
saamme enemmän aikaan, ja mitä isompi ja kattavampi järjestö on, sitä enemmän sillä on vaikutusvaltaa. Kannattaa liittyä luonnonvara-asiantuntijoiden joukkoon!
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Jäseniä monilta eri aloilta
Luva on tarkoitettu kaikille luonnonvarojen parissa toimiville
osaajille ja asiantuntijoille.
Jäsenyhdistyksemme voivat olla esimerkiksi seuraavilta aloilta:
Eläintenhoito
Eläimet näkyvät lähes jokaisen suomalaisen arjessa,
ja uusi tutkimustieto vie alan kehitystä monipuolisesti eteenpäin. Eläintenhoidon parissa toimivat
työskentelevät mm. maatiloilla, eläinklinikoilla ja
lemmikkieläinliikkeissä tai itsenäisinä yrittäjinä
mehiläistarhureista hevostilallisiin – ja ovat luonnollisesti luonnonvara-alan ammattilaisia.

Metsätalous
Metsät ovat Suomen vihreää kultaa, jotka turvaavat
kansantalouden myös tulevaisuudessa. Hyvin hoidetuista metsistä riittää entistä monipuolisemmin jalostettua raaka-ainetta sekä kotimaan että vientiteollisuuden tarpeisiin. Metsäala on tulevaisuuden ala,
jossa avautuu jatkuvasti mahdollisuuksia. Metsäalan
asiantuntijat ja alan yrittäjät ovat Luvan jäseniä.

Kalatalous
Hyvinvoiva kalakanta ja puhtaat kalavedet ovat
maallemme välttämättömiä. Kalatalous pitää sisällään ammattikalastuksen, kalanviljelyn ja -jalostuksen, kalatuotteiden markkinoinnin ja myynnin sekä
kalastusmatkailun. Myös alan tutkimus ja neuvonta
sekä kalavesien hoito ovat keskeinen osa kalataloutta. Kalatalous on merkityksellinen osa uusiutuvia
luonnonvaroja ja keskeinen perusta kotimaiselle
terveelliselle ruualle. Alan osaajat ovat luonnollisesti luvalaisia.

Puutarhatalous
Puutarha-alalla keskitytään koristekasvien, vihannesten, marjojen, hedelmien ja sienten viljelyyn,
jalostukseen, tuotteistukseen, kauppaan ja markkinointiin. Tavoitteena on tuottaa terveellistä ravintoa sekä lisätä ja ylläpitää ympäristön viihtyisyyttä.
Nämä suomalaisille tärkeät arvot ovat olennainen
osa luonnonvara-alaa.

Luonnontuotteet
Suomalaiset ravintorikkaat luonnontuotteet on
viimeinkin löydetty. Marjojen, sienten, mahlan
ja villiyrttien todellinen arvo on oivallettu myös
vientituotteina, ja alan mahdollisuudet ovat tulevaisuudessa todella mittavat. Alan ammattilaisten
luonteva kattojärjestö on Luva.
Maatalous
Maanviljely ja karjatalous ovat suomalaisen elintarviketalouden perusta ja takaavat varsin korkean omavaraisuusasteen pohjoisesta sijainnista
huolimatta. Alkutuotannon lisäksi maatilat voivat
harjoittaa myös mm. elintarvikkeiden jalostamista
ja maatilamatkailua. Agrologien Liitto on jo Luvan
jäsen.

Riistatalous
Suomalainen kestävä riistatalous tarjoaa herkullista
riistaruokaa, virkistystä ja liikuntaa, mutta myös
tärkeää tietoa riistakannoista ja esimerkiksi hoitosuunnitelmat eri riistalajeille. Myös riistan aiheuttamien vahinkojen torjunta on osa riistataloutta.
Ala on vahvassa kasvussa, ja sen kehittymiselle on
Suomessa hyvät mahdollisuudet. Riista-alan asiantuntijat ovat jo Luvan jäseniä.
Uusiutuva energia
Uusiutuva energia on tätä päivää, ja sen merkitys
kasvaa nopeasti. Kotimaista uusiutuvaa energiaa
saadaan jo nyt monista eri lähteistä: Bioenergiaa
tuotetaan puuperäisistä polttoaineista, peltobiomassoista ja jätteistä tehtävästä biokaasusta.
Lisäksi energiaksi muutetaan aurinko-, tuuli-, ja
vesivoimaa sekä maalämpöä. Myös aalloista ja
vuoroveden liikkeistä saadaan energiaa. Uusiutuva
energia on luonnonvarojen ytimessä. Alan ammattilaiset ovat luonnonvara-alan osaajia ja luvalaisia.

