
 

 Jäseninfo 2/2019 
 

 
 
 

Jäseninfon aiheet 
 
1. Vuosikokouksen terveiset .................................................................................................2 

2. Syksyn jäsenpäivä ............................................................................................................. 3 

3. Koulutusta luottamusmiehille ..........................................................................................4 

4. Jäsenrekisteri ....................................................................................................................4 

5. Jäsenedut ..........................................................................................................................4 

6. Ota yhteyttä ....................................................................................................................... 5 

 
 
 

 
 
  



 

 Jäseninfo 2/2019 
 

 
1. VUOSIKOKOUKSEN TERVEISET 

 
Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin Helsingissä 6.4.2019 Holiday Inn Helsinki City 
Centressä. Kokouksessa oli läsnä 20 jäsentä. Ennen kokousta oli järjestetty tutustuminen 
Helsingin uuteen keskuskirjasto Oodiin oppaan johdolla, jossa pari viikkoa aiemmin oli 
käynyt jo miljoona kävijää. Työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki kertoi ajankohtaisista 
TES-asioista; neuvonta-alan palkankorotuksista 2019, nykyisen työehtosopimuksen 
optiovuodesta ja luottamusmieskyselyn vastauksista ennen varsinaista kokousta. 
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Vuosikokous päätti nostaa 
hallituksen esityksen mukaisesti puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioita 
500 eurolla ja ansiomenetyskorvausta nostettiin 10 eurolla 130 euroon. Kokouksen jälkeen 
jäsenille oli varattu yhteinen illallinen hotellin ravintolasta.  

Vuosikokouksessa valittiin myös hallitus Neuvo ry:lle vuodelle 2019. Hallituksen 
puheenjohtajana jatkaa Tero Ylikylä Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksesta, sihteerinä 
Minna Päivärinta ProAgria Pohjois-Savosta ja nuorisovastaavana sekä tiedottajana Katri 
Salminen ProAgria Länsi-Suomesta. Muut varsinaiset hallituksen jäsenet ovat Kirsi 
Juntunen Taito Etelä-Suomesta, Päivi Huhtinen Fabasta, Seija Yli-Hukkala ProAgria 
Etelä-Pohjanmaalta, Sirkka Günther ProAgria Etelä-Suomesta ja Tuija Kokkonen Etelä-
Karjalan Martoista.  

Hallituksen varajäsenet ovat Jaana Vetikko Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöstä, Arja 
Kananoja ProAgria Etelä-Pohjanmaalta, Minna Nio-Heikkinen Taito Pirkanmaalta, Tiina 
Tahvonen Fabasta, Asta Asunmaa ProAgria Etelä-Pohjanmaalta, Marko Nissinen ProAgria 
Pohjois-Savosta ja Sari Raininko Lounais-Suomen Martoista.  

Yhdistyksen tilinpäätös oli 23.525,67 euroa alijäämäinen vuodelta 2018. Alijäämäinen 
tulos johtui syksyn jäsenmatkasta, joka järjestetään kolmen vuoden välein. Yhdistys jatkaa 
toimintaansa vuoden 2019 aikana perinteiseltä pohjalta. Edunvalvonnan osalta painopiste 
on uuden TES-sopimuksen neuvotteluiden alkaminen ja nykyiseen TES-sopimukseen 
sisältyvän ns. optiovuoden pitämisestä.  
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2. SYKSYN JÄSENPÄIVÄ 

Kaikille jäsenillemme tarkoitettu syksyn jäsenpäivä järjestetään Oulussa 26.–27.10.2019. 
Jäsenpäivät aloitetaan klo 12.00 lounaalla Hotelli Arinassa (Pakkahuoneenkatu 16), jonka 
jälkeen keskustellaan ajankohtaisista yhdistysasioista hotellin kokoustilassa. Kokouksen 
jälkeen on kevyt illallinen ja klo 19.00 alkaen Oulun teatterissa esitys Pohjoisesta tuulee, 
joka on tunteikas perhedraama yhteyden menettämisestä, rakkaudesta ja sen uudelleen 
löytämisestä. Mustalla huumorilla sävytetty tarina kertoo inhimillisistä ihmisistä, aitojen 
ongelmien ja kipeiden muistojen edessä. 

Ilmoittaudu jäsenpäiville Kirsille 26.9. mennessä:  
kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi 
Matkan omavastuuhinta on 50 €, joka maksetaan heti, kun varmistus ilmoittautumisesta 
on tullut sähköpostiisi. Tilinumero on FI36 5600 0540 1743 34 
Neuvo ry korvaa matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti. Suosittelemme 
ostamaan matkaliput heti varmistussähköpostin jälkeen ja hyödyntämään 
etukäteistarjouksia.  
 

