Kohti tulevaisuuden maaseutua
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Elävän maaseudun puolesta
MTK-Uusimaa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien maakunnallinen
etujärjestö ja vaikuttaja. Tavoitteemme on
lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja nostaa
maaseudun yrittäjien arvostusta.
Toiminta-alueellamme on 11 paikallista tuottajayhdistystä, jotka toimivat jäsenten yhdys-

siteenä ja edunvalvojana paikallisella tasolla.
Jäseniä on yhteensä noin 4 500, joukossa niin
kasvin- ja marjanviljelijöitä kuin maito-, nauta-,
sika-, siipikarja-, lammas- ja hevostilojenkin
yrittäjiä. Monet tilat tarjoavat lisäksi urakointi-,
kiinteistö- ja matkailupalveluita.
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Tulevaisuuden tekijät
Maaseutunuoret ovat alle 35-vuotiaita jäseniä,
joita yhdistää vahva halu vaikuttaa maaseudun asioihin. MTK-Uudenmaan, MTK Hämeen
ja ruotsinkielisen SLC Nylandin yhteinen maaseutunuorten valiokunta tuo esiin tulevaisuuden tekijöiden näkökulmaa, pyrkii lisäämään
yhteistyötä ja luo hyvää henkeä järjestössä.
Ota seurantaan @Etelamanut
Instagramissa ja Facebookissa,
niin saat tietoa nuorten tapahtumista.

KUMINA

HYVÄ VAIHTOEHTO VILJELYKIERTOON

NÄRPIÖ | +358 6 224 3660 | info@carawayfinland.fi | www.carawayfinland.fi
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Maakunnallinen edunvalvoja
Valvomme jäsentemme etuja maakunnallisella
tasolla. Seuraamme esimerkiksi maakuntakaavoitukseen, ympäristölupiin ja suojeluohjelmiin
liittyvää keskustelua. Kuuntelemme jäsentemme mielipiteitä ja tuomme heidän näkökulmansa mukaan päätöksentekoon. Keskeisiä
kumppaneitamme ovat ELY-keskus, metsänhoitoyhdistykset, aluehallintovirasto, maakuntaliitto ja metsäkeskus.

Välitämme jäsenistölle ajankohtaista tietoa
muun muassa EU-tuista, verotuksesta, lainsäädännöstä ja sosiaaliturvasta. Tarjoamme
myös neuvonta- ja asiantuntijapalveluita, joita
jäsenemme voivat hyödyntää yritystoimintansa
ja sen kehittämisen tukena. Lisäksi järjestämme koulutuksia ja tilaisuuksia jäsenistöä kiinnostavista teemoista.

Tutustu ihmisiin HK:n takana:

hkscanagri.fi/kotitilalta
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Paikallinen näkökulma
Tuottajayhdistykset valvovat jäsenten etuja
paikallisesti ja pitävät yhteyttä kuntiin. Yhdistysten mielenkiinto kohdistuu muun muassa
oman kunnan maankäyttöön, kaavoitukseen ja
rakentamiseen. Ne myös järjestävät erilaista
toimintaa saunailloista virkistyspäiviin.

Teemme maaseutua ja
maaseudulla yrittämistä tutuksi
esimerkiksi Yrityskylässä, jossa
koululaiset oppivat yrittäjyyttä
ja yhteiskunnassa
toimimista.

Raisio on sopimusviljelijän
paras kumppani.
raisio.com/viljelijat
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Monta syytä olla jäsen
Kun liityt MTK:n jäseneksi, saat tietoa ajankohtaisista asioista, voit hyödyntää asiantuntijapalveluitamme sekä voit osallistua koulutuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi saat käyttöösi
rahanarvoisia jäsenetuja muun muassa LähiTapiolan vakuutuksista, energiasta ja Maanomistajien Arviointikeskuksen tarjoamista
lakipalveluista.
Tärkeää on myös verkostoituminen muiden saman alan ihmisten kanssa: kun tietoja ja taitoja
jakaa saman alan ihmisten kesken, yhteisöllisyyden tunne kasvaa ja oma ammattiidentiteetti lujittuu.
Tutustu jäsenetuihin tarkemmin
kotisivuillamme!

Maaseutuyrittäjälle
asiantuntevaa
palvelua
työsuhdeasioissa
www.tyonantajat.fi

Liity paikallisen tuottajayhdistyksen
jäseneksi kotisivuillamme!
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Haluatko vaikuttaa?
Jäsenenä voit vaikuttaa
oman alueesi ja tuotantoalasi kehittymiseen alueellisesti,
kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Voit tulla mukaan
esimerkiksi valiokuntatyöhön: pääset seuraamaan
omaan tuotantoalaasi liittyviä
kysymyksiä sekä tekemään
esityksiä ja antamaan lausuntoja MTK:n johtokunnalle.
Ota yhteyttä oman alueesi
paikallisyhdistykseen ja kysy
lisää.

Nuori, tule rohkeasti mukaan vaikuttamaan ja
tekemään tulevaisuuden maaseutua.

Metsäomaisuutesi

hoitajat

Metsänhoitoyhdistys Uusimaa 019 - 687 4333
Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa 019 - 329 31
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MTK-Uusimaa
Simonkatu 6 A 18
00100 HELSINKI
020 413 2022
uusimaa.mtk.ﬁ

SUOMALAISELTA valmistajalta
SUOMALAISELLE tuottajalle

• www.jssuomi.fi

Ota yhteyttä!

