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Puheenjohtajan tervehdys
Syksy, olet tervetullut.
Auringon kultaamat vesipisarat
vaahteran punaisilla lehdillä.
Pakkasyön pienet jääkiteet
kuurapeittona vihreällä nurmella.
Luonto antaa iloa väreillään.
Ne kantaa yli valkean talven
- kevääseen
Runo: Elina Väinä
Tämän pienen runon ajatuksin toivotan teille kaikille ihanaa ja aktiivista syksyä.
Terveisin, Taija, pj.

Viimeinen kuulutus!
Onko johtokuntaan lähtijöitä?
Haluatko olla mukana suunnittelemassa ja kehittämässä jaostomme toimintaa? Haluatko olla viemässä
yhdistystämme eteen- ja ylöspäin? Haluatko saada pientä kivaa extraa jäsenyydellesi? Se kaikki tapahtuu kivalla porukalla ja yhdessä tehden.
Jos ajatus yhtään houkuttaa, nyt jos koskaan on oikea hetki ilmoittautua ehdokkaaksi jaostomme johtokuntaan. Tartu tilaisuuteen! Lisätietoja Taijalta. Yhteystiedot löydät tiedotteen lopusta.

”Juhlavuoden Sihteeri” –valinta käynnissä
Nyt sinulla on mahdollisuus palkita arvostamasi sihteerisisko äänestämällä häntä Jyväskylän jaoston
"Juhlavuoden Sihteeriksi".
Eniten ääniä saanut palkitaan kiistämättömän kunnian ja maineen lisäksi myös
ilmaisella osallistumisella S2014 – Ammattilainen asialla – seminaariin 4.-5.4.2014 Vanajanlinnassa.
Äänestys on käynnistetty jaostomme nettisivuilla www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Jyväskylän jaosto)
Valinnan säännöt:
‒
‒
‒
‒

Sekä äänestäjän että äänestettävän henkilön on oltava Jyväskylän jaoston jäsen.
Itseään ei saa äänestää.
Jokainen jäsen voi antaa äänensä vain kerran.
Äänestysaika 8.10. - 11.12.2013.

Jyväskylän jaoston juhlavuoden sihteeri julkistetaan pikkujouluissa 12.12.2013.
Myös äänestäjien kesken arvotaan palkintoja.
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Tulevia tapahtumia
Lokakuu
To 10.10. klo 16.00 Vierailu Summassaareen ja Kotakylään
os. Summassaarentie 180, Saarijärvi
Kylpylähotelli Summassaari ja Saarijärven Eräpalvelut kutsuvat meidät vierailulle Summassaareen ja
Kotakylään. Illan aikana tutustumme sekä tiloihin että toimintaan ja pääsemme myös testaamaan molempien toimijoiden ohjelmatarjontaa.
Varaa mukaan säänmukainen ulkoiluvarustus. Osa vierailusta vietetään ulkosalla säällä kuin säällä.
Vierailun aikataulu ja ohjelma:
klo 16.00
lähtö Harjun tilausajolaiturista
klo 17.00
Summassaari, Saarijärvi
- tutustuminen tiloihin, toimintaan ja ohjelmapalveluihin
- päivällinen
klo 19.00
Kotakylä
- tutustuminen tiloihin, toimintaan ja ohjelmapalveluihin (ulkoilua)
- jälkiruokakahvit
n. klo 20.00 kotimatkalle
n. klo 21.00 paluu Jyväskylään
Vierailulle mahtuu mukaan vielä muutama osallistuja. Ilmoittautuminen ke 9.10. klo 12.00 mennessä
suoraan Taijalle, os. taija.viinikka(at)jkl.fi tai p. 0400 839 434.
Lisätietoja: Taija Viinikka, taija.viinikka(at)jkl.fi tai 0400 839 434
Summassaari: www.summassaari.fi
Saarijärven Eräpalvelut: www.erapalvelut.com

To 24.10. klo 17.00 Sihteeriyhdistyksen Jyväskylän jaoston sääntömääräinen syyskokous
Savutuvan Apaja, os. Opinsaunan kiuas, 40800 Vaajakoski
Syyskokouksen kutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty jäsenille erillisenä sähköpostiviestinä
ti 8.10.2013. Aloitteet, jotka jaoston jäsen haluaa jaoston kokouksessa käsiteltäväksi, on osoitettava
kirjallisesti johtokunnalle 15.10.2013 mennessä. Johtokunnan edustajien yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta.
Kokouksen jälkeen ohjelma jatkuu tervetulomaljalla, jonka jälkeen Savutuvan Apajan kehityspäällikkö
Mika Fisk esittelee paikan toimintaa ja kertoo Savutuvan Apajan tarjoamista mahdollisuuksista.
Illan päätteeksi nautimme herkullisen illallispöydän antimista. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset ke 16.10. mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Jyväskylän jaosto).

