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1. AJANKOHTAISTA
Vuosi 2016 lähestyy loppuaan ja vuoden viimeiset työkiireet ja jouluvalmistelut ovat
ajankohtaisia. Seuraava jäseninfo ilmestyy alkuvuodesta, josta löydät lisää tietoa sekä
vuosikokouksesta että syksyn jäsenpäivistä. Voitte kuitenkin jo merkitä kalentereihin
vuosikokouksen ajankohdan, joka 8.-9.4.2017. Syksyn jäsenpäivien osalta selvitellään vielä
ajankohtaa ja paikkakuntaa, näihin molempiin palataan alkuvuoden jäseninfossa.
Jäsenpäiviä vietettiin lokakuussa Seinäjoella teatterin ja yhdessäolon merkeissä. Mukana
oli 23 jäsentä ja päivillä puhuttiin mm. kilpailukykysopimuksesta, paikallisesta sopimisesta
sekä ajankohtaisista YT-neuvotteluista. Valitettavaa on, että kuluneen vuoden aikana on
useissa työpaikoissa käyty YT-neuvotteluja. Tämän hetkisen tiedon mukaan kuitenkin
kaikki YT-neuvottelut on saatu päätökseen tältä vuodelta. Positiivinen uutinen on, että
eduskunta on päättänyt myöntää lisää rahaa maaseutuneuvonnalle. Tämä helpottaa
keskusten toimintaa seuraavana vuonna ja tuo toivoa tulevaisuuteen. Neuvo ry:n
puheenjohtaja on ottanut lisämääräraha-asian esille Jytyn maaseutualojen työryhmässä ja
Jytyliitto on ollut yhtenä osapuolena mukana neuvotteluissa.
Kilpailukykysopimuksen mukaisesti 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.
Faba Osuuskunnan
neuvontatyössä työaikajärjestelmään viedään vuosittain -24 tuntia.
Muistakaa käydä päivittämässä Jässäriin tietonne ajan tasalle. Jos et ole aiemmin
kirjautunut
Jässäriin,
on
ensimmäisellä
kirjautumiskerralla
käyttäjätunnus
henkilötunnuksesi ja salasana on sukunimesi.
Muutoksina vuonna 2017 tulee Marttajärjestön toimihenkilöt ry:n loppuminen ja jäsenten
siirtyminen Neuvoon, jolloin Neuvoon saadaan noin 40 uutta jäsentä. Toivottakaamme siis
kaikki
Marttaliiton
jäsenet
lämpimästi
tervetulleiksi
Neuvoon.

2. JÄSENEDUT
Alla on listaus 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 (1.12.2017 mennessä)
lomastipendejä 20 kappaletta, a’ 170 euroa (1.1.2017 mennessä)
harraste/kulttuuristipendejä 15 kappaletta, a’ 50 euroa (1.12.2017 mennessä)
Jytyn kalenteri halukkaille
kukkakaupan lahjakortti, a’ 30 euroa, jokaisesta uudesta jäsenestä
uusille jäsenille lahjaksi muistitikku sekä 30 euron kukkalahjakortti
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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
3717,

Edunvalvonta ym. työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, puh. 020 789
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

Neuvo ry:n hallitus toivottaa kaikille
jäsenilleen rentouttavaa joulunaikaa
ja hyvää uutta vuotta.
Terveisin, Tero, Minna, Katri, Asta, Päivi, Arja, Sirkka,
Tiina, Seija, Harri, Helena, Paula sekä Jaana.

