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1. Puheenjohtajalta
Keväinen tuulahdus!
Tämä kulunut talvi tuntuu sujuneen hieman inhimillisemmissä olosuhteissa kuin
edellinen. Lunta toki on riittänyt koko maassa ja siitä saamme vielä hetken nauttia.
Toki kevät tekee tuloaan ja aurinko on jo näyttänyt voimansa talven taittuessa.
Nautitaan siis näistä upeista Suomen luonnon tarjoamista nautinnoista ja vietetään
aikaa työn ulkopuolella myös ulkoillen kevään hangilla.
Valitettavasti jäimme viime syksynä raamisopimuksen ulkopuolelle. Tästä johtuen sopimusneuvottelut jatkuvat myös tänä vuonna vilkkaasi. Nykyinen sopimuskautemme päättyy 31.10.2012. Faban ja Neuvonnan palkankorotuksista tullaan käymään varmaan pitkät ja vaikeat neuvottelut lokakuun tietämissä. Näiden neuvotteluiden osalta on Neuvonta-alan neuvottelukunta aloittanut valmistelut. Olkaa yhteydessä neuvottelukunnan puheenjohtaja Tero Ylikylään ja kertokaa omat toiveenne kummastakin sopimuksesta. Faban osalta voitte olla yhteydessä myös Sonja Gerkeen.
Vuosikokous pidetään 21.4. Helsingissä. Olisin iloinen, jos mahdollisimman moni jäsenistämme pääsisi osallistumaan. Tämän info mukana olevassa kokouskutsussa on tarkempi
ohjelma.
Toivotan kaikille Teille jaksamista työssänne ja oikein mukavia kevättalvipäiviä!
Nähdään kokouksessa!
Tero Ylikylä
puheenjohtaja
puh. 0400 590251

2. Vuosikokous 2012
Sääntöjen mukainen varsinainen kokous pidetään Helsingissä hotelli Radisson Blu Plazassa
21.4.2012 alkaen klo 13. Varsinainen kokouskutsu on tämän infon mukana. Majoitusten ja
teatterinäytöksen takia on sitovat ilmoittautumiset tehtävä EHDOTTOMASTI 20.3. mennessä sihteeri Minna Päivärinnalle, puh. 040 509 1511 tai s-postilla minna.paivarinta@proagria.fi.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi kokouksessa tehdään päätöksiä tulevaa JYTY:n liittokokousta varten. Kokouksen jälkeen nautimme pientä iltapalaa ennen illan teatterinäytöstä Suomen Kansallisteatterissa. Olemme varanneet lippuja 30 kpl
näytökseen nimeltä HOMO – outojen ooppera eli anarkistinen musiikkifarssi, jonka on ohjannut Pirkko Saisio. HOMO! on häikäilemätön ooppera ja kuumaverinen kantaatti ajasta,
jolloin kirkko repesi, Suomi jakaantui kahtia ja homot lakkasivat olemasta kilttejä.
Turun Sanomat arvostelee näytöksen näin: “Kansallisteatterin HOMO! tuntuu juhlalta ja lahjalta,
siltä miltä teatteri voi parhaimmillaan olla. — Hervotonta naurua, väliaplodeja laulunumeroille ja repliikeille
ja vapautuneita kyyneleitä silmäkulmassa. — HOMO! voi olla henkilökohtainen ja vapauttava kokemus, siellä
riittää silmänruokaa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta, mutta ennen kaikkea se on
valtavirralle suunnattu esiinmarssi. Teatteriin voi mennä viihtymään kaupungin taidokkaimman ja komeimman musikaalin seurassa —.”
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Kulut: vuosikokoukseen ja iltapalaan osallistuminen on maksutonta. Jos osallistut teatteriin
on omakustannus 20 euroa ja jos yövyt on omakustannus 40 euroa.
Matkat korvataan edullisinta matkustustapaa käyttäen. Muistakaa peruutusehdot, jotka
löytyvät NEUVOn kotisivuilta. Kokouskutsussa on päivän tarkempi ohjelma, ilmoittautumisohjeet ja pankkitili.

3. Jässäri Muistathan käydä JYTY:n sivuilla Jässärissä päivittämässä yhteystietosi.
Näin varmistat että saat infoa NEUVO:n toiminnasta. Toivonkin teidän
tarkastavan erityisesti sähköpostiosoitteenne sekä osoitteenne. Yllättävän paljon jäsentiedotteita palautuu ja syynä on tuntematon osoite. Kirjautuminen tapahtuu Jytyn kotisivulta löytyvästä linkistä.

4. Jäsenedut 2012
- harraste/kulttuuristipendi 15 kpl á 50 €
- opiskelu/koulutus 10 kpl á 170 €
- lomatuki 20 kpl á 170 €
- lomaosakkeet 250 €/vko 3 kpl; Saariselkä vko 10 ja 35 ja Tampereen kylpylä vko 41
- jäsenhankinta; hankkijalla 20 € kukkalahjakortti. Uudelle jäsenelle 20 € kukkalahjakortti ja
usb-muistitikku.
- Jytyn kalenteri 2012
Hakulomakkeissa on tarkat ohjeet hakemisesta, lue ne huolella. Toimita kaikki kuitit ym.
tiedot jos niitä pyydetään. Vajavaiset hakemukset tullaan hylkäämään. Arvontalipukkeet
löytyvät NEUVOn Internetsivuilta.

5. Jäsenmatka
Hallitus on valmistellut tulevalle syyskuulle pidennettyä viikonlopun jäsenmatkaa
kauniiseen syksyiseen Prahaan. Matkasta tiedoitamme vuosikokouksen jälkeen kun kaikki
yksityiskohdat ovat selvillä.

6. Ota yhteyttä!
NEUVO

Puheenjohtaja Tero Ylikylä, puh. 0400 590251, tero.ylikyla@proagria.fi
Sihteeri Minna Päivärinta, puh. 040 509 1511, minna.paivarinta@proagria.fi
Rahastonhoitaja ja koulutusvastaava Tuija Väyrynen, puh. 0500 426 723,
tuija.vayrynen@proagria.fi
Nuorisovastaava Elina Vainio, puh. 050- 577 375, elina.vainio@proagria.fi
ProAgria keskusten pääluottamusmies Minna Päivärinta, puh. 040 509 1511,
minna.paivarinta@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

www.neuvo.info
www.jytyliitto.fi

