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1. Yksi aikakausi ohitse edunvalvonnassamme
Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin 16.4.2011 Helsingissä hotelli Hilton Strandissa. Tämän kokouksen myötä yksi merkittävä aika yhdistyksessämme päättyi kun pitkäaikainen
puheenjohtaja ja yhdistysaktivisti Karita Kontkanen ei enää ollut käytettävissä luottamustehtäviin. Syynä Karitalla on työpaikan vaihto ja sen myötä myös ammattiyhdistyspuolella
liiton vaihto sellaiseen liittoon joka neuvottelee hänen sopimuksestaan. Haluankin vielä
kerran kiittää Karitaa siitä pitkäaikaisesta ja tinkimättömästä työstä mitä hän on meidän
kaikkien eteen tehnyt useamman vuosikymmenen ajan erilaisissa tehtävissä. Jäämme kaikki kaipaamaan niin Karitan asiaosaamista kuin hersyvää naurua ja kykyä löytää meille mielenkiintoisia jäsenpäiviä ohjelmineen. Menestystä Karitalle vielä kerran uudessa tehtävässään.
Vuosikokousasioissa esillä oli ihan normaaleja yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita.
Huomiota kiinnitettiin siihen että työpaikoilla kaikkien pitäisi tarjota jäsenyyttämme aina
kun tulee uusia työntekijöitä taloihin. Meidän voimamme sopimusneuvotteluissa vaatii sitä
että huomattava osa työntekijöistä kuuluu liittoon ja mielellään tietysti NEUVOon.
Vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi seuraavan vuoden ajaksi Porista ProAgria
Satakunnasta kalatalousneuvoja Tero Ylikylän, joka on ollut hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Lisäksi Tero on toiminut myös Neuvonta-alan neuvottelukunnan puheenjohtajana jo usean vuoden ajan sekä vuodesta 2009 alkaen myös Jytyn Yksityisalojen jaoston puheenjohtajana.
Haasteitamme tälle vuodelle on erityisesti TES-neuvottelujen käyminen elokuussa palkankorotusten merkeissä. Muutoinhan sopimuksemme on voimassa vuoteen 2012 asti.
Palkkaneuvotteluista saattaa tulla kireätkin vielä kesän jälkeen. Pientä helpotusta neuvotteluihin toivottavasti tuo laman jääminen jo selvästi taakse.
Hyvää kevättä ja tulevaa kesää kaikille jäsenille!

Tero Ylikylä
puheenjohtaja

2. Nyt on kiitoksen aika
Olen ollut mukana NEUVOn toiminnassa koko sen olemassa olon ajan, ensin sihteerinä ja
sitten puheenjohtajana. Siitä olen ollut todella otettu, että olette minuun luottaneet ja kykyyni hoitaa asioitamme. Asioiden hoitaminen on ollut välillä hyvinkin haastavaa, mutta
myös erittäin mielenkiintoista. Onneksi ympärilläni on ollut hyvä ja osaava tukijoukko, siis
te jäsenet ja osaava hallitus. Myös neuvonta-alan neuvottelukunta on ollut tärkeänä tukena, kun on käyty mm. TES-neuvotteluita, unohtamatta Jytyn ja asiamies Esko Vatasen tukea.
Elämä tuo kuitenkin eteen uusia haasteita, joihin täytyy tarttua ja nyt se tuli minun
eteeni. Luopuminen luottamustehtävistä ja jäsenyydestä ei ole ollut helppoa, mutta onneksi saan olla vielä seurassanne ainakin tämän vuoden loppuun tiedottajana.
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NEUVOa luotsaa nyt hyvä ja osaava puheenjohtaja Tero Ylikylä ja hallitus, jossa on sekä
vanhoja että uusia jäseniä. Toivotan heille onnea ja menestystä vaativassa tehtävässä.
Haluan siis vielä kerran sydämestäni kiitän teitä kaikkia tässä yhdellä kertaa hyvästä ja
miellyttävästä yhteistyöstä ja siitä kaikesta tuesta jota olen teiltä saanut. Rakentakaa edelleenkin yhdessä hyvää ja vahvaa NEUVOa. Tukekaa toisianne.
Minulle tulee teitä ikävä, mutta
hymyillään kun nähdään!

