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1. HALLITUKSEN TERVEISET
Vuosi 2014 lähestyy loppuaan ja vuoden viimeiset työkiireet
ja jouluvalmistelut ovat ajankohtaisia. Vuosi 2015 on meille
neuvolaisille juhlavuosi, kun Neuvo ry täyttää 20 vuotta. Juhlavuoden
kunniaksi huhtikuussa järjestettävässä vuosikokouksessa julkaistaan Neuvo ry:n
historiikki. Luvassa on myös iltaohjelmaa sekä piirun verran parempaa illallista.
Lisäksi syyskuussa järjestetään jäsenmatka Puolaan, Gdanskin alueelle. Seuraava
jäseninfo ilmestyy alkuvuodesta, josta löydät lisää tietoa sekä vuosikokouksesta
että syksyn jäsenmatkasta.
Toivotamme kaikille oikein rauhallista ja rentouttavaa joulunaikaa sekä onnekasta
vuotta 2015.
Terveisin, Tero, Minna, Katri, Asta, Päivi, Arja, Helena, Tiina, Anna-Liisa, Sirkka,
Tuula, Kyösti, Jaana ja Tuija.
2. YHDISTYKSEN LUENTOPÄIVÄ JA JÄSENRISTEILY 4.-5.10.2014
Jytyn luentopäivä järjestettiin Finlandia-talolla lauantaina 4.10., jolloin
ohjelmassa oli huippuluennoitsijoita ja mielenkiintoisia aiheita. Jäsenristeilylle
lähdettiin Tallink Baltic Queen -laivalla luentopäivän päätteeksi ja takaisin
Helsinkiin tultiin sunnuntai-iltana. Luennoitsijoina olivat tulevaisuuden
tutkimuskeskuksen johtaa Markku Wilenius, neurologi ja tutkimusprofessori Kiti
Muller, näyttelijä Tom Pöysti, kirjailija Aino Suhola ja yrittäjä Mato Valtonen.
Päivän avasi Jytyn pj. Maija Pihlajamäki ja juontajana toimi ammattitaikuri ja
mentalisti Pete Poskiparta.
Tässä hallituksen jäsenten mietteitä jäsenviikonlopusta:
”Finlandiatalon luennot olivat erittäin mielenkiintoisia, aamupäivällä tiukkaakin asiaa
ja iltapäivällä ajatuksia herättelevää.”
”Luennoitsijat olivat todella hyviä, saivat 1000 ihmistä mukaansa aivan täydellisesti,
varsinkin Tom Pöysti ja Aino Suhola onnistuivat 100 prosenttisesti.”
”Laivamatkalla riitti hyvää ruokaa ja vieläkin parempaa seuraa.”
”Lauantaipäivän ohjelma erinomainen, asiaa (ja viihdettä) sopivasti. Sai paljon
ajattelemisen aihetta itselleen sekä työpaikalle vietäväksi.”
”Suosittelen jäseniä osallistumaan näihin tapahtumiin. Näistä saa voimaa omaan
työhönsä ja arkeen.
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3. NEUVO RY HISTORIIKKI 1995–2015
Neuvo ry:n ensimmäisistä 20 vuodesta laaditaan historiikki. Yhdistyksen perustamisesta
tulee kuluneeksi 20 vuotta 20.5.2015. Historiikkia tekemään on valittu ulkopuolinen
henkilö Kari Kulovaara. Kari on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja omaa
laajan kokemuksen ammattiyhdistysliiketutkimisesta. Kari kaipailee tietoja ja muisteluja
yhdistyksen toiminnasta menneiltä vuosilta, samoin kuin myös valokuvia eri
tapahtumista. Kariin voi olla yhteydessä suoraan puhelimitse 044-3883703 tai
sähköpostitse kari.kulovaara@gmail.com. Toivottavasti Teiltä jäseniltä löytyy muistoja
menneiltä vuosilta, jotta saamme hyvän historiikin toiminnasta menneiltä vuosilta.
Kaikki muistot ja valokuvat ovat tervetulleita, jotta historiikista saadaan oman
näköisemme.

4. JÄSENEDUT
Tutustu kotisivuillamme www.neuvo.info oleviin yhdistyksen omiin etuihin. Samoin
jäsenetuja löytyy osoitteista www.jytyliitto.fi että www.sttk.fi. Käytä hyväksesi näin
maksamaasi jäsenmaksua. Alla on listaus vielä Neuvo ry:n omista jäseneduista, joista
hakuohjeet yhdistyksen kotisivuilla.
•
•
•
•
•
•
•
•

kaksi viikkolomaosaketta Lapissa, Ivalo Saariselällä, viikot 10 ja 35
yksi lomaosake Lapinniemen kylpylässä, Tampereella, viikko 41
opiskelustipendejä 10 kappaletta, a’ 170 euroa
lomastipendejä 20 kappaletta, a’ 170 euroa
harraste/kulttuuristipendejä 15 kappaletta, a’ 50 euroa
Jytyn kalenteri halukkaille!
kukkakaupan lahjakortti, a’ 20 euroa, jokaisesta uudesta jäsenestä
uusille jäsenille lahjaksi muistitikku sekä 20 euron kukkalahjakortti

