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1. Puheenjohtajalta 
 
Syksyinen tervehdys! 
 

     Syksyn on saapunut koko Suomeen. Kaunis värimaailma on jälleen värittänyt 

ympäristömme ja värit oikein loistavat auringonpaisteessa. Toivottavasti saamme 

nauttia oikein pitkästä, kuivasta ja aurinkoisesta syksystä.  

      Olemme sitten vihdoin saaneet uuden työehtosopimuksen, puolen vuoden 

neuvotteluiden jälkeen. Siitä voidaan olla montaa mieltä, oliko sopimus hyvä. 

Eihän se koskaan ole, mutta sen kanssa nyt on elettävä. Toivon, että työryhmiin 

siirtyneet asiat tuottaisivat myös tulosta, eikä sitä vain katsottaisi asioiden siirtä-

miseksi. Tämän voimme todeta vasta sitten, kun työryhmät ovat työnsä tehneet. 

Tarkemmat tiedot sopimuksesta ja sisällöstä löytyvät kotisivuiltamme ja Jytyn 

kotisivulta. Käykää lukemassa. Virallisesti työehtosopimusta ei vielä ole allekirjoitettu, mut-

ta se tehtäneen lähipäivinä.  Pitäkää huolta itsestänne ja olkaa yhteydessä! 

      

Terveisin! 

 
Karita Kontkanen 

puheenjohtaja    

puh. 044 331 1168    

 

 

2. JÄSENPÄIVÄT 20.-21.11.2010 
 

Olemme järjestämässä jäsenillemme jäsenpäivää Helsinkiin 20.-

21.11.2010. Lauantaina 20.11. kokoonnumme Sokos Hotelli 

Presidenttiin klo 14 – 17. Iltapäivän aikana käydään läpi työeh-

tosopimusta ja muita ajankohtaisia asioita niin NEUVOsta kuin 

Jytystäkin. Illalla on mahdollisuus lähteä katsomaan Puccinin 

oopperaa Madame Butterfly, joka alkaa klo 19. Sunnuntaiksi ei 

ole järjestetty ohjelmaa. Tarkempi ohjelma aikatauluineen lä-

hetetään osallistujille. Yöpyminen kahden hengen huoneissa 

Hotelli Presidentissä. 

 

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 15.10. mennessä Tuija Väyrysen sähköpostiin 

tuija.vayrynen@proagria.fi. Ilmoita yövytkö ja osallistutko oopperaan. Osallistumismaksut 

ovat: ei yöpyviltä 20 euroa ja yöpyviltä 40 euroa. Matkat korvataan halvimman kulkuväli-

neen mukaan. Oman auton käyttöä ei korvata, mutta kimppakyydit korvataan. Osallistu-

mismaksu on suoritettava 15.11. mennessä NEUVOn tilille OP 560005-40174334. Muista-

kaa peruutusehdot ja ne löytyvät NEUVOn kotisivuilta. Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittau-

tunutta.  
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3. JÄSSÄRI (tärkeä päivityspaikka) 

 Käy tarkistamassa omat tietosi Jytyn kotisivujen kautta. Jytyn 

sivuille pääset osoitteesta www.jytyliitto.fi ja klikkaa banneria. Jässärissä voit tarkistaa ja 

muuttaa kotiosoitteesi, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Lisäksi voit tarkistaa kou-

lutus- ja ammattinimikkeesi ja muokata työsuhteiden tietoja. Voit myös ilmoittautua liiton 

koulutuksiin.  Jytyliitosta kerrottiin, että jäsenten ammattinimikkeitä puuttuu todella pal-

jon, joten käykää tarkistamassa tietonne. Tärkeää on myös saada sähköpostiosoitteet, se 

nopeuttaa tiedottamista.  

  

4. JÄSENEDUT 

 Muistutan vielä mm. stipendien hakemisesta. Muistakaa lukea tarkat ohjeet hakulomak-

keista ja toimia niiden mukaisesti. Vajavaisesti täytetyt tai puuttuvia tietoja sisältävät ha-

kemukset hylätään. Hakemukset löytyvät NEUVOn kotisivuilta. 

 - lomastipendi (15 kpl á 170 e), hakemuksen palautus tammikuun loppuun mennessä 

 - Saariselän lomaosake viikolle 10, hakemuksen palautus marraskuun loppuun mennessä 

 - opiskelu/koulutusstipendi (15 kpl á 170 euroa), hakemuksen palautus lokakuun 

  loppuun mennessä  

- harraste/kulttuuristipendi (15 kpl á 50 euroa), hakemusten ja kuittien palautus 1.12.   

 

5.  JÄSENHANKINTAKAMPANJA 

 Muistattehan, että jäsenhankintakampanja on edelleen 

käynnissä. Jokainen jäsen on jäsenhankkija. Jos tiedät, et-

tä työkaverisi ei ole vielä jäsen, kerro NEUVOn ja Jytyn jä-

seneduista. Liittyminenkin on nykyään helppoa, sen voi tehdä sähköisesti Jytyn kotisivujen 

kautta. Palkitsemme myös jäsenyydestä eli uuden jäsenen hankkija ja uusi jäsen palkitaan 

kukkakaupan lahjakortilla. Uusi jäsen tulee myös saamaan pienen muiston liittymisestä.  

 

6. TÄRKEÄ!  

 Suuremmalle osalle on tämä info lähetetty sähköpostilla. Jos olet saanut tämän postissa, 

on liitteenä yhteystietolomake. Täytä lomake ja palauta se mahd. pian. Tärkeää on ainakin 

ilmoittaa sähköpostiosoitteesi. Tämä helpottaa tiedottamista!  

 

7. YHTEYSTIEDOT  

NEUVO Puheenjohtaja ja Jytyn ProAgrioiden pääluottamusmies Karita Kontkanen,  

 puh. 044 331 1168, karita.kontkanen@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 
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