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Puheenjohtajan tervehdys
Aurinko Armas, kippura varvas
Aurinko Armas, kippura varvas, saa taivaan hehkumaan.
Hanki Hanski hanget hohtaa, hangelle helmiä tupsuttaa.
Pyry Pate pyryttää, sauvaansa rajusti heilauttaa.
Kuu Kaiju kylmän tuo, pakkas Pave paukuttaa.
Tuuli Tuulia tuiverrus, pois pilvet taivaalta puhaltaa.
Yö lamput sammuttaa, luonto uinuu nukkumaan.
Odottaa kevättä keinuvaa, kesän heilaa heleää.
Aurinkoa armasta, kippura varvasta.
Hehkuvaa, lämmittävää.

runo: Siru Airaksinen
Kevättä ja kesää kohti ollaan menossa ja sen kyllä huomaa. Ei niinkään napakoista aamupakkasen
puraisuista vaan aamu aamulta kasvavan valon määrästä. Virtaa riittää taas pyörittää arkea ja ajatukset ovat kenties jo tulevan kesän suunnitelmissa. Kevät tuo tullessaan myös mukavia Sihteeriyhdistyksen tapahtumia. Osa niistä on jo vahvistunut, toisia vielä viimeistellään. Toivon niistä löytyvän
iloa, hyötyä, viihdettä ja vauhtia meille kaikille.
Tavataan tapahtumissa!
Terveisin
Taija, pj.
Riitta Koistinen Jyväskylän jaoston kunniapuheenjohtajaksi
Jaoston johtokunta on valinnut 30.1.2013 jaostomme kunniapuheenjohtajaksi Riitta Koistisen.
Onnea Onnea Riitalle!
Puheenjohtajan onnittelupuhe Riitalle tulipunaisten ruusujen, kuohujuoman ja halausten kera jaoston kevätkokouksessa 21.3.2013:
Lämpimät onnittelut sinulle, Riitta!
Tällä valinnalla haluamme osoittaa sinulle arvostuksemme toiminnastasi Sihteeriyhdistyksen ja jaostomme pitkäaikaisena ja aktiivisena jäsenenä.
Olemme kiitollisia kaikesta siitä hyvästä, mitä me sihteeriystäväsi olemme sinulta näiden vuosien aikana saaneet toimiessasi ansiokkaasti jaostomme puheenjohtajana, johtokunnan jäsenenä ja eri toimikuntien puuhanaisena.
Toimit erinomaisena esimerkkinä meille kaikille muille. Kiitos siitä sinulle!
Kunniapuheenjohtajuus on kunniatehtävä eikä se velvoita sinua mihinkään. Jaosto
maksaa Sihteeriyhdistyksen jäsenmaksusi tästä vuodesta alkaen niin kauan, kun olet
yhdistyksen jäsen.
Toivottavasti sinulla riittää mielenkiintoa, intoa ja virtaa jatkaa Sihteeriyhdistyksen touhuissa jatkossakin. Onnea vielä kerran!
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Jaoston johtokunnan uudet jäsenet
Uusi vuosi toi tullessaan uudistuneen jaoston johtokunnan. Varpu Autere huolehtii jäsenasioistammme, Anne Juvonen on uusi tiedottajamme ja Saara Tannermäki toimii johtokunnan jäsenyyden
lisäksi Facebook-vastaavana. Uudet johtokunnan jäsenet esittäytyvät, olkaapa hyvät:
Varpu Autere, jäsenasiat
Olen Varpu Autere ja työskentelen Jyväskylän kaupungin konsernihallinnon
viestinnän, markkinoinnin ja kansainvälisten yhteyksien vastuualueessa yhteyssihteerinä. Tehtäviini kuuluu yhteysjohtajan ja viestintäjohtajan matkaasioiden hoitaminen, kansainvälisten vierailujen ja tapahtumien käytännönjärjestelyistä huolehtiminen, vieraskielisten esittelymateriaalien suunnittelussa ja
toteutuksessa avustaminen,
kokousjärjestelyt sekä muut avustavat tehtävät. Olen mukana myös juhlatoimikunnassa, mikä suunnittelee ja toteuttaa Sihteeriyhdistyksen Jyväskylän jaoston 40-vuotisjuhlaseminaarin 19. – 20.4.2013.
Sihteeriyhdistykseen olen liittynyt v. 2006 ja tämän vuoden alusta olen hoitanut
jaostossamme jäsenasioita.
Anne Juvonen, tiedottaja
Olen ollut vuoden alusta jaoston tiedottajana. Tämän tehtävän lisäksi olen mukana jaoston johtokunnassa seuraavat kaksi vuotta. Uusi vuosi toi tullessaan myös Secretarius-lehden taittotyön.
Työskentelen Keski-Suomen kauppakamarissa koulutussihteerinä, josta olen ollut 1.10.2012 alkaen
opintovapaalla. Sihteerin työhön palaan syksyllä 2013.

