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Vuoden 2018 ensimmäisen jäsenkirjeen aiheina ovat:


TES-neuvottelut



Vuosikokous 14.–15.4. Helsingissä



Syksyn jäsenmatka



Jytyn 100-vuotisjuhlat



Jytyn järjestämät koulutukset



Jäsenedut



Yhteystiedot

1. TES-NEUVOTTELUT
Pitkästä aikaa olimme viime syksynä tilanteessa, jossa ei ollut TUPO-ratkaisua
seuraavalle TES-sopimuskaudelle. Liittokohtaiset neuvottelut meidän sopimuksen
osalta alkoivat marraskuussa 2017. Neuvotteluosapuolet kokoontuivat ennen
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sopimukseen pääsyä kaikkiaan 7 kertaa. Neuvottelut olivat tällä kertaa hankalat ja
jouduimme lopuksi tyytymään ratkaisuun, joka kosketti lähinnä vain palkankorotuksia.
Osa asioista jäi valmisteltavaksi työryhmiin seuraavia neuvotteluja varten.
Neuvonta-alan
runkosopimuksen
uudistamista
koskevissa
työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin 22.1.2018 neuvottelutulos. Sopimuskauden
kesto on kolme vuotta, kuitenkin niin, että sopimus voidaan sopia päättymään vuoden
2019 loppuun, mikäli vuoden 2020 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen
31.10.2019 mennessä.
Palkankorotusten taso noudattelee ns. yleistä linjaa. Palkkoja korotetaan tämän vuoden
maaliskuussa 1,6 %, josta 1,2 % on yleiskorotusta ja 0,4 % yrityskohtaista erää. Vuoden
2019 maaliskuussa palkkoja korotetaan vastaavasti 1,6 %. Tällöin yleiskorotuksen
osuus on 0,9 % ja yrityskohtainen erä on 0,7 %. Henkilöstön edustajien korvauksia
korotetaan 3,2 %.
Neuvottelutulos sisältää myös joitain tekstimuutoksia, mm. työsuhteen alkuun usein
sovittava koeaika voi jatkossa määräytyä työsopimuslain mukaisesti. Sopijaosapuolet
myös aloittavat alan työaikoja ja palkkausta käsittelevän työryhmätyön tämän vuoden
aikana.
Linkki neuvottelutulokseen
neuvottelutulos/

löytyy

kotisivuiltamme:

neuvo.info/neuvonta-alalle-

2. VUOSIKOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 14.4.2018 alkaen klo 11.00
Helsingissä hotelli Simonkentässä. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan
vuosikokoukselle kuuluvat asiat sekä yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. Kokouksen
jälkeen illalla nautimme yhteisen illallisen. Muu kokouspäivän ohjelma on vielä
avoinna. Lisää vuosikokouksesta ja ohjelmasta tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla
sekä sähköpostitse lähetettävissä jäseninfoissa.
Sitovat ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostitse Asta Asunmaalle 15.3.
mennessä asta.asunmaa@proagria.fi
Ilmoita
samalla
osallistutko
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.
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3. SYKSYN JÄSENMATKA
Hallitus valmistelee parhaillaan perinteistä loppukesän jäsenmatkaa. Matkan alustava
ajankohta on 20.–24. syyskuuta. Päivät varmistuvat kun matkakohde päätetään.
Vaihtoehtoina on tällä hetkellä Pietari ja Berliini. Jäsenmatkasta tiedotetaan lisää
yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen.

4. JYTYLIITON 100-VUOTISJUHLAT
Muistakaa vastata Jytyn 100-vuotiskyselyyn. Jäsenkyselyn avulla selvitetään jäsenten
näkemyksiä ja kokemuksia työelämästä sekä muista ajankohtaisista asioista. Tulokset
julkistetaan keväällä Jyty 100 vuotta -aluekiertueen aikana. Kyselyyn vastaaminen
kestää noin 10 minuuttia. Vastausaikaa on 5.3.2018 saakka.
Juhlavuoden päätapahtuma Jytyn syyspäivät järjestetään 7.-9.9. Tampereella.
Tapahtumasta tullaan tiedottamaan lisää kotisivuillamme, muistakaa siis seurata sivua
neuvo.info

5. KOULUTUKSET
Yksityisalojen neuvottelupäivät ovat 25.-26.10.2018 Helsingissä
Luottamusmiesten perusopinnot 1 & 2 löytyy alueittain Jytyn sivuilta ja koulutuskalenterista

Muut luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnatut koulutukset löytyvät
Jytyliiton sivuilta Koulutus. Palkalliset koulutukset on erikseen mainittu
Henkilöstöedustajien koulutus > oikeasta palkista Yksityisalan koulutus
Kaikille Jytyn jäsenille avoimet koulutukset:
14.-15.4.2018 Työhyvinvointipäivät Ikaalinen (Länsi-Suomen alue)
19.-20-5-2018 Työhyvinvointipäivät Tuusula (Etelä-Suomen alue)
27.-28.10.2018 Työhyvinvointipäivät Heinola (Itä-Suomen alue)
3.-4.11.2018 Työhyvinvointipäivät Rovaniemi (Pohjois-Suomen alue)
29.-30.9.2018 Enemmän irti Jytystä Tampere (Uusille ja vanhoille jäsenille)
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6. 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 (1.12.2018 mennessä)
lomastipendejä 20 kappaletta, a’ 170 euroa (31.1.2019 mennessä)
harraste/kulttuuristipendejä 15 kappaletta, a’ 50 euroa (1.12.2018 mennessä)
Jytyn kalenteri 2019 halukkaille (tilaus Tuijalle 15.5. mennessä)
kukkakaupan lahjakortti, a’ 30 euroa, jokaisesta uudesta jäsenestä
uusille jäsenille lahjaksi muistitikku sekä 30 euron kukkalahjakortti

7. 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
Marttojen luottamusmies
Tuija Kokkonen, puh. 050 448 1553, tuija.kokkonen@martat.fi

JYTY

Edunvalvonta ym. työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, 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
28.2.2018
Tero Ylikylä
Puheenjohtaja

