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1. Puheenjohtajalta
Luminen tervehdys!
Ympäri Suomea on saatu nauttia jo pidemmän aikaa kunnon talvesta. Lunta on
satanut koko maahan ennätysmäärä ja pakkaset ovat olleet kireitä. Täällä EteläSuomessa taitaa olla lunta jo enemmän kuin pohjoisessa, joten se siitä ilmastonmuutoksesta. Nautitaan kuitenkin tästä talvesta, on se harvinaista herkkua.
Tärkein tämän kevättalven asioista on työehtosopimusneuvottelut. Neuvontaalan neuvottelukunta tekee työtä, jotta saisimme mahdollisimman hyvät sopimukset. Neuvonta-alan runkosopimus ja Faban sopimus päättyvät 30.4. Näillä näkymin
neuvottelut tullaan käymään huhtikuun puolivälissä. Jos sinulla on ajatuksia sopimuksen sisällöstä, niin ota yhteyttä joko minuun tai Tero Ylikylään ja kerro mikä sopimuksissa on sellaista mikä pitäisi saada muutettua. Tämä siis koskee kumpaakin sopimusta.
NEUVOn vuosikokous pidetään 17.4. Helsingissä. Olisin iloinen, jos mahdollisimman
moni jäsen osallistuisi siihen. Tarjolla on ainakin naurujoogaa ja kuullaan viimeisimmät tiedot sopimuksen tilanteesta. Kokouskutsussa on tarkempi ohjelma.
Kuten uusimmasta Jytyn lehdestä olette lukeneet, niin liitollemme haetaan uutta puheenjohtajaa. Tällä hetkellä on yksi ehdokas. Ylimääräinen liittovaltuuston kokous pidetään
16.3. Helsingissä, jossa valinta tullaan tekemään.
Toivotan teille kaikille oikein mukavaa talvea ja aurinkoisia pakkaspäiviä!
Nähdään kokouksessa!

Karita Kontkanen
puheenjohtaja
puh. 044 331 1168

Seuraa sopimusten neuvottelutilannetta Jytyn kotisivuilla

2. Vuosikokous 2010
Sääntöjen mukainen varsinainen kokous pidetään Helsingissä 17.4. Kokouskutsu on tämän
infon mukana. Kutsussa on päivän tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

3. Jässäri Jytyn kotisivuilla on avattu Jässäri. Jässärin on sähköinen järjestelmä, jolla jäsen pystyy
tarkistamaan omat jäsenrekisteritiedot. Siellä tarkistat osoitteesi, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteen. Lisäksi voit tarkistaa omat koulutus- ja ammattinimikkeesi ja muokata työsuhteiden tietoja. Voit myös ilmoittautua liiton koulutuksiin Jässärin kautta.
Jässäri on myös palautekanava liiton suuntaan eli voit antaa palautetta tai
tehdä kysymyksiä. Jokainen tietonsa päivittänyt on mukana kilpailussa, jossa
voi voittaa viikon loman Jytyn-mökissä tai Jyty-tuotteita.
Päivitä tietosi jo tänään!

Neuvonta-alan Toimihenkilöt – NEUVO ry
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4. Stipendit
Muistathan meidän hyvät jäsenedut. Lue hakulomakkeesta tarkkaan ohjeet ja toimi niiden
mukaan. Vajavaiset hakemukset hylätään. Arvontalipukkeet löytyvät NEUVOn kotisivuilta.
- Saariselkä viikko 35. Arvontalipukkeen palautus toukokuun loppuun mennessä.
- Tampereen kylpylän viikko 41. Arvontalipukkeen palautus toukokuun loppuun mennessä.
- Opiskelu/koulutusstipendin (15 kpl á 170 euroa). Arvontalipukkeiden palautus lokakuun
loppuun mennessä.
- Harraste/kulttuuristipendien (15 kpl á 50 euroa) arvontalipukkeiden ja kuittien palautus
1.12. mennessä.

5. NEUVO-infon postitus
Tämä Jäseninfo tulee nyt jokaisella paperisen versiona postitse. Tästä eteenpäin postitamme paperiversion vain niille, joiden jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan.
Jos sähköposti on tiedossa, lähetetään info sähköisesti. Siksi on erittäin tärkeää, että käyt
päivittämässä Jässärissä tietosi. Voit myös ilmoittaa sähköpostiosoitteesi minulle. Muistathan ilmoittaa kun osoitteesi muuttuu.

6. Jäsenhankintakampanja
Jyty haastaa kaikki yhdistykset ja aluetoimistot jäsenhankintakampanjaan. Tavoitteena on saada 4.000 uutta jäsentä tämän
vuoden aikana. Haaste on kova. Siksi haastamme myös kaikki
meidän jäsenet mukaan kampanjaan. Tavoitteemme on saada
50 uutta jäsentä. Jäsenen voi hankkia kuka tahansa jäsen. Jos tiedät, että työpaikallasi on
vielä järjestäytymättömiä, niin käy markkinoimassa NEUVOa hänelle. Palkkioksi tästä
NEUVO antaa kummallekin kukkakaupan lahjakortit. Uudelle jäsenelle tulemme vielä lähettämään pienen muiston liittymisestä. Uuden jäsenen tulee täyttää liittymislomake. Niitä pitäisi olla jokaisella luottamusmiehellä tai pyydä niitä sihteeriltä.

7. Ota yhteyttä!
NEUVO

Puheenjohtaja 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
ProAgria keskusten pääluottamusmies Karita Kontkanen, puh. 044 331 1168,
karita.kontkanen@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

Huom! Tämän jäseninfon voit lukea myös kotisivuiltamme!

www.neuvo.info
www.jytyliitto.fi

