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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
 
Hyvää alkanutta vuotta kaikille Neuvon jäsenille. Tästä jäseninfosta löytyy tietoa kevään 
vuosikokouksesta, joka pidettiin 22.4.2021 etäkokouksena Teamsin välityksellä. 
Valitettavasti koronapandemia aiheuttaa vielä haittaa myös yhdistyksemme toiminnalle 
ainakin kesään asti. Hallitus on kuitenkin valmistellut perinteistä pidennetyn viikonlopun 
jäsenmatkaa tälle syksylle. Koronan takia tällä kertaa teemme sen kotimaahan Rovaniemelle 
ja enemmän ulkoilu- ja luontopainotteisena kuin aikaisemmat ulkomaille suuntautuneet 
jäsenmatkat ovat olleet. Siitä lisää tässä infossa ja yhdistyksen kotisivuilla www.neuvo.info 
Ilmoittautumisaikaa on 15.6.2021 asti. Paikkoja on 30 ja ne täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Olkaahan nopeasti liikkeellä. Loppuvuodesta aloitamme taas 
uuden TES-neuvottelukierroksen. Kommentteja ja toiveita liittyen nykyisen TES-
sopimukseemme ja tuleviin neuvottelutavoitteisiin voi laittaa puheenjohtajalle, vaikka 
sähköpostiin. 
 
Tässä yhteydessä toivon teille kaikille hyvää kesää ja toivottavasti vastuullisesti käytte 
koronarokotuksissa, kun sen aika osaltanne koittaa. Näin ollen tämä yhteiskunta 
toivottavasti vähitellen pääsee taas normaalimpaan elämänrytmiin. Itse olen saanut 
ensimmäisen rokotuksen jo 3.5. ja siitä 12 viikkoa niin tulee toinen rokote.  
 
Muistuttaisin vielä teitä kaikkia, että käytte Jytyn jäsenrekisterissä tarkistamassa, että teillä 
on siellä mm. toimiva ja käytössänne oleva sähköpostiosoite on oikein. Näin pystymme 
parhaiten palvelemaan teitä ja tiedottamaan ajankohtaisista asioista.  Jos et ole aiemmin 
kirjautunut Jässäriin, on ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjätunnus 
henkilötunnuksesi ja salasana on sukunimesi.  
 
Lopuksi haluan vielä toivottaa ensiksi uudet jäsenemme Maaseudun kehittäjät ry:stä 
tervetulleiksi yhdistykseemme 1.1.2021 alkaen. Toinen asia on, että Marttatoimihenkilöiden 
osalta on edelleen luottamusmiespaikka avoinna. Jos joku on asiasta kiinnostunut niin voi 
ottaa yhteyttä minuun joko puhelimitse tai sähköpostitse. Tehtävä on tärkeä ja toivonkin 
että siihen löytyisi henkilö vaalimaan Marttatoimihenkilöiden etua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.neuvo.info/
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2. VUOSIKOKOUKSEN TERVEISET 

Neuvon vuosikokous järjestettiin lauantaina 24.4.2021 toista kertaa peräkkäin 
etäkokouksena koronasta johtuvien poikkeusolosuhteiden jatkuessa. Vuosikokoukseen 
osallistui 12 jäsentä Teamsin välityksellä. Kokouksen alussa Ammattiliitto Jytyn 
puheenjohtaja Jonna Voima esittäytyi ja esitteli lyhyesti työmarkkina-asioiden 
ajankohtaisia.  
 
Kokouksessa valittiin hallitus vuosikokousten väliseksi ajaksi. Puheenjohtajana jatkaa Tero 
Ylikylä Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksesta. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin 
Minna Nio-Heikkinen, Noora Fager- Pintilä, Minna Päivärinta, Päivi Huhtinen, Sari 
Raininko, Susanna Hakala, Seija Yli-Hukkala ja Katri Eriksson. Heidän varajäseninään 
toimivat Titta Eräniitty, Ulla Nummila, Jaana Vetikko, Tiina Tahvonen, Anna-Liisa 
Tikkanen, Asta Asunmaa, Arja Kananoja sekä Marko Nissinen. 
 

3. JÄSENMATKA 16.-19.9. 

Tämän vuoden jäsenmatkalla kannatetaan kotimaisia matkailuyrittäjiä, kun jäsenmatka 
suunnataan Rovaniemelle.  
 
Ilmoita mahdolliset ruoka aine allergiat ja jos haluat yöpyä kahden hengen huoneessa, niin 
ilmoita toisen yöpyjän nimi. Matkan omavastuuhinta on 250 €. Paikkoja matkalle on varattu 
30 ja mikäli lähtijöitä on enemmän, niin etusijalla ovat varsinaiset jäsenet 
(kannattajajäsenet voivat osallistua, jos paikat eivät täyty). Neuvo korvaa matkakulut 
julkisten kulkuneuvojen mukaan. Jäsenmatkan peruutusehdot ovat nähtävissä kotisivuilla 
osoitteessa neuvo.info. Ilmoittautumisen jälkeen saat Susannalta tiedon ilmoittautumisen 
vahvistamisesta sekä ohjeet omavastuun maksamisesta.  
 
Sitovat ilmoittautumiset 15.6.2021. mennessä: susanna.hakala@proagria.fi 
Lisätietoa jäsenmatkasta löytyy jäseninfon liitteenä olevasta matkaesitteestä sekä 
kotisivuiltamme www.neuvo.info  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.neuvo.info/
mailto:susanna.hakala@proagria.fi?subject=Ilmoittautuminen%20j%C3%A4senmatkalle
mailto:susanna.hakala@proagria.fi?subject=Ilmoittautuminen%20j%C3%A4senmatkalle
http://www.neuvo.info/
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4. OTA YHTEYTTÄ 
 
NEUVO Puheenjohtaja  

Tero Ylikylä, puh. 040 0590 251, tero.ylikyla@gmail.com 

 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  
Ehdokasta odotetaan 

 

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

Jäsenrekisteriasiat 
jasenrekisteri@jytyliitto.fi 

 
www.neuvo.info 
www.jytyliitto.fi 

 
 27.5.2021 
 Neuvo ry:n hallitus 

Tero, Minna, Noora, Päivi, Minna, Sari, Susanna, Seija ja Katri. 
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