3
Jäsentiedote 5/2013

9.10.2013

Yhteiskuljetus Savutuvan Apajalle järjestetään tarvittaessa mutta ensisijaisesti kulkemiset pyritään järjestämään kimppakyydein. Ilmoitathan lisätieto-kenttään, jos tarvitset kyytiä tai jos voit tarjota kaverille
kyydin.
Lisätietoja Niina Häkkinen, niina.hakkinen(at)skf.com tai p. 040 538 5012.

Pe 25.10. klo 14.00–18.30 Hyvinvointia kokouksiin – Peurunka
Tervetuloa Hyvinvointia kokouksiin! -esittelypäivään Kylpylähotelli Peurunkaan
Esittelypäivän ohjelma:
klo 14.00
klo 14.45
klo 18.30

yhteiskuljetus lähtee Harjun tilausajolaiturista
à la carte ravintola Peurankellon lounas
(jos tulet omalla autolla, odotamme sinua lounaalle!)
paluukuljetus Peurungasta Jyväskylään

Nähdään Peurungassa - Parempi voida hyvin!
Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta ma. 14.10.2013 mennessä:
http://www.peurunka.fi/ilmoittautuminen/ilmo.php?tapahtuma=28
Lisätietoja asiakkuuspäällikkö Johanna Maasola: johanna.maasola@peurunka.fi, p. 020 751 6559.

To 31.10. klo 7.30 CrossFit + aamiainen Cumuluksessa, Restel + CrossFit Jyväskylä
os. Kympinkatu 3
Restel haastaa jaostomme jäsnet kokeilemaan uutta monipuolista CrossFit-lajia. Innostu mukaan!
CrossFit-testitunti pidetään Kankaan alueella CrossFit Jyväskylän tiloissa, os. Kympinkatu 3. Tarvitset
tunnille sisäurheiluvarusteet ja juomista. Kesto n. 1 tunti.
Tunnin jälkeen omatoiminen siirtyminen Hotelli Cumulukseen suihkuun ja aamupalalle.
Tilaisuuteen mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset sähköpostilla ma 28.10. mennessä suoraan Restelin aluemyyntineuvottelija Susanna
Häggblomille, susanna.haggblom(at)restel.fi.

Marraskuu
Ti 5.11. klo 17.00 Vierailu Vapo Oy:llä
Vapon vierastalo, Puutarhakatu 19, Jyväskylä
Vapo Oy kutsuu jäsenemme vieraakseen. Illan aikana toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny esittelee Vapoa ja
sen toimintaa. Tarjolla pientä iltapalaa.
Ilmoittautuminen 24.10.2013 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Jyväskylän jaosto)
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To 14.11. klo 14.00 – 17.00 Viestinnällä on väliä! – viestintäkoulutus
Keski-Suomen talo, kokoustila Koppelo, os. Sepänkatu 4, Jyväskylä
Tervetuloa oppimaan taitavaksi viestijäksi.
Kouluttajana viestinnän kokenut monitaituri Annamaija Manninen.
”Jokaisen työyhteisön toiminta perustuu ihmisten väliseen viestintään.
Kaikille vuorovaikutustilanteille tuo vaikeuskerrointa se, että viestintä ei ole
vain tiedon siirtämistä, vaan se on suurelta osin tulkintaa. Viestimme tulee
lopulliseen muotoonsa vasta, kun vastaanottaja luo oman kokonaiskuvansa viestin pienistä osatekijöistä. Viestintämme ei siis ole sitä mitä sanomme, vaan sitä kuinka meitä tulkitaan.
Mitä ovat Sinun viestinnälliset piirteesi? Entä kuinka sujuu työyhteisönne
vuorovaikutus? Näitä asioita kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään,
pienilläkin muutoksilla voi olla suuri vaikutus!”
HUOM! Koulutus on ilmainen Jyväskylän jaoston jäsenille.
Sitova ilmoittautuminen ti 22.10. mennessä
www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Jyväskylän jaosto).
Koulutukseen mahtuu 35 ensin ilmoittautunutta jäsentä.
Iltapäiväkahvitus tarjolla klo 15.00.
Paikoitustilaa Sepänkadun ja Yrjönkadun varsilla sekä aikuisopistoa vastapäätä olevalla maksullisella
pysäköintialueella.
Lisätiedot: Varpu Autere, varpu.autere(at)jkl.fi tai p. 050 527 6699

