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Puheenjohtajan tervehdys
Nukkumaan käydessä ajattelen:
Huomenna minä lämmitän saunan,
pidän itseäni hyvänä,
kävelytän, uitan, pesen,
kutsun itseni iltateelle,
puhuttelen ystävällisesti ja ihaillen, kehun:
Sinä pieni urhea nainen,
minä luotan sinuun.
- Eeva Kilpi -

Keväisellä mielellä,
Taija-pj

Jäsenasiat
Kiitos jäsenille aktiivisesta rekrytoinnista jäsenhankintakampanjan aikana! Saimme
jaostoomme viisi uutta jäsentä. Se on huima määrä!
Suosittelijoiden kesken arvottiin 2 kpl ”Huominen On Mahdollisuus vol 2”- seminaarilippuja ja tuotepalkintoja.
Tervemenoa seminaariin Nina Kaari ja Mirja Hytönen!
Tuotepalkinnon voittivat Anne Vesanen ja Marjaana Loven.
Jaostoomme liittyneet jäsenet:
Eeva Partanen, Jyväskylän yliopisto
Tiina Lampinen Jyväskylän messut Oy
Anna Kononen, Jyväskylän yliopisto
Johanna Ronkainen, Valmet Technologies Oy
Eveliina Räsänen, Valmet Technologies Oy
Jaostossamme jäsenasioita hoitaa Varpu Autere, p. 050 527 6699,
varpu.autere(at)jkl.fi
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Uudet jäsenet esittäytyvät
Olen Eeva Partanen, 47 -vuotias, naimisissa ja kahden nuoren
(poika 17 v. ja tytär 14 v.) äiti.
Työskentelen Jyväskylän yliopistossa, matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Pääasiallisena työtehtävänäni on hoitaa
henkilökunnan ja vieraidemme matka-asioita sekä käsittelen
osto- ja myyntilaskuja. Olen myös perehtynyt hankehallintoon,
lähinnä Suomen Akatemian ja EU-projektien osalta.
Kollega samaisesta tiedekunnasta houkutteli mukaan yhdistykseen. Olin heti innoissani, koska elämäntilanne on nyt semmoinen, että on enempi aikaa osallistua kaikenlaiseen. Halu
kehittää itseäni, monellakin tavalla, on aina ollut osa elämääni.
Ajattelin, että liittymällä mukaan, pääsen osallistumaan erilaisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Kokemusten jakaminen toisten kanssa
antaa ja avartaa usein yhtä paljon, kuin varsinaiset koulutustilaisuudet ja luennot,
joskin myös ne ovat antoisia.
Olen harrastanut usean vuoden ajan ranskan kielen opiskelua. Se on intohimo, joka ei toivottavasti sammu koskaan. Kaikenlaisen kulttuuri kiinnostaa myös: teatteri,
kuvataide, musiikki, vaikka en mikään aktiivi olekaan. Matkailu on ihanaa!!

Olen Johanna Ronkainen, paljasjalkainen jyväskyläläinen.
Työnantajani on Valmet Technologies Oy, jossa työskentelen telahuollon ja Suomen myynnin assistenttina.
Sihteeriyhdistyksen toiminnasta olen kuullut kollegaltani ja
ystävältäni, joka innosti liittymään mukaa. Yhdistyksen toiminta vaikuttaa aktiiviselta ja laadukkaalta, ja tapahtumat
ovat varmasti hyödyllisiä ja hauskoja! Päätin liittyä nyt,
vaikka ruuhkavuodet pitävät liikkeessä: perheen kaksi naisenalkua ovat aktiivisessa harrastusiässä, ja samaan aikaan ikääntyvät vanhemmat tarvitsevat säännöllisesti
apuani.
Harrastan liikuntaa eri muodoissa, tämän hetken suosikkeja ovat hikiliikkumisen lisäksi pilates ja shindo. Nautin myös kulttuurista musiikin, teatterin ja elokuvien parissa. Perheen kanssa laskettelemme, liikumme luonnossa ja mökkeilemme.
Arvostan suuresti synnyinmaatani ja kotiseutuani, ja olen ylpeä suomalaisesta
ammattiosaamisesta.
Sihteeriyhdistykseltä toivoisin lisää potkua ammatilliseen osaamiseen. Oivallukset
löytyvät usein yllättävistä paikoista, pyrin pitämään silmät auki ja oppimaan kohtaamisista. Työelämän käytännöt ja arjen kikat innoittavat myös!
On hauska päästä mukaan toimintaan. Hymyillään kun tavataan!
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Olen Eveliina Räsänen alkujaan Kajaanista, nyttemmin
vaajakoskelaistunut 2-vuotiaan tytön äiti.
Toimin tällä hetkellä Valmet Technologies Oy:n Paperitliiketoimintalinjan henkilöstöjohtajan assistenttina Jyväskylässä. Rooli on moninainen, jossa yhdistyy päivittäisten johdon tukitoimintojen lisäksi myös ns. Business
Partner-rooli, joissa avustan henkilöstöjohtajaa.
Liityin yhdistykseen koska useat kollegani sitä suosittelivat. Toki olin jo aiemmassa roolissani koulutussuunnittelijana Metson Henkilöstöpalveluissa yhdistyksestä
kuullut, mutta nyt siihen liittyminen tuntui ajankohtaiselta. Toivon yhdistykseltä ammatillisia virikkeitä ja mukavia tapahtumia, joissa verkostoitua.
.
Harrastan vapaa-ajallani yhdessä mieheni, ja nykyisin tyttäremmekin (!?), kanssa
metsästyslinjaisten labradorinnoutajien kouluttamista, sekä noutajien metsästyskoe (NOME) -toimintaa.

