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1. Puheenjohtajalta 
 

Luminen tervehdys! 

 

     Jälleen on talvi hellinnyt koko Suomea. Ainakin Etelä-Suomessa lunta on ollut 

liikaa ja kovat pakkaset ovat paukkuneet, mutta talvi on talvi. 

     Sopimusneuvottelut jatkuvat myös tänä vuonna vilkkaasti. Faban sopimus päät-

tyy jo 30.4.2011 ja Neuvonnan palkankorotuksista on neuvoteltava 20.8.2011 men-

nessä. Näiden neuvotteluiden osalta on Neuvonta-alan neuvottelukunta aloittanut 

valmistelut. Olkaa yhteydessä neuvottelukunnan puheenjohtaja Tero Ylikylään ja 

kertokaa omat toiveenne kummastakin sopimuksesta. 

     Vuosikokous pidetään 16.4. Helsingissä. Olisin iloinen, jos mahdollisimman moni 

jäsenistämme pääsisi osallistumaan. Tämä on osaltani viimeinen vuosikokous pu-

heenjohtajana. Tämän info mukana olevassa kokouskutsussa on tarkempi ohjelma.  

     Toivotan kaikille Teille jaksamista työssänne ja oikein mukavia kevättalvipäiviä!  

 

Nähdään kokouksessa! 

 
Karita Kontkanen 

puheenjohtaja    

puh. 044 331 1168    

 

2. Vuosikokous 2011 

 
Sääntöjen mukainen varsinainen kokous pidetään Helsingissä Hilton Helsinki Strandissa 

16.4.2011 alkaen klo 13. Varsinainen kokouskutsu on tämän infon mukana. Majoitusten 

takia ovat sitovat ilmoittautumiset tehtävä EHDOTTOMASTI 11.3. mennessä sihteeri Minna 

Päivärinnalle, puh. 040 509 1511 tai s-postilla minna.paivarinta@proagria.fi.  

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen tulee valita NEUVOlle uusi 

puheenjohtaja, koska en ole enää käytettävissä. Toivon, että innokkaita ehdokkaita löytyy 

jatkamaan tätä työtä.   

 

Kokouksen jälkeen pääsemme perille Salaisuudesta, kun Martti Vannas Muistikouluttaa 

meitä. Hän on esiintynyt komiikan saralla Suomen kansainvälisessä yritysmaailmassa yli 15 

vuotta. Käy tutustumassa www.marttivannas.com. Tätä ei kannata jättää väliin. 

 

Kulut: vuosikokoukseen, muistikoulutukseen ja iltapalaan osallistuminen on maksutonta. 

Jos yövyt on omakustannus 40 euroa.  

 

Matkat korvataan edullisinta matkustustapaa käyttäen. Muistakaa peruutusehdot, jotka 

löytyvät NEUVOn kotisivuilta. Kokouskutsussa on päivän tarkempi ohjelma, ilmoittautu-

misohjeet ja pankkitili. 

 

 



Neuvonta-alan Toimihenkilöt – NEUVO ry  Jäseninfo 1/2011  2 (2) 

 

 

3. Jässäri Nyt kun käyt tarkistamalla ja päivittämässä jäsentietosi osallistut samalla 

kilpailuun, jossa voit voittaa viikon loman Jyty-loma-asunnoissa tai Jyty-

tuotteita. Mökkiviikko arvotaan 31.5. mennessä tarkistaneiden kesken.  

Kirjautuminen tapahtuu Jytyn kotisivulta löytyvästä linkistä. 

 

4. Jäsenedut 2011 

 
- 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 2011  

 

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. Jäsenhankinta 
 

NEUVOn jäsenmäärä on lähtenyt surullisesti laskuun. Nyt 

haastamme kaikki jäsenet tekemään jäsenrekrytointia. Kerro 

työpaikallasi ja työ-tovereillesi Jytystä ja NEUVOsta. Jyty tulee 

järjestämään tänä keväänä RoadShow-kiertueen Jyty-

kuvioidulla pakettiautolla. Seuraa Jytyn kotisivuja, lehteä ja 

aluetoimiston tiedotteita.  

 

6. Ota yhteyttä!  
 

NEUVO Puheenjohtaja Karita Kontkanen, puh. 044 331 1168, karita.kontkanen@luukku.com 

 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 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 
 


