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1. MARTTAJÄRJESTÖN TOIMIHENKILÖT RY SIIRTYMINEN NEUVOON 

Yhdistyksen hallituksella on ilo toivottaa kaikki meidän uudet jäsenet Marttajärjestön 

toimihenkilöt ry:stä tervetulleiksi mukaan NEUVO ry:hyn. Me Neuvolaiset toivomme, 

että te löydätte täältä joukostamme itsellenne ”kodin” omien työolojenne ja-etujenne 

ajamiseen. Toivomme myös, että te omalta osaltanne rikastatte tätä meidän 

joukkoamme ja yhdessä olemme entistä voimakkaampia valvomaan etujamme ja myös 

välillä virkistäytymään. Olette sydämellisesti tervetulleita joukkoomme vuoden 2017 

alusta alkaen. Toivomme että näemme teitä runsaasti mukana toiminnassamme ja 

kokouksissamme. 
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2. MAASEUTUNEUVONNAN MÄÄRÄRAHALEIKKAUSTEN TORJUMINEN 

Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä merkitystä on myös työntekijöiden 

järjestäytymisellä ja edunvalvonnalla erilaisissa asioissa. Asiassa saatiin yhteistyössä 

työnantajapuolen kanssa pienennettyä maaseutuneuvonnan määrärahaleikkausta 

huomattavasti. Hyvät yhteistyöverkostot Jytyssä ja sitä kautta pääsy myös 

eduskuntaan eri valiokuntien jäsenten vieraiksi tuottaa tulosta. Kaikki lähtee kuitenkin 

siitä että olemme itse aktiivisia. Ilman omaa aktiivisuuttamme ei asia olisi välttämättä 

Jytyssä edennyt näin pitkälle. Valiokuntien jäsenten tapaamisessa käytiin erittäin 

hyvää keskustelua työmme tarpeellisuudesta. Kuten alla oleva päätöskin osoittaa, 

onnistuimme vakuuttamaan kansanedustajat siitä, että työmme tuottaa lopulta 

yhteiskunnalle enemmän kuin mitä yhteiskunta valtionapuna meihin sijoittaa. 

10. Maaseudun kehittäminen 
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen 
(siirtomääräraha 3 v) 
Momentille esitetään 3,466 milj. Euron määrärahaa, joka on 2,407 milj. Euroa (41 

prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016. Valiokunta pitää erittäin huonona hallintona, 
että hallitus vuosi toisensa jälkeen leikkaa momentilta eduskunnan sille lisäämän 
määrärahan. 

Valiokunta korostaa, että momentilta maksettavan valtionavun merkitys on kasvanut 
vallitsevassa maatilojen vaikeassa taloustilanteessa. Maatilat tarvitsevat yksilöllisiä 
ratkaisuja yritystoimintansa kehittämiseen. Laaja-alaisen ja puolueettoman neuvonnan 
keinoin voidaan parantaa maatilojen kannattavuutta ja auttaa taloudelliseen kriisiin 
ajautuneita tiloja. Pienellä valtionavulla saadaan parhaimmillaan moninkertainen 
vaikutus tilatasolla, ja kannattavuuden parantumisen myötä neuvontaan käytetyt varat 
palautuvat valtiolle kasvavina verotuloina. Esimerkiksi ProAgria Pohjois-Savo on 
pystynyt neuvontapalveluiden avulla lisäämään pelkästään yhdessä projektissaan lähes 
150 maitotilan vuosituloa keskimäärin 20 000 eurolla, samalla tuloverokertymän 
arvioidaan kasvaneen yhteensä noin miljoonalla eurolla. 

Neuvontajärjestöiltä saa konkreettista apua mm. Tuottavuuden kehittämiseen, 
osaamisen lisäämiseen, investointeihin ja velkajärjestelyihin. Ulkopuolinen henkilö voi 
olla myös ratkaiseva henkinen tuki ja lisävoimavara viemään maatilan asioita oikeaan 
suuntaan. Näin vältytään turhilta konkursseilta ja henkilökohtaisilta tragedioilta. 
Taloudellisissa vaikeuksissa olevien maatalous-yrittäjien mahdollisuudet maksaa 
korotettuja hintoja neuvontapalveluista ovat kuitenkin rajalliset saavutettavissa olevasta 
kannattavuuden parantumisesta huolimatta. 

Valiokunta pitää välttämättömänä, että myönnettävällä valtionavulla saadaan aikaan 
konkreettisia tuloksia maatilojen kannattavuuskriisistä selviytymiseksi. Tärkeitä ovat 
mm. Maatilojen taloudellisesta näkökulmasta laadittavat selviytymissuunnitelmat ja 
yrittäjien liiketoimintaosaaminen. Keskeistä on myös neuvonnan tuottavuuden ja 
kattavuuden parantaminen sähköisiä palveluja kehittämällä sekä erityismaatalouden, ml. 
Hevostalouden kehittäminen. Lisäksi valiokunta korostaa organisaatioiden välisen 
yhteistyön lisäämistä ja tehostamista. Niukkenevat valtion varat tulee kohdistaa 
mahdollisimman vaikuttavaan toimintaan. 