 
Pohjoisesta tuulee, Oulun Teatteri 

mailto:kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi
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3. KOULUTUSTA LUOTTAMUSMIEHILLE 

Yksityisalojen neuvottelupäivät eli luottamusmieskoulutus järjestetään 3.-4.10.2019 
Helsingissä. Kannustamme kaikkia luottamusmiehiä osallistumaan koulutukseen. 
Tavoitteena on koota yhteen saman työpaikan ja sopimusalan jäseniä. Neuvottelupäivät 
antavat tietoa ja tukea yksityisen alan henkilöstön edustajille heidän tehtävissään. Päivien 
aikana osallistujat tutustuvat muiden yksityisen alan yhdistysten toimiviin 
henkilöstönedustajiin sekä vaihtavat kokemuksia toimivista käytännöistä. 
Neuvottelupäivillä keskustellaan omaan työhön ja työpaikkaan liittyvistä ajankohtaisista 
teemoista, työehtosopimuksista ja kehitysnäkymistä. 
 
Neuvo järjesti oman luottamusmiesten koulutuspäivän 5.4.2019, johon osallistui 10 
luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä, joista kolme osallistui kokoukseen etäyhteydellä. 
Koulutuksessa käytiin läpi uutta vuosilomalakia ja työaikalain muutosta sekä 
luottamusmieskyselyn tuloksia ja paikallisten sopimusten neuvotteluiden toteutumista. 
Jytyliitosta paikalla olivat Veli Vähämäki ja Anniina Kannelvuo. 
 

4. JÄSENREKISTERI 

HUOM! Muistakaa käydä päivittämässä yhteystietonne Jytyliiton 
sivuilla olevassa ”Jässäri”-jäsenrekisteriohjelmassa. Nykyisin 
suurin osa tiedottamisesta tapahtuu pelkästään sähköisesti. Jos 
yhteystiedot Jässärissä ei ole kunnossa, silloin ei saa mm. Jytyn 
tiedotteita. Myös koulutuksiin ilmoittaudutaan jässärin kautta. 
 
     

5. JÄSENEDUT 

Tutustu kotisivuillamme www.neuvo.info oleviin yhdistyksen omiin etuihin. Samoin 
jäsenetuja löytyy osoitteista www.jytyliitto.fi että www.sttk.fi. Käytä hyväksesi näin 
maksamaasi jäsenmaksua. Alla on listaus vielä Neuvo ry:n omista jäseneduista, joista 
hakuohjeet yhdistyksen kotisivuilla. 

• kaksi viikkolomaosaketta Lapissa, Ivalo Saariselällä, viikot 10 ja 35 
• yksi lomaosake Lapinniemen kylpylässä, Tampereella, viikko 41 
• opiskelustipendejä 10 kappaletta, a’ 170 euroa (1.12.2019 mennessä) 
• lomastipendejä 20 kappaletta, a’ 170 euroa (31.1.2020 mennessä) 
• harraste/kulttuuristipendejä 20 kappaletta, a’ 50 euroa (1.12.2019 mennessä) 
• kukkakaupan lahjakortti, a’ 30 euroa, jokaisesta uudesta jäsenestä 
• uusille jäsenille lahjaksi muistitikku sekä 30 euron kukkalahjakortti 

 
 
 
 
 

http://www.neuvo.info/
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6. OTA YHTEYTTÄ 
 
NEUVO Puheenjohtaja  

Tero Ylikylä, puh. 040 0590 251, tero.ylikyla@kalatalouskeskus.fi 

 Sihteeri  
Minna Päivärinta, puh. 040 509 1511, minna.paivarinta@proagria.fi 

Rahastonhoitaja ja koulutusvastaava  
Tuija Väyrynen, puh. 050 0426 723, tuija.vayrynen@proagria.fi 

Nuorisovastaava ja tiedottaja  
Katri Salminen, puh. 050 664 74, katri.salminen@proagria.fi 

 

ProAgria keskusten pääluottamusmies  
Minna Päivärinta, puh. 040 5091 511,   minna.paivarinta@proagria.fi 

Faban luottamusmies  
Tiina Tahvonen, puh. työ 0400 614 108, tiina.tahvonen@faba.fi 

Marttojen luottamusmies  
Tuija Kokkonen, puh. 050 448 1553, tuija.kokkonen@martat.fi 

 

JYTY Edunvalvonta ym. työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, 020 789 3717, 
veli.vahamaki@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 

 
 26.8.2019 
 Neuvo ry:n hallitus 

Tero, Minna, Katri, Päivi, Seija, Sirkka, Tuija, Asta, Tiina, 
Arja, Marko, Jaana ja Sari 
 
 

mailto:minna.paivarinta@proagria.fi
mailto:ari.poutanen@jytyliitto.fi
http://www.neuvo.info/
http://www.jytyliitto.fi/
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