Uudet saappaat?
Stora Enso työllistää tuhansia metsäammattilaisia
suoraan tai yrittäjien kautta. Oletko sinä yksi heistä?
Tutustu tulevaisuuteesi: www.storaenso.com
Elämässä mukana – Stora Enso
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Toiminta lähtee jäsenten tarpeista
Luvan organisaatio on kevyt ja joustava. Järjestöllä
on hallituksessa paikka jokaiselle jäsenyhdistykselle,
joten uudetkin jäsenet pääsevät heti vaikuttamaan
asioihin.
Toimintaa kehitetään aktiivisesti vastaamaan jäsenten tarpeita. Keskeistä on hyvä ja mutkaton keskusteluyhteys kaikkiin jäsenjärjestöihin. Koska Luva on
tarkoitettu kaikille luonnonvara-alan asiantuntijoille ja ammattilaisille, jokainen jäsen on tärkeä.
Luvan toimisto sijaitsee Mikonkadulla Helsingin
ydinkeskustassa. Keskeinen sijainti päättäjien ja

tärkeiden sidosryhmien lähellä helpottaa asioiden
hoitamista ja mahdollistaa sujuvan yhteistyön ja
paremman palvelun jäsenille.
Alueyhdistykset vaikuttavat paikallistasolla
Luvan nykyisillä jäsenjärjestöillä on noin 30 alueyhdistystä, joiden toiminta kattaa koko Suomen.
Alueyhdistykset hoitavat yhteistyössä luonnonvara-alan vaikuttamista paikallistasolla muun muassa
pitämällä yhteyttä kansanedustajiin ja paikallisiin
vaikuttajiin. Alueyhdistykset järjestävät myös tapahtumia ja vapaa-ajan ohjelmaa sekä osallistuvat
messuille ja erilaisiin tilaisuuksiin.

Metsäammattilainen!
Tapio Silva Oy palvelee sinua, kun tarvitset moderneja työvälineitä metsätiedon
hallintaan. Sähköiset palvelumme tehostavat työtäsi ja osaamisesi pysyy ajan tasalla.

TAPIO ForestKIT
Verkkosovellus
tehokkaaseen
metsävarojen hallintaan ja
metsäsuunnitteluun.
Tapio.fi/forestkit

TAPIO
TAPIO
Metsänhoitokortisto Maastotaulukot

TAPIO
ForestTEST

Tapio.fi/
metsanhoitokortisto

Foresttest.fi

Ajantasainen ja luotettava
metsätiedon lähde.

Tutut maastotaulukot
nyt modernina
mobiilisovelluksena.

Tapio.fi/maastotaulukot

Opiskele ja todista
osaaminen verkkokurssilla,
esim. Sertiseriffi PEFC
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Liity joukkoon – porukassa
on voimaa!
Luva toivottaa kaikki luonnonvara-alan järjestöt ja yhdistykset tervetulleiksi mukaan
toimintaan. Jos haluat liittää
oman yhdistyksesi jäseneksi,
ota yhteyttä Luvan toimistoon.
Yhdessä saamme enemmän
aikaan!

LUVA – LUON N ON VARAT RY

Tähän ryhmään kannattaa kuulua
Luva tarjoaa jäsenilleen asiantuntevaa edunvalvontaa, erinomaista jäsenpalvelua, ajan tasalla olevaa neuvontaa ja monipuolista luonnonvara-alan
yhteistyötä ja vaikutusmahdollisuuksia.

vakuutus- ja vapaa-ajan etuja, joista on myös selvää rahallista hyötyä. Lisäksi Luvan jäsenet voivat
majoittua jäsenhintaan viihtyisillä Saariselän majoilla, www.saariselanmajat.fi.

