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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille Neuvon jäsenille. Tästä jäseninfosta löytyy tietoa kevään 

vuosikokouksesta, joka järjestetään 17.-18.4. ja johon voi ilmoittautua 18.3.2020 saakka. 

Syksyn jäsenpäivien osalta selvitellään vielä ajankohtaa ja paikkakuntaa, näihin molempiin 

palataan kevään jäseninfoissa. Tulemme lisäämään kuluvan vuoden aikana sähköistä 

tiedottamista, jonka vuoksi pyydämme teitä tarkastamaan että Jytyn jäsentiedoissa 

(Jässärissä) on ajantasainen sähköpostiosoitteenne. Jos et ole aiemmin kirjautunut 

Jässäriin, on ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjätunnus henkilötunnuksesi ja 

salasana on sukunimesi.  

 

Kuten olette huomanneet, syksyn 2019 aikana alkoivat Kikyn jälkeiset tes-neuvottelut 

valtakunnassa. Aloittajina olivat teollisuus- ja teknologia-alat. Neuvottelujen eteneminen 

on ollut hidasta ja joulukuussa nähtiin myös myös vauhdituslakkoja. 

Valtakunnansovittelijakin jätti kaksi eri sovintoesitystä, jotka molemmat osapuolet 

hylkäsivät. Nämä käynnissä olevat teollisuuden neuvottelut tulevat ohjaamaan seuraavien 

kahden vuoden palkankorotuksia sekä kikytuntien kohtaloa. Tänään 3.1. saatiin tieto, että 

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välille on syntynyt neuvottelutulos, mikä 

tarkoittaa työmarkkinakierroksen avaussopimuksen syntymistä. 

 

Oma neuvottelutilanteemme on kesken. Neuvottelut aloitettiin liittojen edustajien 

tapaamisella lokakuussa. Varsinaiset neuvottelut alkoivat 12.11.2019. Neuvottelut jäivät 

tauolle vuodenvaihteen ajaksi ja jatkuvat taas 14.1.2020. Nykyinen sopimuksemme 

irtisanottiin normaalin neuvottelukäytännön mukaisesti lokakuun lopussa ja se päättyi 

31.12.2019. Sopimukseen kuuluu kuitenkin ns. jälkivaikutus, joka tarkoittaa sitä, että 

sopimusta noudatetaan niin kauan kunnes neuvottelut jatkuvat tai päästään uuteen 

sopimukseen. Tämä koskee siis Neuvonta-alan runkosopimusta ja Faba osk:n ja Viking 

Genetics Oy:n sopimusta. Neuvottelujen aikana tiedottamisesta neuvotteluista vastaa 

työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki Jytystä. 
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2. VUOSIKOKOUS 18.4.2020 

Neuvo ry:n vuosikokous järjestetään M/S Viking Gracella 17.-18.4.2020. Laiva lähtee 

Turun satamasta perjantaina 17.4. klo 20.55 ja palaa Turkuun lauantaina 18.4. klo 19.50. 

Perjantai-iltana meille on varattu illallinen, lauantaiaamu aloitellaan aamupalalla ja 

kokoustilat on varattu klo 11-14, jonka jälkeen on vielä yhteinen buffet-ruokailu. Tämän 

jälkeen on omaa aikaa kierrellä laivalla. Vuosikokoukseen ovat tervetulleita myös Neuvo 

ry:n kuulumattomat avecit, jotka voivat osallistua yhteisiin ruokailuihin. 

Ilmoittaudu vuosikokoukseen Katrille 18.3.2020 mennessä:  

katri.salminen@proagria.fi 

 

Matkan omavastuuhinta on 50 €, joka maksetaan heti, kun varmistus ilmoittautumisesta 

on tullut sähköpostiisi. Tilinumero on FI36 5600 0540 1743 34 

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, syntymäaikasi, mahdollisen hyttikaverin nimi 

ja tarvitsetko majoitusta kokousmatkan jälkeen. 

Neuvo ry:n ulkopuolisen osallistujan hinta on noin 150 € (Hinta tarkentuu tammikuun 

aikana).  

 

Neuvo ry korvaa jäsentensä matkakustannukset edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. 

Peruutusehdot löytyvät kotisivuiltamme. Olemme varanneet Turun satamasta hotelli 

SeaPortista muutaman huoneen, jos lauantai-iltana ei ole enää kuljetuksia 

kotipaikkakunnallesi.  

 

3. JÄSENREKISTERI 

Jässäri on jäsenten sähköinen asiointipalvelu, joka on 

tarkoitettu kaikille Jytyn jäsenille. Siellä voi käydä 

päivittämässä omia tietojaan, saada tietoa jäsenmaksuista, 

ilmoittautua Jytyn koulutuksiin ja kursseille sekä löytää oman 

yhdistyksen ja luottamusmiesten yhteystiedot. Kirjaudu siis 

Jässäriin ja käy katsomassa, että sieltä löytyy voimassa oleva sähköpostiosoitteesi sekä 

puhelinnumerosi. Nykyisin suurin osa tiedottamisesta tapahtuu sähköisesti, joten jos 

meillä ei ole sähköpostiosoitettasi, voit jäädä ilman tärkeitä tiedotteita.  

  

Kaikkiin Jytyn sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan samasta kirjautumisikkunasta, 

joka sijaitsee Jytyn nettisivujen vasemmassa ylälaidassa. Sähköpostiosoite toimii 

ensikirjautumisessa käyttäjätunnuksena. Kirjautumiseen tarvittava salasana on kätevintä 

tilata suoraan matkapuhelimeen. Vaihtoehtoisesti voit tilata ensisijaiseen sähköpostiisi  

linkin, josta pääset luomaan itsellesi salasanan. Ensikirjautumisen jälkeen 

käyttäjätunnuksena voi käyttää sähköpostiosoitteen lisäksi myös jäsennumeroa. Salasanaa 

voi myös vaihtaa. Kirjautumisohje ja ohjevideo löytyvät:  

www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx 

mailto:katri.salminen@proagria.fi
http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx
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4. OTA YHTEYTTÄ 

 

NEUVO Puheenjohtaja  
Tero Ylikylä, puh. 040 0590 251, tero.ylikyla@kalatalouskeskus.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 
jasenrekisteri@jytyliitto.fi 

 
www.neuvo.info 
www.jytyliitto.fi 
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 Neuvo ry:n hallitus 

Tero, Minna P., Katri, Päivi, Seija, Kirsi, Sirkka, Tuija K., 

Asta, Tiina, Minna N-H., Arja, Marko, Jaana, Sari ja Tuija V. 
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