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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET JA VUOSIKOKOUKSEN ANTIA
Takana alkaa taas olemaan kaunis ja lämmin kesä sekä kesälomat. Toivottavasti saamme
nauttia vielä kauniista syksystä, joka mahdollistaa virkistäytymisen mm. luonnon
keskellä.
Kulunut vuosi on tähän asti ollut edunvalvonnan kannalta katsottuna vaihteleva.
Alkuvuosi kesään asti työkenneltiin valtakunnassa Kilpailukykysopimuksen parissa, joka
sitten kesän aikana lopullisesti hyväksyttiin. Sen sisällöstä lisää erikseen tässä infossa.
Meidän osaltamme se tarkoittaa nykyisen TES-sopimuksen voimassaolon jatkumista
vuoden 2017 loppuun asti.
Tällä hetkellä työpaikoilla odotellaan mitä kuuluu maan hallituksesta ja eduskunnasta
koskien vuoden 2018 talousarviota. Alustavasti on esillä sekä hyviä että huonoja uutisia.
Näyttäisi siltä että OPM:n meidän järjestöille myöntämät määrärahat säilyttäisivät
tämänvuotisen tason. MMM:n myöntämät määrärahat sen sijaan tulisivat kokemaan
erittäin suuren laskun. Tämä saattaa vaikuttaa työpaikkojen tilanteisiin vuodelle 2018,
kun taloissa aloitetaan tulevan vuoden talousarvioiden laadinta. Myös asiakkaamme
elävät kovien taloudellisten paineiden alla tällä hetkellä. Meiltä vaaditaankin nyt paljon
voimavaroja, jotta jaksamme itse tässä työssä kun monesta suunnasta tulee vaatimuksia
ja paineita.
Jytyliitto muutti sääntöjään toukokuun kokouksessa siten, että nyt syksyllä valittavat
uudet edustajamme JYTY:n liittovaltuustoon valitaan ensimmäistä kertaa suoralla
henkilövaalilla. Ehdokkaat jaetaan pääsääntöisesti työpaikkansa mukaisesti neljään eri
maantieteelliseen alueeseen. Jokainen Jytyläinen jäsen voi äänestää näin vain oman
alueensa ehdokkaita. Meillä riittääkin nyt haastetta muiden valtakunnallisten
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yksityisalojen yhdistysten kanssa, jotta saisimme joka alueelta edes yhden ehdokkaan
lävitse vaaleissa ja sitä kautta edustuksen liiton päätöksentekoelimiin vuosille 2017–
2020. Ehdokasasettelun päätyttyä tulemme informoimaan jäseniämme ns. omista
ehdokkaistamme, jotka tulisivat ajamaan myös meidän etua Jytyliitossa. Tästä siis lisää
myöhemmin syksyllä. Toivomme kuitenkin että lähtisitte runsain joukoin äänestämään,
jotta kuuluisimme ja näkyisimme Jytyssä myös tulevaisuudessa. Äänestäminen tulee
olemaan helppoa ja se tapahtuu Jytyn sivuilta avutuvasta linkistä Jässärin tunnuksilla.
Vuosikokous järjestettiin lauantaina 9.4.2016 Helsingissä, Radisson Blu Seaside
hotellissa. Vuosikokouksen jälkeen oli mahdollista lähteä viettämään vielä jäsenpäivää
Tallinnaan. Vuosikokouksessa kerrottiin ajankohtaisia asioita ja puheenjohtaja Tero
Ylikylä kertoi työmarkkina-asiamies Veli Vähämäen terveiset.
Vuosikokouksessa valittiin myös hallitus Neuvo ry:lle vuodelle 2016. Hallituspaikoista
suoritettiin äänestys ja hallituksessa vuosikokousten välisen ajan ovat puheenjohtajana
Tero Ylikylä ProAgria Länsi-Suomesta, sihteerinä Minna Päivärinta ProAgria PohjoisSavosta, varapuheenjohtaja Asta Asunmaa ProAgria Etelä-Pohjanmaalta, tiedottaja ja
nuorisovastaava Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomesta, Sirkka Günther ProAgria EteläSuomesta, Päivi Huhtinen Faba Osuuskunnasta ja Arja Kananoja ProAgria EteläPohjanmaalta. Varajäseninä toimivat Tiina Tahvonen Faba Osuuskunnasta, Seija YliHukkala ProAgria Etelä-Pohjanmaalta, Harri Salow ProAgria Lapista, Helena Turunen
Kiuruveden käsityökeskuksesta, Paula Antikainen ProAgria Pohjois-Savosta ja Jaana
Vetikko Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöstä.
2. YHDISTYKSEN SYYSPÄIVÄT 22.–23.10 SEINÄJOELLA
Vietämme yhdistyksen jäsenpäivää Seinäjoella teatterin ja yhdessäolon merkeissä.