La 16.11. klo 11.00 Sihteeriyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Tampere Congress & Culture Centre Puistotornissa, os. Hämeenpuisto 28, Tampere
Kokouskutsu ja esityslista löytyvät vasta jäsenille postitetusta Secretarius-lehden numerosta 3/2013, s.
29.
Kokouspäivän aikataulu:
klo 9.30
aamukahvi suolaisella Puistotornissa
klo 10.00
luento aiheesta Ohjelmiston synty ja dramaturgin työ, TTT-teatterin dramaturgi Seija Holma
klo 11.00
syyskokous
n. klo 12.00 lounas
klo 12.30
kierros Puistotornissa halukkaille (ei teatteriesityksiin meneville)
klo 13.00
Prinsessa / Hiljaiset sillat –esitykset Tampereen Työväen Teatterissa omakustanteisen
lipun lunastaneille
Ilmoittaudu syyskokoukseen ja tutustu päivän ohjelmaan www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Yhdistyksen tapahtumat). Ilmoittautuminen pe 1.11. mennessä.
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Huomioithan, että voit ilmoittautua kokoukseen seuraavasti:
‒ aamupäivän ohjelmaan tai
‒ aamupäivän ohjelmaan ja varata omakustanteisen lipun teatteriin tai
‒ varata omakustanteisen lipun teatteriin
HUOM!
Viime jäsentiedotteessa ilmoitetusta mahdollisesta yhteiskuljetuksesta on luovuttu vähäisen
ilmoittautujamäärän vuoksi.
Johtokunta haluaa kuitenkin, että tähän mennessä ilmoittautuneet ja tietenkin mahdollisimman moni
Jyväskylän jaoston jäsen osallistuisi tähän tärkeään kokoukseen. Sen vuoksi Jyväskylän jaosto tukee
Syyskokoukseen osallistuvien jäsentensä matkakustannuksia 20 €/hlö kuittia vastaan.
Toivomme teidän hyödyntävän esim. VR:n VETURI-ohjelman syyslauantai-tarjouksia JyväskyläTampere välillä, 10 €/suunta. Tarjolla useampikin kokouspäivän aikatauluun sopiva yhteys. Syyslauantai-tarjousten myyntiaika 18.10. asti.
Lisätiedot: Taija Viinikka, taija.viinikka(at)jkl.fi, p. 0400 839 434

Ke 20.11. klo 16.30 Forenom Oy
os. Vapaudenkatu 38
Forenom Oy kutsuu jäsenemme tutustumaan toimintaansa ja heidän Jyväskylässä sijaitseviin majoitusratkaisuihinsa. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Ilmoittautuminen to 14.11. mennessä: www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Jyväskylän jaosto).
www.forenom.fi