Saara Tannermäki, jäsen, Facebook-vastaava
Olen Saara Tannermäki ja työskentelen Asianajotoimisto Legistum Oy:ssä
asianajosihteerinä. Työtehtäviini kuuluu monipuolisesti erilaiset toimistotyöt,
markkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin sekä lakimiesten
avustaminen. Koulutukseltani olen liiketalouden tradenomi, ja Jyväskylässä
olen asunut 12 vuotta, joista viimeisimpien vuosien aikana olen kotiutunut
Halssilaan.
Harrastuksiini kuuluu kaikenlainen kotipuuhastelu, eläimet sekä liikunta.
Maalaistalon tyttönä eläimet ovat edelleenkin tärkeä osa elämääni. Itselläni
kotona on vain kissoja, mutta vietän paljon vapaa-aikaani kotiseudullani
Saarijärvellä, jossa minua odottavat kissat, koirat, hevoset, lampaat ja lehmät. Myös lapsien kanssa tykkään puuhastella; tämän tätin syliin (ja kalenteriin) mahtuu aina sisarusten ja ystävien lapset! 
Aloitin johtokunnan uutena jäsenenä vuoden alussa. On mielenkiintoista päästä järjestämään kaikenlaista mukavaa, oppia samalla uutta ja etenkin tutustua uusiin tuttavuuksiin! Myös jaoston Facebook-sivut ovat vastuullani, joten nähdään tapahtumissa, soitellaan ja viestitellään – myös facebookissa! 
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Johtokunnan ”vanhat luut”
”Vanhoina luina” johtokunnassa jatkaa Taija Viinikka, Tia Immonen, Riitta Ojanperä ja Niina Häkkinen. Tia edustaa meitä myös yhdistyksen hallituksessa vuosina 2013–2014. Helena Jurvakainen
jatkaa edelleen jaostomme rahastonhoitajana.
Johtokunnan jäsenten yhteystiedot löydät tiedotteen lopusta ja jaostomme nettisivuilta, www. sihteeriyhdistys.fi.
Vuoden 2012 aikana jaostoon liittyneet tai siitä eronneet jäsenet
Uudet jäsenet:
Kalho Johanna
Korhonen Mirva
Häivälä Tytti
Olipa mukavaa saada teidät porukkaan ja toimintaan mukaan! Tervetuloa!

Jaostosta eronneet tai toiseen jaostoon siirtyneet jäsenet:
Storckovius Anne
Maasola Johanna
Patrikka Päivi (Helsinkiin)
Savolainen Riitta
Kuisma Tuulikki
Pelkonen Aila
Kalmari Larja
Korhonen Berita (Kuopioon)
Kiitos yhteisestä taipaleesta ja onnea matkaan!