Majoitumme Hotelli Almassa (Ruukintie 4, Seinäjoki), jossa päivät alkavat lounaalla klo
12.30 -13.30jonka jälkeen meille on varattu kokoustila. Käsittelemme ajankohtaisia
Neuvo ry asioita sekä myös muita edunvalvonta-asioita.
Kokouksen jälkeen ruokailemme Seinäjoen kaupunginteatterilla klo 16.30, jonka jälkeen
menemme katsomaan Lainahöyhenissä teatteriesitystä klo 18.00–20-20. Lainahöyhenissä
on loistelias ja hilpeä musikaali, joka on hurmannut yleisöt ympäri maailmaa. Loisteliaat
asut, näyttävät tanssikohtaukset, ihana tarina ja mukaansatempaava musiikki tarjoavat
eturivin paikan New Yorkin kuumimpaan kabareehen. Teatteriesityksen jälkeen
vapaavalintaiset jatkot Seinäjoen yössä.
Sunnuntaina aamupala hotellissa klo 8.00–10.30 ja huoneiden luovutus lähtöpäivänä
viimeistään klo 12.00. Lisätietoa hotellista löytyy sivulta: www.hotelalma.fi
Matkan omavastuuhinta on 40 €, ilman yöpymistä 20 €. Paikkoja matkalle on varattu 40
ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Neuvo korvaa kotimaan matkakulut
julkisten kulkuneuvojen mukaan. Peruutusehdot ovat nähtävissä kotisivuiltamme
www.neuvo.fi
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Ilmoittautumiset 18.9.2016 mennessä: asta.asunmaa@proagria.fi
Ilmoita samalla, osallistutko pelkkään koulutuspäivään vai myös illalliselle ja teatteriin
sekä yövytkö hotellissa. Ilmoitathan samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä
huonetoveritoiveen.
Lisätietoja: Asta Asunmaalta
3. KILPAILUKYKYSOPIMUS
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.2.2016 saavuttaneet kilpailukykysopimusta
koskevan neuvottelutuloksen, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja
yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja sekä tukea
julkisen talouden sopeuttamista. Neuvonta-alan runkosopimuksen osapuolet ovat
sopineet työehtosopimuksen uudistamisesta kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi
työehtosopimus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2017 saakka,
työehtosopimukseen ei tehdä palkkoja tai muista kustannusvaikutteisia työehtoja
koskevia muutoksia.
Vuosittaista työaikaa pidennetään 1.1.2017 lukien 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.
Neuvontatyössä säännöllinen työaika on keskimäärin enintään kahdeksan tuntia ja
enintään 38 tuntia 45 minuuttia viikossa. Hallinto- ja toimistotyössä työaika on
keskimäärin 38 tuntia viikossa. Vuorokautisen työajan enimmäispituus voi vaihdella 7,5
tunnin ja 8 tunnin välillä. Kausivaihtelussa yms. poikkeustilanteissa vuorokautinen
enimmäistyöaika voi olla enintään 11 tuntia.
Faba Osuuskunnan neuvontatyössä työaikajärjestelmään viedään vuosittain -24 tuntia,
ellei paikallisesti sovita toisin.
Sopimuksen keskeinen sisältö tarkoittaa, että palkat tulevat pysymään ennallaan
vähintään vuoden eli työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella
ilman palkkojen muutoksia.
4. TASKUKALENTERI 2017
Mikäli haluat Jytyn taskukalenterin vuodelle 2017, laita asiasta sähköpostia Tuija
Väyryselle 30.9.2016 mennessä osoitteeseen tuija.vayrynen@proagria.fi.
5. 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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6. 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’ 30 euroa, jokaisesta uudesta jäsenestä
uusille jäsenille lahjaksi muistitikku sekä 30 euron kukkalahjakortti

7. YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT
PÄÄTÖKSEN MUKAAN:

VUODELLE

2016

VUOSIKOKOUKSEN

Vuonna 2016 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.
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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 alkusyksyä kaikille jäsenille! Nauttikaa syksyn upeista väreistä ja
pimenevistä illoista.

Porissa 29.8.2016

Tero Ylikylä
puheenjohtaja