Ke 27.11. klo 16.30 – 17.30 Jyväskylän kaupungintalon esittely
os. Vapaudenkatu 32
Kuka on suunnitellut kaupungintalon? Kuinka vanha talo on? Mitä tyylikautta talo edustaa? Mikä ”yhteinen huone”? Minkä tapahtuman yhteydessä rakennus oli palaa? Onkiva tyttö, kenen maalaus?
Näihin kysymyksiin saat vastauksen kaupungintalon esittelykierroksella. Kierros alkaa kaupunginteatterin puoleiselta Poliisikamari – ovelta, kestää n. 45 min ja 20 ensin ilmoittautunutta pääsee mukaan.
Tervetuloa!
Esittelijänä Varpu Autere.
Ilmoittautuminen ke 20.11. mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Jyväskylän jaosto)
Esittelykierros peruskorjatussa kaupungintalossa tarjoaa mainion tilaisuuden tutustua
kaupungintalon historiaan ja nykypäivään.
Kierros suuntautuu erityisesti kaupungintalon
julkisiin tiloihin eri kerroksissa.
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Kierroksen aikana näet juhlasalin/valtuustosalin, Naisten ja Herrain salit, Schildtin salin sekä kaupunginhallituksen kokoushuoneen sekä kellarikerroksen modernit kokoustilat ja Tyrmän. Talossa näet upeita jyväskyläläisen koristemaalari Emil Sanmarkin koristemaalauksia sekä arkkitehti Kerttu Tammisen
suunnittelemat valtuuston kalusteet. Kierroksella kerrataan myös korjauksen perustietoja sekä kerrotaan rakennuksen suojelusta.
Kaupungintaloon on sijoitettuna lähes sata Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan kuuluvaa taideteosta. Naisten ja Herrain saleihin on sijoitettu yhdeksän tohtori Pekka Salojärven Keski-Suomen museolle
deponoimaa Suomen taiteen kultakauden teosta. Teokset ovat esittelykierroksilla nähtävillä.
__________________________________________________________________________________

Joulukuu
To 12.12. klo 17.00 Jaoston pikkujoulut, TE4-Klubi
os. Kyllikinkatu 1 (Sepänkeskus)
Jaostomme 40-vuotisjuhlavuosi huipentuu hupaisassa klassikko-hengessä TE4-Klubilla. Ensin herkuttelemme illallista omaan tyyliimme ja jälkiruoaksi nautimme Teatteri Eurooppa Neljän mallisuorituksen
”Illallinen yhdelle”.
Tervetuloa!
Tapahtuman omavastuu 15 €. Omavastuumaksu sisältää alkumaljan, illallisen, teatteriesityksen ja väliaikakahvituksen.
Ilmoittautuminen to 5.12. mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Jyväskylän jaosto).
Myös omavastuumaksu 15 € maksetaan to 5.12. mennessä jaoston pankkitilille 104530-464916.
Käytä maksaessasi viitettä 6457.
Lisätietoja: Saara Tannermäki, saara.tannermaki(at)legistum.fi tai p. 040 823 2134

Tulevaa ohjelmaa keväällä 2014
Jaostomme ulkomaanopintomatka
Matkatoimikuntamme on ollut ahkera ja keväälle 2014 suunniteltu ulkomaanopintomatkamme alkaa
pikkuhiljaa hahmottua. Lisätietoja tulossa lähiaikoina.
4.-5.4.2013 S2014 – Ammattilainen asialla -seminaari
Hotel & Restaurant Vanajanlinna, os. Vanajanlinnantie 485, Hämeenlinna
Sihteeriyhdistyksen kevään 2014 kohokohta on oma täyteläinen S2014-seminaarimme Hämeenlinnan
Vanajanlinnan tarjoamissa upeissa puitteissa.
Uudistu ja kehitä vuorovaikutustaitojasi. Seminaarin jälkeen olet vielä parempi alasi ammattilainen ja
sinulla on entistä enemmän annettavaa työyhteisöllesi.
Seminaarista esite tiedotteen liitteenä.
Ilmoittautuminen www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat (Yhdistyksen tapahtumat)
Huomioithan, että seminaarin etuhinta on voimassa pe 10.1.2014 asti.
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Jäsenasiat
Sihteeriyhdistyksen jäsenkampanja on käynnissä. Vielä lokakuun ajan jäsenmaksu on loppuvuodelta
60 € mutta marras-joulukuussa liittyvien jäsenmaksu enää vain 20 € (yhdistyksen jäsenmaksu). Olisiko
sinulla kollega, joka olisi kiinnostunut liittymään mukaan?