Kevään 2013 tapahtumat
Huhtikuu
Lounasravit Killerillä + Killerin liikuntakeskus + Rantasipi Laajavuori pe 5.4.
Tervetuloa mukavaan iltapäivähetkeen kuulemaan hyviä vinkkejä työelämän ja vapaa-ajan virikkeellisiin hetkiin.
Ohjelma:
klo 11.15
klo 12.00 – 13.00
klo 13.15 – 14.30
klo 15.00
klo 15.30

Tapaaminen Killerin raviradan Pegasus-ravintolassa
Isäntien tervehdys, katsaus ravimaailmaan ja toto-opastus
Lounas + ravit = Lounasravit
Killerin liikuntakeskuksella hyvinvointituokio:
esittelykierros + niska-hartiajumppa + venyttely
Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuoressa nautitaan kanaherkkuleipäannos
ja tietoisku kylpylästä
Mahdollisuus kylpyläkäyntiin omassa tahdissa
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Tilaisuuteen mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen 2.4.2013 mennessä suoraan Restelin aluemyyntiin os. aluemyynti.jyvaskyla@restel.fi tai p. 014 628 300.
Kerro samalla mahdollinen erikoisruokavalio sekä mahdollinen kyytitarve Killeriltä Laajavuoreen.
Tilaisuuden isäntinä Keski-Suomen Ravirata, Tallink Silja, Killerin Liikuntakeskus, Likkojen Lenkki
sekä Restel Hotel Group

Terveiset Helsingin jaostolta:
Tule tutustumaan Helsingin jaoston sihteerien kanssa uuteen valovoimaiseen Teatteri Forumiin Helsinkiin keskiviikkona 10.4. ja torstaina 11.4. klo 18.30 - 22.00.
Teatteri Forum sijaitsee Helsingissä kauppakeskus Forumin korttelissa osoitteessa Yrjönkatu 31.
Lisätietoja http://teatteriforum.fi/
Ohjelmassa on talokierros, teatterin esittely ja teatteriin tutustuminen. Ilta jatkuu klo 19.30 Juice Taiteilijaelämää – musikaalilla. Tarjolla on pientä syötävää ja viiniä. Tervetuloa!
Ilmoittautuminen:
Sitovat ilmoittautumiset 2.4.2013 mennessä: www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Helsingin jaoston
tapahtumat)
Jos et saa ilmoittautumisvahvistusta sähköpostiisi, lähetä sähköpostiviesti tapahtuman yhteyshenkilölle.
Teethän mahdollisen peruutuksen ensisijaisesti ilmoittautumisen yhteydessä saamasi linkin kautta.
Jos ilmoittautumisaika on jo päättynyt, ota yhteyttä suoraan tapahtuman yhteyshenkilöön: Miia Jalonen miia.jalonen(at)syry.fi, p. 040 416 6600.

Sihteeriyhdistyksen valtakunnallinen Kevätseminaari, jaoston 40-vuotisjuhla sekä yhdistyksen kevätkokous 19.–20.4., Jyväskylä
Kevätseminaari 19.–20.4.2013, Vanha Ortopedia
Jaostomme järjestää ja emännöi Sihteeriyhdistyksen valtakunnallisen Kevätseminaarin 19.–
20.4.2013 teemanaan ”Kulttuurista lisäarvoa” Jyväskylän Vanhalla Ortopedialla.
Seminaarin ilmoittautumisaikaa on vielä tovi jäljellä. Innostu ja innosta myös ystävä mukaan. Osallistuminen ei vaadi yhdistyksen jäsenyyttä eikä sihteerin tai assistentin taitoja. Kaikki ovat tervetulleita
joukkoon nauttimaan upeiden esiintyjien tarinoista ja parhaasta seurasta. Myös miehet! Sinulle yhdistyksen jäsenenä seminaarihinta on tietysti edullisempi. Käytä etu hyväksesi.
Seminaariohjelma ja luennoitsijaesittelyt löytyvät tiedotteen liitteinä. Seminaariin ilmoittautuminen
27.3. mennessä Sihteeriyhdistyksen verkkosivuilta www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Yhdistyksen
tapahtumat).
Huom. nro 1!
Yhdistyksen hallitus käsittelee kevätkauden apuraha-hakemukset kokouksessaan lauantaina
23.3.2013 ja hakijoille ilmoitetaan päätöksestä mahdollisimman pian.
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Huom. nro 2!
Vinkatkaapas yrityksenne markkinointiosastoa mahdollisuudesta helppoon näkyvyyteen loistavalle
kohderyhmälle. Seminaariimme voi osallistua mm. näin:


