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Kaipaatko kaltaiseesi seuraan?

Toiminta on hauskaa ja mielenkiintoista; siinä yksi hyvä
syy liittyä Maaseutunuoriin.

Tutustu Maaseutunuorten toimintaan tarkemmin
Lisätietoa toiminnastamme saat osoitteista:
www.maaseutunuoret.fi
www.mtk.fi/maaseutunuoret

Tämä esite on painettu LumiArt Silk 170g -paperille. Paperi on
valmistettu Stora Enson Oulun tehtaalla ja valmistuksessa on käytetty
PEFC-sertifioitujen metsien puuta.
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Kaipaatko kaltaiseesi seuraan?
•

Asutko maaseudulla?

•

Oletko kotimaisen ruuan tuottaja, metsänomistaja tai
maaseudun palveluyrittäjä?

•

Haluaisitko jättää kaupungin taaksesi ja suunnata kohti
peltoja ja metsiä?

•

Opiskeletko luonnonvara-alan ammattia varten?

•

Haluaisitko löytää kanssasi samanhenkisiä, alle 35-vuotiaita
ihmisiä ja vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan?

Ei hätää, kaltaistasi seuraa on tarjolla
Tule mukaan Maaseutunuoriin. Maaseutunuorten toiminnan kautta
voit verkostoitua ja viettää aikaa nuorten, aktiivisten ja maaseudun
hyvinvoinnista kiinnostuneiden nuorten kanssa. Meille suomalaisen
maaseudun tulevaisuus ja hyvinvointi on sydämen asia.
Maaseutunuorten toiminta tarjoaa sinulle väylän poliittiseen vaikuttamiseen ja nuorten kantojen esille tuomiseen sekä kansainväliseen
yhteistyöhön. Osallistumme Euroopan nuorten viljelijöiden CEJA:n
toimintaan ja luomme kansainvälisiä suhteita opintomatkojen kautta.
Toimintamme on myös hauskaa yhdessäoloa, henkeviä keskusteluja,
ammatillisten asioiden vaihtoa, tiedottamista ja kouluttautumista
järjestötyöhön. Järjestämme yhdessä erilaisia retkiä, juhlia ja muita
tapahtumia omien toiveidemme ja mieltymystemme mukaisesti.
Liittyessäsi Maaseutunuoriin pääset samalla maaseudun elinkeinojen
etua ajavan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n jäseneksi.
Jäsenenä tuet oman alasi edunvalvontaa ja pääset hyötymään
järjestön lukuisista rahanarvoisista jäseneduista. Tietoa jäseneduista
löydät osoitteesta mtk.fi/jasenyys/jasenedut.

Täytä oheinen jäsenhakemus ja postita se MTK:n järjestöryhmälle,
niin toimitamme sen eteenpäin alueesi Maaseutunuorille – ja olet
matkalla omiesi joukkoon. Voit myös täyttää jäsenhakemuksen MTK:n
kotisivuilla osoitteessa: www.mtk.fi/liity.

Tukenasi toimii vaikutusvaltainen,
osaava ja arvostettu edunvalvontajärjestö

Kyllä, kiitos! Haluan välittömästi liittyä kaltaiseesi seuraan.
Omistan:
Maata

Metsää

Maaseutuyrityksen

En omista mitään yllä olevista, mutta haluan liittyä henkilöjäseneksi/opiskelijajäseneksi
Ikä

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja
etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille sekä maaseutuyrittäjille.
Meille on tärkeää, että koko suomalainen maaseutu on elinvoimainen
ja siellä asumisen ja toiminnan mahdollisuuksista huolehditaan.

Nimi

MTK:lla on jäseniä noin 150 000 paikallisissa maataloustuottajien
yhdistyksissä ja alueellisissa metsänomistajien liitoissa. Jäsenkuntamme
ammatit ja elinkeinot perustuvat uusiutuvien luonnonvarojen kestävään
ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

Postinumero ja postitoimipaikka

Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen
kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva MTK on merkittävä ja aktiivinen
yhteiskunnallinen edunvalvoja.

Täytä tämä lomake ja pudota postilaatikkoon. Postimaksu on maksettu puolestasi.

Alueellista toimintaa ja vaikuttamista tekevät tuottajaliitot ja -yhdistykset
sekä metsänomistajaorganisaation aluetoimistot.
Lisätietoja Maaseutunuorten toiminnasta löydät osoitteesta
www.maaseutunuoret.fi.

Osoite

Sähköpostiosoite

Voit myös täyttää hakemuksen MTK:n kotisivuilla: www.mtk.fi/liity