Karita Kontkanen

3. Vuosikokous 2011
Sääntöjen mukainen varsinainen kokous pidettiin auringonpaisteisessa Helsingissä Hotelli
Hiltonissa 16.4. Paikalla oli 20 jäsentä.
Ennen varsinaisen kokouksen alkua luovutettiin Karita
Kontkaselle NEUVOn hakemana ja Jytyn myöntämänä erityisansiomerkki.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Ylikylä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodeksi 2011. Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta
2010 sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle vuoden 2010 tileistä. Valittiin uusi puheenjohtaja ja valituksi tuli varapuheenjohtajana toiminut
Tero Ylikylä. Valittiin myös kuusi hallituksen jäsentä ja
henkilökohtaiset varajäsenet (varajäsen suluissa); Gerke
Sonja, (Viljanmaa Raakel), Kananoja Arja, (Saari Anna-Liisa), Niskanen Marja, (Dahlqvist
Sirkka), Pennanen Kirsi, (Rosenlöf-Inkinen Tuula), Päivärinta Minna, (Laajalahti Kyösti) ja
Vainio Elina, (Vetikko Jaana). Päätettiin säilyttää jäsenmaksut vuoden 2010 tasolla.

4. Jytyn syyspäivät Keuruulla 26.–28.8.2011
Vapaamuotoista hauskanpitoa kisalajein tai muuten vain. Kootaan joukkueita esim. lentopalloon! Lauantai-iltana pidetään possujuhlat pukeutuen 1970-luvun henkeen! Päivien
tarkempi ohjelma löytyy Jytyn syyspäivien sivuilta (www.jytyliitto.fi/tapahtumat). Majoitukset on varattu 5 hengen lomaosakkeista. Mukaan mahtuu vielä 15 henkeä. Ilmoittautumiset 22.7. mennessä. Omavastuu on 40 euroa/henkilö, joka on suoritettava 29.7. mennessä tilille OP 560005-40174334. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Yhdistys korvaa matkat
halvimman kulkuneuvon mukaan. Ilmoittautumiset ja lisätiedot sihteeriltä: Minna Päivärinnalta: minna.paivarinta@proagria.fi tai puh. 040 5091 511.

5. Tyytyväisenä työssä ja Tallinnan risteily 19.-20.11.2011 Finlandia-talolla Helsingissä
NEUVO ei järjestä tänä vuonna omaa jäsenpäivää, vaan toivomme jäsenen osallistuvan Jytyn järjestämään ”Tyytyväisenä työssä” –seminaariin ja risteilylle. Lue tapahtumasta lisää
viimeisimmästä Jyty-lehdestä 3/2011! Neuvo on varannut luentopäivään ja risteilylle paikat
40 hengelle. Luentopäivän ohjelmassa on luentoja eri tavoista ja keinoista vaikuttaa työhyvinvointiin, jotka sopivat niin työntekijöille kuin luottamushenkilöille.
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Ohjelma:
Lauantai 19.11.2011
9.30-10.30 Aamukahvi
10.30-10.45 Tilaisuuden avaus, Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki; Jyty ry
10.45-11.30 Mainettaan parempi työ, Teknologiajohtaja Tuomo Alasoini, Tekes
11.30-12.15 Miten hyvä työyhteisö tehdään? Professori Marja-Liisa Manka,
Tampereen yliopisto
12.15-12.45 Keskustelu edellisistä aiheista, AlaSoini, Manka ja Pihlajamäki, Enbuske
12.45-13.30 Lounas
13.30-14.15 Hyvän työpäivän tarina, Kirjailija Anja Snellman
14.15-15.00 Armoa työssä vai työn armoilla? Tietokirjailija Jaakko Heinimäki
15.00
Keskustelu edellisistä aiheista, Snellman ja Heinimäki, Enbuske
15.30
Kahvi
16.00
Parantumattoman toisinajattelijan puheenvuoro, Professori Esko Valtaoja,
Turun yliopisto
16.45-17.00 Päivän päätössanat Tuomas Enbuske
Päivän vetäjä: toimittaja Tuomas Enbuske
17.30
18.30
18.30
19.30
21.00