Jyväskylän jaoston uudet jäsenet esittäytyvät
Jaostomme on saanut syksyn aikana kaksi uutta jäsentä:
Tarja Auvinen Nordeasta ja Anne-Maria Melkko Skanska Talonrakennus Oy:stä. Tervetuloa porukkaan!
Tarja Auvinen, Nordea Pankki Suomi Oyj:stä pähkinänkuoressa
Kiitän, kun hyväksyitte minut yhdistykseenne – olen kuullut pelkästään positiivista toiminnastanne.
Työskentelen sijoitusasiantuntijana Nordeassa, aiemmin varainhoitajana ja
meklarina Suomen rajojen ulkopuolella. Järjestelen myös pieniä ja keskisuuria asiakastilaisuuksia sijoittamiseen liittyen.
Kuvassa näkyy ”syntipukki”, joka kertomallaan innosti minutkin yhdistykseenne eli olen Anne Vesasen isosisko. Tänä syksynä olen innostanut itseni sohvalta kuntosalille. Aiemmin kesällä minua pisti golfkärpänen eli siihen
lajiin(kin) olen nyt virallisesti hurahtanut.
Odotan innoissani ensimmäistä tapaamistamme, livenä 
Syksyisin terveisin, Tarja Auvinen

Anne-Maria Melkko, Skanska Talonrakennus Oy
Olen Anne-Maria Melkko 46 vuotta, alun perin Suomen Chicagosta,
Lahdesta, mutta viimeiset 10 vuotta asunut Jyväskylässä Nenäinniemessä rivitalossa yhdessä avomieheni kanssa. Olen työskennellyt
kaiken kaikkiaan 11,5 vuotta Skanskalla, ensin pääkonttorilla Helsingissä ja sen jälkeen täällä Jyväskylässä taloushallinnon tehtävissä,
tällä hetkellä toimin toimistosihteerinä. Aiemmin Lahdessa olen toiminut asuntomyynnissä myyntisihteerinä sekä hankintaosaston sihteerinä.
Liityin sihteeriyhdistykseen ystäväni suosituksesta. Odotan mielenkiintoisia yritysvierailuja, koulutusmahdollisuuksia ja uusia tuttavuuksia.
Matkustelemme mieheni kanssa paljon, Intia on suuri rakkautemme. Teemme myös pitkiä pyöräreissuja
Suomessa ja ulkomailla. Joogaan ja kesäisin puuhailen puutarhassa. Olen mukana naisten vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa sekä myyn Forever Living aloe vera-tuotteita. Meillä on myös yhdessä 20 muun henkilön kanssa kumppanuusviljelmä, jossa viljelemme luonnonmukaisesti juureksemme, salaattimme ja yrttimme.
Terveisin, Anne-Maria
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Jäsenedut 2013
Jaostomme monipuoliset ja hyödylliset sekä mukavat jäsenedut vuodelle 2013. Olettehan muistaneet
näyttää yhdistyksen jäsenkorttia asioidessanne näissä alla olevista liikkeistä.
Asianajotoimisto Bützow, Puistokatu 21, Jyväskylä www.butzow.com
ilmainen alustava puhelinneuvonta
Beutiful Day, Ilveskuja 3, Jyväskylä, www.beautifulday.fi
10 % alennus kaikista normaalihintaisista tuotteista ja palveluista
Butik Carla, Torikeskus, Jyväskylä. www.butikcarla.fi
10 % alennus normaalihintaisista vaatteista ja asusteista
Cocodens, Gummeruksenkatu 8, Jyväskylä, www.cocdens.fi
10 % alennus kaikista palveluista, myös kokoustilan vuokrasta
Donna kenkäkauppa, Väinönkatu 32, Jyväskylä, http://www.kenkakauppadonna.fi
10 % alennus
Drama Gallery, Kilpisenkatu 7, Jyväskylä www.dramagallery.fi
10 % alennus normaalihintaisista Drama-malliston tuotteista
Gristal Kynsi- ja hiusstudio, Hannikaisenkatu 27-29, Jyväskylä, p. 0400 688 788.
10 % alennus palveluista ja tuotteista
Hius- ja kauneuskeskus Poéme, Ahjokatu14-16, Jyväskylä. www.poeme.fi
10 % normaalihintaisista tuoteostoista
Hotelli Yöpuu - Ravintola Pöllöwaari, Yliopistonkatu 23, Jyväskylä. www.hotelliyopuu.fi
