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1. VUOSIKOKOUSSATOA
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä
11.4.2015. Kokouksessa oli läsnä 25 jäsentä.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan
Tero Ylikylä. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin
Asta Asunmaa, Minna Päivärinta, Päivi Huhtinen,
Katri Salminen, Arja Kananoja ja Helena Turunen.
Varajäseninä jatkavat Tuula Rosenlöf-Inkinen, Jaana
Vetikko, Sirkka Günther ja Tiina Tahvonen. Uusina
varajäseninä valittiin eläkkeelle siirtyneen AnnaLiisa Saaren tilalle Seija Yli-Hukkala EteläPohjanmaalta
sekä
eroa
pyytäneen
Kyösti
Laajalahden tilalle Paula Antikainen PohjoisSavosta.
Vuosikokoukseen
Jytyliiton
tervehdyksen
toi
juhlivalle
yhdistykselle
puheenjohtaja
Maija
Pihlajamäki. Puheessaan hän tarttui voimakkaasti neuvontatyössä tehtävään
palkattomaan ylityöhön. Lisäksi Maija Pihlajamäki jakoi Jytyliiton myöntämät
ansiomerkit seuraaville yhdistyksen pitkäaikaisille toimijoille: Arja Kananoja, Minna
Päivärinta, Anneli Heinonen, Tuija Väyrynen ja Tero Ylikylä. Vuosikokous kutsui myös
yhdistyksen kunniapuheenjohtajiksi Tarja Pirkkalaisen ja Karita Kontkasen. He ovat
molemmat tehneet pitkän ja ansiokkaan päivätyön Neuvolaisten yhteisten asioiden
eteen sen perustamisesta lähtien. Kokouksessa oli Jytyn ajankohtaisia asioita kertomassa
työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Karita
Kontkanen. Kokouksen jälkeen jatkoimme iltaa ensin yhteisen illallisen merkeissä ja sen
jälkeen Suomen Kansallisteatterissa katsomalla Maatalouden Tulevaisuudesta kertovan
näytelmän.
Yhdistyksen tilinpäätös oli 15 386,74 euroa ylijäämäinen vuodelta 2014. Yhdistys jatkaa
toimintaansa vuoden 2015 aikana perinteiseltä pohjalta. Edunvalvonnan lisäksi hallitus
on laadituttanut historiikin yhdistyksen toiminnasta vuosilta 1995–2014. Historiikki
julkaistaan kesän aikana ja se tulee olemaan luettavissa myös Neuvon ry:n kotisivuilta.
Edunvalvonnan osalta painopiste on nykyisen TES-sopimuksen soveltamisessa, jonka
voimassaolo päättyy 31.10.2016. Syksyn jäsenpäivä päätettiin pitää syyskuussa 10.–13.
tehtävällä jäsenmatkalla Puolan Gdanskiin.
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2. YHDISTYKSEN JÄSENMATKA 10.–13.9.2015
Vietämme
perinteistä
jäsenpäivää
tänä
vuonna
yhdessä
tutustumalla
ammattiyhdistystoimintaan Puolassa ja siellä Gdanskissa. Samalla on myös mahdollisuus
tutustua läheiseen ympäristöön Sopotissa Itämeren rannalla. Matka alkaa torstaina 10.9.
Helsinki-Vantaan lentokentältä klo 16.45 lähtevällä Finnairin lennolla joka saapuu
Gdanskiin paikallista aikaa klo 17.45. Paluu Gdanskista tapahtuu sunnuntaina klo 9.55
lähtevällä lennolla, joka on Helsingissä klo 12.55. Gdanskissa majoitumme aivan vanhan
kaupungin reunassa olevaan Hotelli Gdanskiin. Torstaina lentokentältä tullessa saamme
pienen katsauksen Gdanskista ja vietämme iltaa yhteisen illallisen merkeissä. Perjantaipäivä on aamupäivän osalta yhdistyksen omaa ajankohtaista. Lisäksi saamme vieraan
kertomaan ammattiyhdistystoiminnasta ja ihmisten elämästä Puolassa. Iltapäivällä
teemme pienen tutustumiskäynnin vanhassa kaupungissa ja vierailemme Solidaarisuusmuseossa ja käymme myös Sopotissa, joka on kylpyläkaupunki Itämeren rannalla. Ilta on
vapaata aikaa, samoin kuin lauantai-päivä kokonaisuudessaan.
Matkan omavastuuhinta on 250 €. Paikkoja matkalle on varattu 30 ja paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Neuvo korvaa myös kotimaan matkakulut julkisten
kulkuneuvojen mukaan. Peruutusehdot ovat nähtävissä kotisivuiltamme www.neuvo.fi
Ilmoittautumiset 15.6.2015 mennessä: asta.asunmaa@proagria.fi
Ilmoitathan samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä huonetoveritoiveen.
Lisätietoja: Tero Ylikylä, p. 0400 590 251

3. TASKUKALENTERI 2015
Vuosikokous päätti että vuoden 2016 taskukalenterit tilataan vain niitä haluaville
jäsenille. Mikäli haluat ko. kalenterin vuodelle 2016, niin laita asiasta sähköpostia Tuija
Väyryselle 30.5.2015 mennessä osoitteeseen tuija.vayrynen@proagria.fi.

4. NEUVO RY HISTORIIKKI 1995–2014
Vuosikokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhdistyksen 20 ensimmäisestä
vuodesta laaditaan historiikki. Yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta
20.5.2015. Historiikkia tekemään on valittu ulkopuolinen henkilö eli 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. Toivonkin että Teiltä jäseniltä löytyy muistoja menneiltä
vuosilta, jotta saamme hyvän historiikin toiminnasta menneiltä vuosilta.
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5. JÄSENEDUT
Lomakausi on taas lähestymässä ja meillä on tarjottavana jäsenille myös paljon etuja
hyödynnettäväksi kesän aikana. 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’ 30 euroa, jokaisesta uudesta jäsenestä
uusille jäsenille lahjaksi muistitikku sekä 30 euron kukkalahjakortti

6. YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT
PÄÄTÖKSEN MUKAAN:

VUODELLE

2015

VUOSIKOKOUKSEN

Vuonna 2015 varsinainen jäsenmaksu on 1,4 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta.
Tämä koskee myös vuorotteluvapaalla olevia ja peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea
saavia jäseniä.
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.
7. JÄSENREKISTERI
HUOM! 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 suurin osa
tiedottamisesta tapahtuu esim. Jytyliiton kautta pelkästään sähköisesti.
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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.
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

Mukavaa loppukevättä ja tulevaa kesää kaikille jäsenille! Nauttikaa Suomen
upeasta kesästä ja luonnosta sekä muistakaa myös levätä ja ladata akkuja tulevaa
talvea varten.

Porissa 12.5.2015

Tero Ylikylä
puheenjohtaja

