Vi skapar landet!
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SLC Nyland rf
Vi är en intresseorganisation för dem som äger
eller brukar jord och skog, landsbygdsföretagare
samt för alla som vill värna om en levande och livskraftig landsbygd. Organisationen är partipolitiskt
obunden och finansieras av medlemskåren. En del
av verksamheten ordnas genom extern projektfinansiering. Verksamhetsområdet omfattar de
svensk- och tvåspråkiga kommunerna från Hangö
i väster till Pyttis i öster. Förbundet har 14 anslutna
lokalavdelningar med totalt ca 2 800 personmedlemmar.

Vi är ett av fyra producentförbund inom Svenska
lantbruksproducenternas centralförbund SLC.
Centralförbundet bevakar medlemmarnas intressen på nationell nivå och deltar även i den
internationella intressebevakningen bland annat
via det gemensamma lobbykontoret i Bryssel med
MTK och Pellervo Coop Center. SLC har lagstadgad förhandlingsrätt med staten, vilket innebär att
regeringen måste förhandla med SLC i alla frågor
som berör lantbruket.

Läs mer om SLC Nyland
slc.fi/nyland

Läs mer om SLC
slc.fi
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Varför finns vi?
» Vi är till för våra medlemmar och de står i centrum av vår verksamhet.
» Den lantbrukspolitiska intressebevakningen är
SLC Nylands främsta uppgift.
» Vi arbetar för att landsbygden och de gröna näringarna utvecklas och deras behov beaktas.
» Vi är en aktiv påverkare i markägarfrågor. Vi ger
utlåtanden och påverkar i frågor som gäller planläggning och markanvändning på alla nivåer.
» Vi skapar förutsättningar för positiv företagaranda och främjar samarbete och sammanhållningen
mellan landsbygdsföretagarna.
» Vi driver våra medlemmars ekonomiska, sociala
och kulturella intressen på såväl lokal som regional
och nationell nivå.
» Vi jobbar för att förbättra konsumenternas kunskap och kännedom om matens ursprung.
» Våra beslutande organ:
» Förbundsmöte (öppet för alla medlemmar)
» Fullmäktige slc.fi/nyland/fullmaktige
» Styrelse slc.fi/nyland/styrelse
» Utskott slc.fi/nyland/utskott

Suomenkielinen
tiivistelmä
sivulla 7
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SLC Nyland unga
SLC unga och SLC Nyland ordnar träffar, seminarier och evenemang för unga medlemmar. En
del av verksamheten och intressebevakningen för
unga sker i nära samarbete med MTK. Vi ordnar
bland annat välmåendedagar tillsammans med
MTK-Uusimaa, ungdomsträffar och möjlighet att
komma i kontakt med andra likasinnade.

Ett stödjande och starkt förbund
Känner du att du behöver hjälp eller stöd? Kom
med i SLC Nyland! Vi är här för att stöda dig och
hjälpa dig framåt med dina drömmar!

Följ SLC unga på some!
slc_unga
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Framtiden är
i våra händer
Brinner du för att få jobba med odling, djur, skog
eller någon annan form av landsbygdsföretagande och få bestämma om din egen vardag själv?
Vill du känna stolthet i ditt arbete? I så fall är detta
branschen för dig!
Vi som unga lantbrukare och entreprenörer håller framtiden i våra händer. Det är vår uppgift att
också i framtiden kunna erbjuda inhemsk mat till
konsumenterna, genom att producera rena råvaror i vårt land. Det är vi inom de gröna näringarna,
som tryggar vår befolknings framtid.
Vill du komma med och påverka? Ungdoms- och
PR-utskottet är till för dig!

Kom med –
tillsammans är vi starka!
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Bli medlem - Gör din röst hörd!
Som medlem får du information om aktuella frågor, den bästa sakkunskapen, intressebevakning
och möjlighet att påverka i frågor som är viktiga för
dig.
Ditt medlemskap bidrar till vår styrka i arbetet för
de gröna näringarna och landsbygdens utveckling.
Medlemskapet ger även samhörighet och nätverk
med andra inom branschen samt ger möjlighet till
samverkan med andra landsbygdsföretagare. Du
får dessutom en mängd förmåner och rabatter.
Du behöver inte vara lantbrukare för att bli medlem
och stöda den inhemska matproduktionen samt
jord- och skogsbrukets utveckling och välmående.

Medlemsförmåner
Som medlem får du SLC:s tidning Landsbygdens
Folk och tillgång till övriga medlemsförmåner i form
av SLC:s sakkunskap och rådgivning samt rabatt på
varor och tjänster.
MTK Hankinnat har samlat köpkraften från MTK:s
och SLC:s producent- och skogsägarmedlemmar
och förhandlat fram förmånliga inköpsavtal som
ger konkurrenskraftiga medlemsrabatter.
Läs mer om medlemsförmåner
slc.fi/medlemsformaner
mtkhankinnat.fi/sv

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

TILLFÖRLITLIG SERVICE FÖR LANDSBYGDENS ARBETSGIVARE

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf | tel. 09 7250 4500 | info@tyonantajat.fi | www.tyonantajat.fi
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SLC Nyland lyhyesti
SLC Nyland on maanviljelijöiden, metsänomistajien
ja maaseutuyrittäjien ruotsinkielinen etujärjestö
Uudellamaalla. Jäsenistöömme kuuluu 14 paikallista jäsenyhdistystä ja noin 2800 henkilöjäsentä.
Olemme yksi neljästä ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC:n tuottajaliitoista.
Pyrimme edistämään maaseudun elinvoimaisuutta ja nostamaan maaseutuelinkeinojen arvostusta.
Valvomme jäsentemme etuja niin alueellisella kuin
kansallisella tasolla ja vaikutamme päätöksentekoon antamalla lausuntoja esimerkiksi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvissä asioissa. Lisäksi
välitämme tietoa kotimaisesta ruoasta ja sen
tuottajista.
Lue lisää toiminnastamme ja liity jäseneksi kotisivuillamme slc.fi/nyland.

Ansök om medlemskap
per e-post nsp@slc.fi
eller slc.fi/nyland.

Läs tidningen på
landsbygdensfolk.fi

Skogsentreprenörens bästa vän
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Se lokalavdelningars kontaktuppgifter
slc.fi/nyland/lokalavdelningar

Fredriksgatan 61 A 34
00100 Helsingfors
tel. +358 9 601 588

slc.fi/nyland
Se våra kontaktuppgifter
slc.fi/nyland/kontakt
SLC.Nyland

Kom med och påverka.
Tillsammans skapar vi den nyländska landsbygden!
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• www.jssuomi.fi

nsp@slc.fi