Siirtyminen Länsisatamaan, bussikuljetus
Lähtö satamasta
Neuvon oma ohjelma ja välipala, kokoustila ilmoitetaan myöhemmin
Vapaata liikkumista laivalla, missä ohjelmaa
Buffetillallinen, 2. kattaus

Illalla on bussikuljetus Tallink M/S Baltic Princessille. Laivan käytävillä on pullollaan ohjelmaa. Sunnuntaina on mahdollisuus käydä maissa ja omakustanteisesti osallistua opastetuille kohteille. JytyNuoret ovat mukana omalla ohjelmalla! Laiva on takaisin Helsingissä
sunnuntaina kello 16.30. Yhdistys maksaa luentopäivän ja risteilyn ohjelmineen ja Jytyliitto
kotimaan matkat halvimman kulkuneuvon mukaan. Ilmoittautumiset ja omavastuu 40
€/hlö, joka on suoritettava 7.10. mennessä tilille OP 560005-40174334. Ilmoittautumiset
ovat sitovia. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 7.10. mennessä Minna Päivärinnalle minna.paivarinta@proagria.fi tai 040 5091511. Tarkempi ohjelma ja opastuskohteet MatkaVekan sivuilla www.matkavekka.fi. Tiedossa inspiroiva viikonloppu satojen muiden jytyläisten kanssa!

6. Jyty pitää Desibelikiertueella METELIÄ paremman arjen puolesta!
Alueellisella ja paikallisella näkyvyydellä herättelemme kuntapäättäjiä, mediaa ja kuntalaisia avoimeen keskusteluun hyvinvointivaltiomme tulevaisuudesta sekä perus- ja hyvinvointipalvelujen
turvaamisesta.
Lue kiertueesta lisää www.jytyliitto.fi ja katso kiertueaikataulusta,
milloin se on sinun lähelläsi.
Desibelikiertue starttaa! Bongaa dB-auto kotikulmiltasi ja tule
tervehtimään jytyläisiä!
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7. Jäsenedut
NEUVOlla on tarjolla paljon erilaisia jäsenetuja. Käy tutustumassa niihin NEUVON kotisivulla (www.neuvo.info). Sivuilta löytyvät hakulomakkeet, joissa kerrotaan tarkemmin jokaisen
jäsenedun hakukriteerit, hakuajat ja mahdollisesti tarvittavat liitteet. Lue ne tarkasti. Vajavaiset hakemukset tullaan hylkäämään. Lisätiedot saat rahastonhoitaja Tuija Väyryseltä.

8. Ota yhteyttä!
NEUVO

Puheenjohtaja Tero Ylikylä, puh. 0400 590 251, tero.ylikyla@proagria.fi
Sihteeri ja nuorisovastaava Minna Päivärinta, puh. 040 509 1511,
minna.paivarinta@proagria.fi
Rahastonhoitaja ja koulutusvastaava Tuija Väyrynen, puh. 0500 426 723,
tuija.vayrynen@proagria.fi

Jyty

Edunvalvonta ym.; työmarkkina-asiamies Esko Vatanen, puh. 040 531 2734,
esko.vatanen@jytyliitto.fi
Jäsenrekisteriasiat; Ari Poutanen, puh. 020 789 3734, ari.poutanen@jytyliitto.fi tai
jäsenrekisterin palvelunumero 020 789 3730

Pienen pieni kevätenkeli,
kukkaniityllä lenteli.
Alas valui kukkasista,
sateenlauluna taivahasta!

Huom! Tämän jäseninfon voit lukea myös kotisivuiltamme!
www.neuvo.info
www.jytyliitto.fi