Kevätseminaarin käsiohjelmasta voi joko ostaa tai vaihtokaupalla sopia ilmoitustilaa.
Yhteyshenkilönä Niina Häkkinen, os. niina.e.hakkinen(at)gmail.com.
Kevätseminaarin mediakortin saat Niinalta, jos haluat toimittaa sen myös muille yhteistyökumppaneillesi tiedoksi.



Kevätseminaarin osallistujat tulevat saamaan kotiin viemisiksi tapahtumakassin, mikä täytetään
yhteistyökumppaneidemme mukavilla yllätyksillä, esitteillä jne.
Yhteyshenkilönä Riitta Koistinen, os. riitta.koistinen(at)oikeus.fi.



Seminaarissa järjestetään arpajaiset ja olemme saaneet lahjoituksena suorastaan huimia arpajaispalkintoja aivan ulkomaanmatkaa myöten. Arpajaispalkinnon lahjoitus on myös työnantajallesi yksi hyvä tapa näkyä seminaarissa.
Yhteyshenkilönä Riitta Koistinen, os. riitta.koistinen(at)oikeus.fi.

Jaoston 40-vuotisjuhla 19.4.2013, Aalto-sali
Kevätseminaarin yhteydessä juhlistamme jaostomme 40-vuotista taivalta perjantain iltajuhlassa Jyväskylän Aalto-salilla. Tervetuloa!
Illalliskortin hinta 50 €/hlö. Illalliskortti sisältyy seminaarimaksuun.
Perjantain iltajuhlallisuudet aloitetaan kaupungin vastaanotolla uudistuneessa upeassa Jyväskylän
kaupungintalossa klo 19.00 alkaen. Tilaisuus on maksuton.
Ennakkoilmoittautuminen molempiin perjantai-illan tilaisuuksiin seminaari-ilmoittautumisen ohessa
27.3. mennessä Sihteeriyhdistyksen verkkosivuilta www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Yhdistyksen
tapahtumat)

Sihteeriyhdistyksen kevätkokous 20.4.2013, Vanha Ortopedia
Sihteeriyhdistyksen kevätkokous seminaarin jälkeen lauantaina 20.4. klo 12.15. Kevätkokouskutsu
ja esityslista tiedotteen liitteenä.
Kevätkokouksen ilmoittautumisaika on umpeutunut mutta jälki-ilmoittautuminen on mahdollista suoraan yhdistyskoordinaattori Sari Ollikaiselle, os. sari.ollikainen(at)sihteeriyhdistys.fi.
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Toukokuu
Hotelli Alban terassi-ilta ke 22.5. klo 17.00
Hotelli Alba kutsuu jaostomme viettämään toivottavasti lämmintä alkukesän iltaa keskiviikkona 22.5.
klo 17.00. Tutustumme uusittuun Clubi-tilaan ja hotellin muuhun kokoustila- ja huonetarjontaan ja
nautimme maukkaan iltapalan kiireettömästi hyvässä seurassa.
Ilmoittautuminen ma 13.5. mennessä jaoston verkkosivuilta www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Jyväskylän jaoston tapahtumat)