Kaikki jäsenjärjestöjen jäsenet saavat Luvan jäsenkortin. Jäsenyyteen liittyvät yksityiskohtaiset edut
neuvotellaan aina yhdessä uuden jäsenjärjestön
kanssa. Käytännön jäsenetuina on mm. erilaisia

Kaikki Luvan jäsenjärjestöjen jäsenet saavat myös
kotiin postitettuna Luonnon Varassa -jäsenlehden,
joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

” METSÄSÄÄTIÖ-

METSASAATIO.FI

MAKSU TARJOAA
NUORILLE
MAHDOLLISUUDEN
INNOSTUA METSÄELINKEINOSTA.”
NIINA NUPPONEN
Metsäneuvoja

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA
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Takorganisation för alla
naturresursexperter
LUVA – Naturresurserna rf grundades under
hösten 2015 och är en takorganisation för naturresursområdet. Grundande medlemmar av Luva är
METO – Skogsbranschens Experter, Agrologernas
Förbund och Skogsbranschens Företagare. Luva
är emellertid inte riktad endast till experter inom
skogs- och jordbruksbranschen, utan till alla organisationer och föreningar som arbetar med naturresurser.
Våra medlemsorganisationer kan till exempel
arbeta med djurskötsel, fiskenäring, naturprodukter, jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, jakt eller
förnybar energi.

Anpassar sig till medlemmarnas behov
Luvas organisation är enkel och flexibel. Organisationen har en styrelseplats för varje medlemsorganisation, och därmed kan även nya medlemmar genast börja påverka i olika frågor.
Verksamheten utvecklas aktivt till att motsvara
medlemmarnas behov. Det centrala är en god och
okomplicerad dialog med alla medlemsorganisationer. Eftersom Luva är avsedd för alla experter
och yrkesmänniskor inom naturresursområdet, är
varje medlem viktig.

Ju fler medlemmar, desto
bättre möjligheter att:
• påverka naturresursområdets framtid
• betjäna sina medlemmar
och bevaka deras intressen
• förhandla om medlemsförmåner
• lösa problem
Luva hjälper din organisation
att uppnå era mål och önskar
alla organisationer och föreningar inom naturresursområdet
välkomna med i verksamheten.
Om du vill att din förening ska
bli medlem, kontakta Luvas
kontor. Tillsammans kan vi
uppnå mer!

LUVA – LUON N ON VARAT RY
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The umbrella organisation
for all experts in the natural
resources sector
LUVA – Natural Resources is the umbrella organisation for the natural resources sector, established
in autumn 2015. Luva’s founding members are
METO – Forestry Experts’ Association, the Association of Agrologists and the Independent Entrepreneurs in Forestry Services. However, Luva is not
aimed only at experts in the fields of forestry and
agriculture. It is intended for all organisations and
associations that operate in the natural resources
sector.
Our member associations can work in fields such
as animal husbandry, fishing industry, natural
products, agriculture, forestry, horticulture, game
husbandry and renewable energy.

Luva adapts to its members’ needs
Luva’s organisational structure is light and flexible.
The organisation’s Board has a seat for each member association, which means that new members
get to exercise influence right from the start.
Luva’s operations are actively developed in line with
its members’ needs. We place a high priority on
maintaining effective and straightforward dialogue
with all of our member associations. As Luva is
intended for all experts and professionals in the
natural resources sector, every member is
important.

The more members we have,
the better our capacity to:
• influence the future of the
natural resources sector
• serve our members and advocate their interests
• negotiate member benefits
• solve problems
Luva helps you achieve your
association’s goals. We welcome all organisations and
associations in the natural
resources sector to join our
activities. Please contact our
office if you are interested in
having your association join
Luva. Together we can achieve
more!

LUVA – Luonnonvarat ry
Mikonkatu 8 A, 5. krs
00100 Helsinki
www.luva.fi

k er ttu n is k
n en ,
metsänomisa
taja

tervetuloa

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien
yhdistyksiä ja etujärjestöjä. Teemme 75 % yksityismetsien puunmyyntisuunnitelmista ja 80 % metsänhoitotöiden suunnittelusta. Meillä metsänomistajat
päättävät ja ammattilaiset toteuttavat.

Metsänomistajat
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK • www.mhy.fi • www.mtk.fi

• www.jssuomi.fi

Metsänomistajien organisaation ammattilaiseksi.