lasilliset kuohuvaa ruokailun yhteydessä 2 hengelle
Hyvä Olo -parturi-kampaamo Sokos, Kauppakatu 24, Jyväskylä. www.hyvaolosokos.fi
10 % alennus parturi-kampaamo palveluista
Iittala outlet Jyväskylä, Viherlandia, Kammintie 6, Jyväskylä, p. 0204 39 3532
15 % alennus 1- ja 2-laadun tuotteista. Etu ei koske alennustuotteita.
Jyväs-Optiikka, Kauppakatu 5, Jyväskylä. www.jyvasoptiikka.fi
20 % kehyksistä, linsseistä ja aurinkolaseista
Kauneushoitola Cara, Jyväskylä www.kauneushoitolacara.com
10 % alennus palveluista (ei alennusta tuotteista).
Kekäle Oy, Kauppakeskus Tawast, 2. krs, Asemakatu 10, Jyväskylä.
10 % kaikista normaalihintaisista tuotteista
Kerttu-tunnit, Kerttu Huttunen, Ahlmaninkatu 2 E, Jyväskylä, www.kerttu-tunnit.com
Method Putkisto ja Method Putkisto Pilates peruskurssit etuhintaan ja kausihinnat -10 %.
Killerin Fysiopiste, Sykeraitti 7, Jyväskylä, www.killerinfysiopiste.fi
10 % alennus kaikista fysioterapia-, akupunktio-, ja hierontapalveluista
Kulta-Galleria Ailio, Kauppakatu 27, Jyväskylä, www.kulta-galleria-ailio.fi
15 % alennus kaikista tuotteista
Kiinteistömaailma Lkv/PR Neliöt Oy, Puistokatu 2, Jyväskylä. www.kiinteistomaailma.fi
10 % alennus asunnonvälityspalkkiosta
Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Laajavuorentie 30, Jyväskylä, www.rantasipi.fi
alennusta kylpylä-, kuntosali-, hyvinvointikeskuksen hinnoista sekä
keilaushinnoista.
Liikuntakeskus Linea, Sohlberginkatu 10, Jyväskylä. www.lk-linea.fi
10 % alennus 12 kk:n kortista, lisäksi uudelle kävijälle 5 kokeilukertaa
Liivi- ja sukkapiste, Yliopistonkatu 19, Jyväskylä. www.liivijasukka.fi
Kun ostat 200 eurolla normaalihintaisia tuotteita, 20 % alennus seuraavasta
ostoksesta
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L-Salonki Treatment & Training, Torikeskus 2. krs, www.l-salonki.fi
10 % alennus kaikista tuotteista ja palveluista
Palokan Emotionin parturi-kampaamo, Palokanorsi 1, Palokka (Prisman yhteydessä).
10 % alennus parturi-kampaamopalveluista
Parturi-kampaamo Hiusstudio Galleria, Asemakatu 11, Jyväskylä. www.hiusstudiogalleria.fi
10 % alennus parturi-kampaamopalveluista sekä tuotteista 20 %
Sarate Design, puh. 040 595 9262, www.saratedesign.fi
20 % alennus tuoteostoista (ei koske verkkokauppaa)
Sisustus Nostalgia, Kolmikulma, Puistokatu 2, Jyväskylä. www.sisustusnostalgia.fi
15 % alennus
Viherlandia, Kammintie 6, Jyväskylä. www.viherlandia.fi
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

Tiedotus ja Secretarius-yhteyshenkilö
Anne Juvonen
Keski-Suomen kauppakamari
puhelin 050 555 2320
anne.juvonen(at)kauppakamari.fi

Varapuheenjohtaja
Tia Immonen
Ilmasotakoulu/Opintotoimisto
puhelin 041 437 5850
tia.immonen(at)mil.fi

Jäsen
Niina Häkkinen
Oy SKF Ab
puhelin 040 538 5012
niina.hakkinen(at)skf.com

Pöytäkirjasihteeri
Riitta Ojanperä
Metso Paper Oy
puhelin 040 543 0819
riitta.ojanpera(at)metso.com

Jäsen
Saara Tannermäki
Asianajotoimisto Legistum Oy
puhelin 040 823 2134
saara.tannermaki(at)legistum.fi

Jäsenasiat
Varpu Autere
Jyväskylän kaupunki/Konsernihallinto
puhelin 050 527 6699
varpu.autere(at)jkl.fi

Sihteeriyhdistys ry
Yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen
sari.ollikainen(at)sihteeriyhdistys.fi
puhelin 040 094 9878

