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1. Puheenjohtajalta 
 
 

Hei kaikille!! 
 
Kylmän ja runsaslumisen talven jälkeen saapui koko Suomeen todella nopeasti kevät ja 
kesäkin. Viime päivinä ollaan saatua nauttia helteestä, mutta myös sateista ja ukkosesta. 
Luonto on herännyt täyteen kukoistukseensa ja näyttäytyy nyt kauneimmillaan.  
     Ennen näitä ihania kevätpäiviä pidettiin 17.4. NEUVOn vuosikokous Helsingissä. 
Paikalla oli ilahduttavan paljon jäseniä. Lisää tietoa kokouksesta tässä kirjeessä jäljem-
pänä. 
     Tämän kevään tärkein asia on työehtosopimusneuvottelut. Neuvonnan runkosopi-
muksen osalta neuvottelut on jo aloitettu, mutta FABAn sopimuksen osalta neuvottelut 
alkavat pikapuolin. Sopimusneuvotteluiden ollessa meneillään en voi paljoa niistä ker-
toa, mutta suuria odotuksia ainakaan palkankorotusten suhteen on turha odottaa. EK:n 
ns. palkka-ankkuri on aika horjumaton. Sopimukset, jotka on jo saatu sovittua, on pal-

kankorotukset kustannusvaikutuksiltaan 0,5-0,9 % välimaastossa. Teksteihinkin on saatu 
jonkinlaisia korjauksia. Mitä me sitten saamme, jää nähtäväksi. Toivotaan, että saisimme 
sopimukset neuvoteltua kesäkuun aikana. Nythän olemme sopimuksettomassa tilassa, koska 
sopimukset päättyivät 30.4. Seuratkaa sopimusneuvotteluiden tilannetta Jytyn kotisivuilla 
olevasta infosta. Näin tiedätte missä neuvotteluissa mennään. 
     Kesä on hiljaista aikaa, joten nyt on hyvää aikaa rauhoittua lomaa viettämään. Toivotan-
kin kaikille oikein Rentoa lomaa ja nauttikaa Suomen Suvesta.  
     Muistakaa pitää huolta itsestänne!  

 
Kesäterveisin! 

 
Karita Kontkanen 
puheenjohtaja 
puh. 044 331 1168 

 
 
2. Vuosikokous 2010 
 

Sääntöjen mukainen varsinainen kokous pidettiin Helsingissä 17.4. Kokous hyväksyi toi-
mintakertomuksen vuodelta 2009 ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Hyväksyttiin 
myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010. Jäsenmaksut säilyivät ennallaan. 
Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Karita Kontkanen 
 
Varsinainen jäsen  varajäsen 
Tero Ylikylä   Jaana Vetikko 
Marja Niskanen  Sirkka Dahlqvist 
Arja Kananoja  Anna-Liisa Saari 
Minna Päivärinta  Kyösti Laajalahti 
Kirsi Pennanen  Tuula Rosenlöf-Inkinen 
Sonja Gerke   Raakel Viljanmaa 
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 Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Tero Ylikylä. Sihtee-

riksi ja nuorisovastaavaksi Minna Päivärinta. Rahastonhoitajaksi kutsuttiin Tuija Väyrynen, 
joka on myös koulutusvastaava. 

 
 
3. Syyspäivät Mikkelissä 27.-29.8.2010 
 
 Syyspäivien kotisivut löytyvät osoitteesta www.mikkelinsyyspaivat.net. Sivut sisältävät 

paljon tietoa lähtijälle. 
 
 Ilmoittautuminen (ohjetta on noudatettava): Jokainen ilmoittautuu syyspäivien nettisivujen 

kautta sähköisellä ilmoittautumislomakkeella (ei puhelin- tai sähköposti-ilmoittautumisia). 
Jäsen maksaa osallistumismaksun 20 euroa/hlö 7 päivän kuluessa tilille Mikkelin Syyspäi-
vät, Sampo 802997-10005621. Viesti-kohtaan kirjoita oma nimesi ja teksti ”Syyspäivät 
2010”. Ilmoittautuminen päättyy 31.7.2010. Peruutusehdot: 31.7.2010 jälkeen tehdyistä pe-
ruutuksista ei palauteta maksuja.  

 
 Eli maksatte osallistumismaksut itse ja laskutatte ne sitten NEUVOlta esim. matkalaskun 

yhteydessä. Omavastuuosuus on 40 euroa yöpyvältä ja 20 euroa ei yöpyvältä. Nämä huomi-
oidaan sitten matkalaskussa vähentävästi. Matkustus tulee tapahtua halvinta kulkuvälinettä 
käyttäen (oman auton käyttö ei ole sallittu ilman erillistä lupaa).  

 
  NEUVOn sihteeri Minna on varannut muutamia hotellihuoneita osallistujille. Hotellihuo-

neita ei saa mennä omatoimisesti varaamaan, vaan kaikki on mentävä sihteerin kautta. Oma-
toimisesti tehtyjä varauksia ei NEUVO maksa, vaan ne jäävät jäsenen itsensä hoidettavaksi. 
Tämä siksi, että kenelläkään muulla ei ole oikeutta NEUVOn nimissä tilata mitään ja nämä 
itsevaraukset aiheuttavat todella paljon työtä. Ota siis yhteyttä sihteeriin ja kysy majoituk-
sesta. Majoituksessa peruutusehdot ovat hotellin määräämät.   

 
4. Jäsenedut 
 
 Nyt on aika hakea Saariselän viikolle 35 ja Tampereen kylpylän viikolle 41. Arvontalipuk-

keet tulee palauttaa toukokuun loppuun mennessä, joten asialla on siis jo kiire. Arvontali-
pukkeet löydät NEUVOn kotisivuilta. Lue tarkkaan hakulomakkeesta ohjeet ja toimi niiden 
mukaan. Vajavaiset hakemukset hylätään. Kotisivuilta löytyy tiedot myös muista jäsen-
eduista.  

 

5. Jyty järjestää Linnanmäki ja Korkeasaari -viikonloppu 31.7. - 1.8.2010 

 Jytyperheiden "Helsinkiviikonloppuna" kompensoidut hinnat Linnanmäen rannek-
keesta ja Korkeasaaren pääsylipuista.  

 Linnanmäki 
   
 Linnanmäen rannekkeet kompensoituun "Jytyhintaan" pääsisään-

käynnin vieressä olevasta Jytyn VIP-lipunmyynnistä.  
 Jytyn ja yhteistyökumppaineiden infopiste VIP-lipunmyynnin vieressä 
  If tarjoaa 300 ensimmäiselle jäätelökupongin R-kioskille. 
 Linnanmäki on avoinna klo 11-22 kumpanakin päivänä.  
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 Korkeasaari  
  
 Löydä Jytyn ja yhteistyökumppaneiden infopiste saaresta, niin  

saat jäsenlahjan. Katso Korkeasaaren hinnat Jytyn kotisivuilta  
 Jyty kompensoi kaikkia Korkeasaaren pääsylippuja 2 € / henkilö, kimppali-

pussa (2 aikuista ja 3 lasta) kompensaatio 10 € 
 Korkeasaari avoinna klo 10 - 20 kumpanakin päivänä. 
 
 Lue lisää Jytyn kotisivuilta www.jytyliitto.fi. Sieltä löytyvät lippujen hinnat sekä tarjoukset 

hotellimajoituksista. Kaikki mukaan! 
  
6. 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. 020 789 3717,  
 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 