Kalenterit
Jos et ole muistanut tilata itsellesi Jytyn kalenteria vuodelle 2015, niitä voi vielä kysellä
Tuija Väyryseltä. Kalentereita on tilattu muutama ylimääräinen kappale.
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5. YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT VUODELLE 2015:
Vuonna 2014 varsinainen jäsenmaksu on ollut 1,4 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta.
Tämä koskee myös vuorotteluvapaalla olevia ja peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea
saavia jäseniä. Vuosikokouksessa tullaan esittämään jäsenmaksun pitämistä nykyisellään
myös vuonna 2015.
Työttömyyskassan jäsenmaksuosuutta eivät liitolle maksa jäsenet, jotka olivat itsenäisiä
liikkeenharjoittajia, tai saavat vanhempainrahaa, työttömyyskassan etuuksia,
peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, ja eivät saa palkkaa.
Hoitovapaalla tai muutoin ilman palkkatuloja olevien jäsenten jäsenmaksu on 3,50 €/kk.
Opiskelijoiden jäsenmaksu on 10 € lukukaudelta. Vähintään kuukauden kestävältä
karenssiajalta jäsenmaksu on 3,50 €/kk. Eläkeläisten (työsuhde kokonaan päättynyt)
jäsenmaksu on 20 €/vuosi. Osa-aikaeläkkeellä ja osa-työkyvyttömyyseläkkeellä olevat
maksavat jäsenmaksun vain palkkatulosta.

6. JÄSENMATKA
Hallitus on valmistellut syyskuulle 2015 jäsenmatkaa Puolaan Gdanskin alueelle. Alustava
ajankohta on joko 10.–13.9.2015 tai 17.–20.9.2015. Tiedotamme matkasta tarkemmin
alkuvuodesta, kun kaikki yksityiskohdat ovat selvillä. Matkasta tulee lisätietoa myös
Neuvon kotisivuille, joten muistakaahan klikata itsenne myös sinne.

7. JÄSENREKISTERI
Muistakaa käydä myös päivittämässä yhteystietonne Jytyliiton
sivuilla olevassa ”Jässäri”-jäsenrekisteriohjelmassa. Kiitos kaikille
niille yli 400 jäsenelle jotka ovat laittaneet sinne myös
sähköpostiosoitteensa. Toivonkin että mahdollisimman moni, jonka sähköpostiosoite
sieltä vielä puuttuu niin lisää sen. Tänä päivänä kun suurin osa tiedottamisesta tapahtuu
esim. Jytyliiton kautta suoraan sähköpostiin sähköisesti.

8. JÄSENKYSELY
Kiitoksia kaikille, jotka vastasivat syksyllä lähetettyyn jäsenkyselyyn. Kyselystä saatiin
paljon hyvää tietoa jäsenten mielipiteistä ja odotuksista. Samoin vastaukset tukivat
osaltaan niitä tavoitteita mitä neuvottelijoiden keskenkin asiasta on puhuttu. Tulevasta
tes-kaudesta tullaan pitämään alustus myös kevään vuosikokouksessa.
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OTA YHTEYTTÄ!
NEUVO

Puheenjohtaja Tero Ylikylä, puh. 040 0590 251, tero.ylikyla@proagria.fi
Sihteeri Minna Päivärinta, puh. 040 509 1511, minna.paivarinta@proagria.fi
Rahastonhoitaja ja koulutusvastaava Tuija Väyrynen, puh. 050 0426 723,
tuija.vayrynen@proagria.fi
Nuorisovastaava ja tiedottaja Katri Salminen, puh. 050 664 74,
katri.salminen@proagria.fi
ProAgria keskusten pääluottamusmies Minna Päivärinta, 040 5091 511,
minna.paivarinta@proagria.fi.
Minna palaa äitiyslomalta 1.2.2015, siihen asti tehtävää hoitaa
varapääluottamusmies Arja Kananoja puh. 040 507 04575
arja.kananoja@proagria.fi
Faban luottamusmies Tiina Tahvonen, puh. työ 0400 614 108,
tiina.tahvonen@faba.fi

Jyty

Edunvalvonta ym. työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, puh. 020 789 3717,
veli.vahamaki@jytyliitto.fi
Jäsenrekisteriasiat; Ari Poutanen, puh. 020 789 3734,
ari.poutanen@jytyliitto.fi tai jäsenrekisterin palvelunumero 020 789 3730

www.neuvo.info
www.jytyliitto.fi

Hyvää joulunodotusta!

Porissa 15.12.2014

Tero Ylikylä
puheenjohtaja