Jäsenedut 2013
Jaostomme hyödylliset ja mukavat jäsenedut vuodelle 2013 monipuolistuvat entisestään. Olemme
saaneet mukaan uusia palvelujen tarjoajia ja lisäetuja, esim. Palokan Emotionin parturi-kampaamo –
10 % kampaamopalveluista ja Hiusstudio Galleria antaa lisäetuna -20 % alennuksen kampaamotuotteista.
Asianajotoimisto Bützow
Beutiful Day

ilmainen alustava puhelinneuvonta
10 % alennus kaikista normaalihintaisista tuotteista ja palveluista
10 % alennus kaikista palveluista, myös kokoustilan vuok-

Cocodens
rasta
Donna kenkäkauppa
10 % alennus
Drama Gallery
10 % alennus normaalihintaisista Drama-malliston tuotteista
Gristal Kynsi- ja hiusstudio
10 % alennus palveluista ja tuotteista
Hius- ja kauneuskeskus Poéme
10 % normaalihintaisista tuoteostoista
Hotelli Yöpuu – Ravintola Pöllöwaari lasilliset kuohuvaa ruokailun yhteydessä 2 hengelle
Hyvä Olo -parturi-kampaamo (Sokos) 10 % alennus parturi-kampaamo palveluista
Jyväs-Optiikka
20 % kehyksistä, linsseistä ja aurinkolaseista
Kekäle
10 % kaikista normaalihintaisista tuotteista
Kerttu-tunnit, Kerttu Huttunen
Method Putkisto ja Method Putkisto Pilates peruskurssit
etuhintaan ja kausihinnat -10 %
Killerin Fysiopiste
10 % alennus kaikista fysioterapia-, akupunktio-, ja hierontapalveluista
Kulta-Galleria Ailio
15 % alennus kaikista tuotteista
Kiinteistömaailma Lkv/PR Neliöt Oy 10 % alennus asunnonvälityspalkkiosta
Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori alennusta kylpylä-, kuntosali-, hyvinvointikeskuksen hinnoista sekä keilaushinnoista.
Liikuntakeskus Linea
10 % alennus 12 kk:n kortista, lisäksi uudelle kävijälle 5 kokeilukertaa
Liivi- ja sukkapiste
kun ostat 200 eurolla normaalihintaisia tuotteita, 20 % alennus seuraavasta ostoksesta
L-Salonki Treatment & Training
10 % alennus kaikista tuotteista ja palveluista
Palokan Emotionin
parturi-kampaamo
10 % alennus parturi-kampaamopalveluista
Parturi-kampaamo
Hiusstudio Galleria
10 % alennus parturi-kampaamopalveluista
sekä tuotteista 20 %
Sarate Design
20 % alennus tuoteostoista (ei koske verkkokauppaa)
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Sisustus Nostalgia
Viherlandia

15 % alennus
10 % alennus ruukuista, kasveista ja silkkikasveista,lahjatavaroista vihermyymälässä sekä taimimyymälän
kasveista

Jaoston johtokunta 2013, yhteystiedot
Puheenjohtaja
Taija Viinikka
Jyväskylän kaupunki/Tilapalvelu
puhelin 0400 839 434
taija.viinikka(at)jkl.fi
Varapuheenjohtaja
Tia Immonen
Ilmasotakoulu/Opintotoimisto
puhelin 041 437 5850
tia.immonen(at)mil.fi
Pöytäkirjasihteeri
Riitta Ojanperä
Metso Paper Oy
puhelin 040 543 0819
riitta.ojanpera(at)metso.com
Jäsenasiat
Varpu Autere
Jyväskylän kaupunki/Konsernihallinto
puhelin 050 527 6699
varpu.autere(at)jkl.fi
Tiedotus
Anne Juvonen
Keski-Suomen kauppakamari
annejuvonen27(at)gmail.com
Jäsen ja Secretarius-yhteyshenkilö
Niina Häkkinen
Oy SKF Ab
puhelin 040 538 5012
niina.e.hakkinen(at)gmail.com
Jäsen
Saara Tannermäki
Asianajotoimisto Legistum Oy
puhelin 040 823 2134
saara.tannermaki(at)legistum.fi
Facebook: Sihteeriyhdistys, Jyväskylän jaosto
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