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Hei Neuvolaiset jäsenet, 

 

Tässä kaikille tiedoksi ammattiliittojen perjantaiksi 18.9. suunnitteleman 

mielenilmauksen ohjeita. Kyseessähän ei ole lakko vaan poliittinen mielenilmaisu. Tämä 

mielenilmaisu ei kohdistu millään tavoin työnantajiimme, vaan on kohdistettu suoraan 

maamme hallitukselle. Emme yhdistyksenä voi hyväksyä hallituksen esityksiä, joilla 

rajoitetaan meidän työntekijöiden ja työnantajien oikeutta sopia työsuhteittemme 

ehdoista. Toivottavasti mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua tuohon 

tapahtumaan. Kaikilla jäsenillämme on oikeus, kun siitä työnantajan kanssa sopii, 

palkattomasti osallistua mielenilmaukseen. Valitettavasti Neuvo yhdistyksenä eikä 

Jytyliitto ammattiliittona pysty tuosta tilaisuudesta maksamaan 

ansionmenetyskorvausta. Alla olevassa viestissä on kuitenkin ohjeet miten pitää 

menetellä ja mistä on järjestetty kuitenkin maksuttomia kuljetuksia. Kuljetukset 

tapahtuvat yhdessä SAK:n kanssa. 

 

Toivottavasti edes osalla on mahdollisuus osallistua tuohon tilaisuuteen ja ajaa yhteistä 

etuamme sopia työsuhteittemme ehdoista. Tarvittaessa voitte olla yhteydessä minuun 

tai ProAgrioiden pääluottamusmieheen Minna Päivärintaan. Lisäksi Fabalaiset voivat olla 

yhteydessä myös omaan luottamusmieheensä Tiina Tahvoseen. Yhteystiedot löytyvät 

alta: 

 

Minna Päivärinta 040-5091511 

Tero Ylikylä 0400-590251 

Tiina Tahvonen 0400 614 108 

 

Porissa 15.09.2015 

Tero Ylikylä 

puheenjohtaja 
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LISÄTIETOJA JYTYN OSALLISTUMISESTA MIELENOSOITUKSEEN PERJANTAINA 

Jytyläiset osallistuvat mielenosoitukseen 18.9. 

SAK:n, Akavan ja STTK:n liittojen jäsenet osoittavat mieltään Helsingin Rautatientorilla 

perjantaina 18. syyskuuta kello 11 alkaen. Jyty on liittohallituksensa päätöksellä mukana 

mielenosoituksessa ja kehottaa kaikkia jäseniään osallistumaan.  

Mielenosoituksella puolustamme työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja 

virkaehtosopimuksista. Vastustamme hallituksen yksipuolisia päätöksiä heikentää 

palkansaajien työehtoja.  

Hallitus ilmoitti viime tiistaina muun muassa vuosilomaoikeuden rajoittamisesta, 

sairausloman palkattomasta karenssipäivästä, arkipyhien palkattomuudesta sekä ylityö- 

ja sunnuntaikorvauksien leikkaamisesta pakottamalla. 

 

Työntekijöiden oikeus osallistua mielenosoitukseen 

Mielenosoituksella vastustamme erityisesti hallituksen suunnitelmia rajoittaa 

sopimusvapautta säätämällä pakottavaa lainsäädäntöä. Mielenosoitus ei kohdistu 

voimassa olevaan työehtosopimukseen tai sen määräyksiin eikä se siksi ole 

työehtosopimuslaissa kielletty työtaistelutoimenpide tai laiton lakko. 

Työsuhteessa olevilla henkilöillä on Suomen lainsäädännön mukaisesti oikeus poistua 

työpaikalta mielenosoitukseen omalla ajalla ilman seuraamuksia. Työnantaja voi 

kuitenkin pidättää palkan poissaoloajalta. Jyty ei korvaa ansiomenetystä. 

Viranhaltijoilla ei ole oikeutta osallistua muita kuin virkaehtosopimusasioita koskeviin 

työtaistelutoimenpiteisiin. Virkasuhteessa oleva ei siis voi osallistua mielenosoitukseen 

työaikanaan ilman työnantajan erikseen myöntämää lupaa. 

 

Paikallinen ilmoitus mielenosoitukseen osallistumisesta 

Työnantajalle tehtävään ilmoitukseen ei ole virallista muotoa, mutta se on järkevä 

tehdä kirjallisena. Olemme tehneet yhdistysten ja luottamusmiesten käyttöön pohjan, 

joka löytyy tämän viestin tästä. Kun käytätte pohjaa, muistakaa seuraavat asiat: 

1.       Vaihtakaa ylälaitaan xx tilalle oikea päivämäärä 
2.       Vaihtakaa oikea allekirjoituspaikka sekä päivämäärä 
3.       Vaihtakaa loppuun oman yhdistyksenne nimi sekä allekirjoittajan nimenselvennys ja titteli 

 

Valmis asiakirja toimitetaan työnantajan edustajalle.  

http://neuvo.info/wp-content/uploads/2015/09/Paikallinen-ilmoitus-poliittisesta-mielenilmaisusta.doc
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Jytyläisten kokoontuminen perjantaina 

Me jytyläiset kokoonnumme yhteen ennen mielenosoituksen alkua klo 10:45, jolloin 

jaamme jytyläisille ilmapalloja, rintanappeja, banderolleja ja muuta materiaalia. 

Kokoontumispaikaksi on suunniteltu Kaisaniemen puiston suihkulähteen pohjoispäätä. 

Tarkemman paikan näet tästä.  

Emme voi olla täysin varmoja kokoontumispaikasta ennen tapahtumapäivää, joten 

tarkistathan viimeisimmät kokoontumisohjeet perjantaiaamuna Jytyn nettisivuilta tai 

sosiaalisesta mediasta! 

 

Kuljetukset 

Palkansaajakeskusjärjestöt järjestävät yhteistyössä kuljetuksia Helsinkiin eri puolelta 

Suomea. Näihin kuljetuksiin liittyvät infot ja ilmoittautumisohjeet löydät alla olevien 

linkkien kautta. Näihin kuljetuksiin voi itse lähteä mukaan ja niitä on myös hyvä 

mainostaa eteenpäin muillekin jytyläisille. 

TAMPERE: https://www.facebook.com/events/1812207039005648/  

TURKU: https://www.lyyti.fi/group/Turunbussi  

VAASA, POHJANMAA: https://www.facebook.com/events/1646692015574353/  

POHJOIS-SAVO: https://www.lyyti.fi/group/pohjoissavonbussi  

ETELÄ-SAVO: https://www.lyyti.fi/group/kuljetusmikkeli  

KAAKKOIS-SUOMI: https://www.facebook.com/events/885920324828474/  

KESKI-SUOMI: 
https://www.lyyti.fi/group/KeskiSuomen_bussi_Mielenilmaisuun_1892015_1863 

SATAKUNTA: https://www.lyyti.fi/group/bussikuljetuspori  

HÄME: https://www.lyyti.fi/group/hameenbussit  

 

Yhdessä voimme vaikuttaa 

Hallitus aikoo yksipuolisesti heikentää työehtojamme. Järjestäydytään siis 

mielenosoitukseen ensi perjantaina ja näytetään, että emme hyväksy työehtojen 

polkemista. Tule mukaan ja tuo työkaveritkin! Mitä enemmän meitä on, sitä vahvemmin 

vaikutamme. 

 

Tsemppausterveisin, 

Mikko Valtonen 
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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 
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