Edellä olevan perusteella valiokunta lisää momentille 1 900 000 euroa, josta 1 752 000 
euroa osoitetaan ProAgria ry:lle, 48 000 euroa suomen hevostietokeskus ry:lle ja 
100 000 euroa jaettavaksi ministeriön harkinnan mukaisesti maatalouden 
erikoisyhdistysten liiton jäsenyhdistyksille. 

Momentti muuttuu seuraavaksi: 
Momentille myönnetään 5 366 000 euroa.  
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3. VUOSIKOKOUS 

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 8.4.2017 alkaen klo 11.00 

Helsingissä. Vuosikokouksen jälkeen meille on varattu liput musikaaliesitykseen: 

Kirka – Surun pyyhit silmistäni, joka esitetään Linnanmäen Peacock-teatterissa. 

Aika ja paikka tarkentuvat 15.3.2017 jolloin vuosikokouksesta tiedotetaan 

kotisivuillamme osoitteessa: www.neuvo.info 

Vuosikokouksen ilmoittautuminen avataan kuitenkin jo. Sitovat ilmoittautumiset 

ensisijaisesti sähköpostitse Asta Asunmaalle 6.3. mennessä 

asta.asunmaa@proagria.fi.  Huomaathan että musikaaliin ei ole mahdollista 

ilmoittautua 6.3. jälkeen, koska ennakkovarauksemme päättyy silloin. Paikkoja on 

varattu alustavasti 30, joten ilmoitathan pikaisesti haluatko osallistua esitykseen. 

Ilmoitathan samalla osallistutko musikaaliesitykseen sekä illalliselle. Ilmoita myös 

mahdollisesta erityisruokavaliosta. Vuosikokoukseen osallistuminen on maksutonta, 

jäsenpäivään osallistumisen omavastuu on 40 €, pelkän yöpymisen omavastuu on 20 

€ maksu 15.3. mennessä NEUVOn tilille: FI36 5600 0540 1743 34 

Matkakustannukset korvataan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Peruutusehdot 

löytyvät kotisivuiltamme. 

 

4. KOULUTUKSET 

11.-12.3.2017 Jytyn luottamusmiespäivät Jyväskylässä  ilm. 25.1.2017 

(ei palkallinen). Ole yhteydessä koulutusvastaava Tuija Väyryseen. Liitto vastaa matkat ja 

koulutuspaketista yhdistys. 

 

18.-19.3.2017 Työhyvinvointipäivät Ikaalinen (Länsi-Suomen alue) 

 

6.-7.5.2017 Työhyvinvointipäivät Kuopio (Itä-Suomen alue) 

 

20.-21.5.2017 Työhyvinvointipäivät Kirkkonummi (Etelä-Suomen alue) 

 

2.-3.9.2017 Työhyvinvointipäivät Oulu (Pohjois-Suomen alue) 

 

14.-15.11.2017 Enemmän irti Jytystä Rovaniemi Uusille ja vanhoille jäsenille 

 

Luottamusmiesten perusopinnot 1 & 2 löytyy alueittain Jytyn sivuilta ja koulutuskalenterista 

 

Yksityisalojen neuvottelupäivät ovat 26.27.10.2017 Helsingissä 

 

Muut luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnatut koulutukset löytyvät 

Jytyliiton sivuilta Koulutus. Palkalliset koulutukset on erikseen mainittu 

Henkilöstöedustajien koulutus > oikeasta palkista Yksityisalan koulutus  
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5. 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 (31.1.2017 mennessä) 

 harraste/kulttuuristipendejä 15 kappaletta, a’ 50 euroa (1.12.2017 mennessä) 

 Jytyn kalenteri 2018 halukkaille (tilaus Tuijalle 15.5. mennessä) 

 kukkakaupan lahjakortti, a’ 30 euroa, jokaisesta uudesta jäsenestä 

 uusille jäsenille lahjaksi muistitikku sekä 30 euron kukkalahjakortti 

 

6. YHTEYSTIEDOT 

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, puh. 040 5091 511,   minna.paivarinta@proagria.fi 

Faban luottamusmies  

Tiina Tahvonen, puh. työ 0400 614 108, tiina.tahvonen@faba.fi 

Marttaliiton luottamusmies  

Tuija Kokkonen, puh. 050 448 1553, tuija.kokkonen@martat.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 

 

 31.1.2017 

 Tero Ylikylä 
 Puheenjohtaja 
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