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1. TULEVA TES-KIERROS 

Nykyinen sopimuksemme päättyy 31.12.2017. Yhdistyksen hallitus on alkanut hiljalleen 

valmistautua loppuvuoden neuvottelukierrokseen, joka toteutunee ensimmäistä kertaa 

pitkään aikaan puhtaasti liittokierroksena. Neuvottelukierros meidän osalta alkaa 

marraskuussa. Sopimustavoitekysely kentälle on lähetetty Jyty:n toimesta ja siihen 

vastaukset saatu, ja niiden perusteella Neuvonnan Neuvottelukunta laatii alkusyksystä 

yksityiskohtaiset ja tarkat sopimustavoitteet neuvottelupöytään. 

Sopimustavoitekyselyssä myös neuvonta-alan osalta nousi selkeäksi päätavoitteeksi 

yleiskorotuksen muodossa maksettava palkankorotus. Myös muut palkkausasiat, kuten 

esim. työaikakysymykset sekä taulukkopalkkojen alhainen perustaso, tuli esille. 

Korotuksen tasoon tulevat ainakin jossain määrin vaikuttamaan mm. syksyllä muilla 

sopimusaloilla sovittavat korotukset. Sisältöpuolella kiinnitetään huomiota mm. 

työhyvinvoinnin edistämiseen, osaamisen kehittämiseen, henkilöstön edustajien aseman 

parantamiseen ja 0-tuntisopimuksiin. 

Työaikapuolella on jo pitkään hiertänyt erityisesti neuvontatyötä tekevien osalta 

työaikalain mukaisten ylityökorvausten puuttuminen, sekä joillakin työpaikoilla 

tapahtuva vapaa-aikana työasioissa matkustamisen korvaaminen. Myös 

varaluottamusmiehen koulutusoikeus nousi kyselyssä esille. 

Näihin ja muihin sopimustavoitteisiin paneudutaan tarkemmin neuvonta-alan liittojen 

yhteisessä luottamusmiespäivässä. Koulutuspäivä pidetään keskiviikkona 11.10. ja 

paikkana toimii viime vuoden tapaan hotelli Presidentti Helsingissä. Kutsu koulutukseen 

lähetetään luottamusmiehille vielä ennen juhannusta. Koulutus on sovittu palkalliseksi 

työajaksi. Jytyliitto korvaa osallistujien matkakulut. Ilmoittautumiset suoraan Veli 

Vähämäelle Jyty-liittoon 

2. SYKSYN JÄSENPÄIVÄ 

Jäsenpäivä järjestetään syksyllä.  Ajankohtana on lokakuun puoliväli. Valitettavasti vielä 

ei varmuudella ole tiedossa päiviä, koska viikonlopun oheisohjelman tarjonta on vielä 

avoimena. Vaihtoehtoina ovat 14.-15.10. tai 21.-22.10. Pitopaikka on joko Tampere tai 

Helsinki. Tästä informoidaan tarkemmin elokuun aikana sekä jäseninfoilla että 

kotisivuilla. 

3. KOULUTUSTARJONTA 

Jyty järjestää monenlaista koulutustoimintaa liittyen ihan ay-asioihin, mutta myös 

työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Yhdistys tukee näihin osallistumisia, kunhan asiasta 

sopii etukäteen rahastonhoitaja Tuija Väyrysen kanssa. Seuratkaa koulutustarjontaa 

Jytyn sivuilla. 
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4. VUOSIKOKOUS 2017 

Vuosikokous järjestettiin lauantaina 8.4.2017 Helsingissä, Holiday Inn Helsinki City 

Centre -hotellissa. Vuosikokoukseen osallistui noin 25 jäsentä. Kokouksen jälkeen oli 

mahdollista lähteä musikaaliesitykseen Linnanmäen Peacock –teatteriin. Esityksenä oli 

Kirka – Surun pyyhit silmistäni. Vuosikokouksessa oli puhumassa työeläkevakuutusyhtiö 

Elosta Satu Saulivaara sekä Jytyliitosta työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki. 

Vuosikokouksessa valittiin myös hallitus Neuvo ry:lle vuodelle 2017. Hallitus esitti 

vuosikokoukselle hallituksen jäsenmäärän nostamista yhdellä jäsenellä, jonka 

vuosikokous hyväksyi joten Neuvo ry:n hallituksen jäsenmäärä on nykyään puheenjohtaja 

ja seitsemän muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Tero Ylikylä 

ProAgria Länsi-Suomesta, sihteerinä Minna Päivärinta ProAgria Pohjois-Savosta ja 

nuorisovastaavana sekä tiedottajana Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomesta. Muut 

varsinaiset hallituksen jäsenet ovat Arja Kananoja ProAgria Etelä-Pohjanmaalta, Päivi 

Huhtinen Faba Osuuskunnasta, Sirkka Günther ProAgria Etelä-Suomesta, Asta Asunmaa 

ProAgria Etelä-Pohjanmaalta ja Tuija Kokkonen Etelä-Karjalan Martoista. 

Rahastonhoitajana jatkaa Tuija Väyrynen ProAgria Etelä-Suomesta. 

 Hallituksen varajäsenet ovat Tiina Tahvonen Faba Osuuskunnasta, Seija Yli-Hukkala 

ProAgria Etelä-Pohjanmaalta, Harri Salow ProAgria Lapista, Sari Raininko Lounais-

Suomen Martoista, Eeva-Maija Laurila Lapin Martoista, Jaana Vetikko Vapaa-

ajankalastajien keskusjärjestöstä sekä Helena Turunen Kiuruveden käsityökeskuksesta.  

5. TASKUKALENTERIT 2018 

Mikäli haluat Jytyn taskukalenterin vuodelle 2018, laita asiasta sähköpostia Tuija 

Väyryselle 30.9.2017 mennessä osoitteeseen tuija.vayrynen@proagria.fi.  

6. 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.  

7. 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.   

http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/Ilmoita-muutoksista.aspx
http://www.neuvo.info/
http://www.jytyliitto.fi/
http://www.sttk.fi/
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 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 20 kappaletta, a’ 50 euroa 

 Jytyn kalenteri halukkaille 

 kukkakaupan lahjakortti, a’ 30 euroa, jokaisesta uudesta jäsenestä 

 uusille jäsenille lahjaksi muistitikku sekä 30 euron kukkalahjakortti 

 

8. YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT VUODELLE 2017  

Vuonna 2017 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 

Marttajärjestön toimihenkilöiden luottamusmies Tuija Kokkonen,  

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 

 

Mukavaa kesänaikaa kaikille jäsenille! Nauttikaa kesän lämmöstä ja valoisuudesta 

sekä antakaa aikaa rentoutua itsellenne yhdessä tärkeiden läheistenne kanssa. 

 

 Porissa 27.6.2017 

 

Tero Ylikylä 

puheenjohtaja 

 

http://www.neuvo.info/
http://www.jytyliitto.fi/