Olen Tiina Lampinen. Olen syntyperäinen Jyväskyläläinen, asun Palokan Ollilassa ja koulutukseltani olen
matkailualan YO merkonomi. Lisäopintoja olen suorittanut avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun puolella. Työskentelen Jyväskylän Messut Oy:n palveluksessa, Jyväskylän Paviljongissa ja työkseni teen ammattimessuja sekä kaikkea niihin liittyvää.
Perheeseeni kuuluu mies Jarmo, joka on terveystiedon ja liikunnan lehtori, tytär Oona 17 v. joka käy lukion toista luokkaa sekä poika Oskari 18 v. joka asuu jo
pois kotoa - kera tyttöystävän ja hän lähtee kesällä inttiin Uttiin.
Harrastan jonkin verran liikuntaa ja ulkoilua eri muodoissa (työmatkapyöräily, lenkkeily, lumi- ja pihatyöt, ajoittain myös rullaluistelu, laskettelu, jumppa/tanssi, uinti).
Lisäksi pidän lukemisesta, musiikista ja erilaisten kädentaitojen harjoittamista
omaksi iloksi. Yhdistys- ja hyväntekeväisyystoimintaa olen harrastanut yli kymmenen vuotta Lions Club Palokka Wilma ry:n jäsenenä. Aiemmin olen myös toiminut
erilaisissa lasten harrastuksiin ja kouluun liittyvissä yhdistyksissä ja ”talkooryhmissä”.
Ystäväni ja naapurini Anne Vesanen kuuluu Sihteeriyhdistykseen ja hän on houkutellut minua mukaan toimintaan. Muutamiin Jyväskylän jaoston jäseniin olenkin jo
tutustunut mm. kollega mukaan-tapahtumassa 
Toivon yhdistyksen toiminnalta uusia tuttavuuksia, mielenkiintoisia jäseniltoja ja
ehkä myös koulutustilaisuuksia 
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Olen Reetta Punta, 36-vuotias johdon assari ja melko tuore jyväskyläläinen. Muutimme vajaa vuosi sitten mieheni työn perässä Tampereelta Jyväskylään.
Itse kuljin vielä hetken aikaa muuton jälkeen töissä
Tampereella, kunnes jäin mahaa kasvattelemaan ja
äitiyslomalle: näihin päiviin asti minun pääasiallinen
työllistäjäni onkin ollut pieni Elsa-tyttömme.
Nyt keväällä kuviot kuitenkin muuttuvat ja uudet työt
kutsuvat. Olen aloittanut johdon assistenttina Tana
Oy:ssä Vaajakoskella.
Ennen siirtymistäni Tanalle olen työskennellyt assistenttitehtävissä pääosin metsäsektorin palveluksessa. Aloitin työurani vientiassistenttina Tamfeltilla. Sen jälkeen olin johdon assistenttina metsäkonevalmistaja Ponssella, kartonkiliiketoiminnassa Metsä Boardilla
sekä suunnittelu-ja konsulttitoimisto A-Insinööreillä. Nyt Tanalla pääsen tutustumaan uuteen mielenkiintoiseen alaan, ympäristöteknologiaan.
Tällä hetkellä vapaa-aikani kuluu pitkälti perheen parissa. Pienen ihmisen kehitysaskeleet ja ilo uuden oppimisesta ovat aika huikeita asioita. Harrastuspuolella
golfkärpänen on päässyt puraisemaan pahasti ja nyt odotellaankin jo kevään etenemistä ja pääsyä Jyvässeudun kentille. Harrastuksiini kuuluvat myös hiihto ja
lenkkeily. Hiihto jäi tänä talvena väliin, joten jospa kevätaurinko saisi sitten sitäkin
innokkaammin kaivamaan ne lenkkitossut esille. Vietän aikaani myös mielelläni
kokkaillen ja uusia reseptejä kokeillen. Hyvät ystävät, hyvä ruoka ja juoma – mikäs
sen mukavampaa vapaa-ajan viettoa.
Liityin Sihteeriyhdistykseen vuonna 2005 ja olin aktiivisesti mukana Tampereen
jaoston toiminnassa. Innostuin jopa toiminnasta siinä määrin, että olin ensin mukana jaoston johtokunnassa ja sittemmin myös hetken aikaa puheenjohtajana,
kunnes elämänmuutokset toivat perheemme Jyväskylään. Nyt odotan mielenkiinnolla tutustumista Jyväskylän jaoston toimintaan ja jäseniin. Tapaamisiin siis!
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Jyväskylän jaoston sääntömääräinen kevätkokous
Kevätkokous pidettiin 27.3.2014 Kuokkalan kartanossa. Paikalla oli 19 jäsentä.
Asioina olivat sääntömääräiset kevätkokousasiat, joista tärkeimpinä vuoden 2013
tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus. Kokous vahvisti tilinpäätöksen, joka oli 2 492,90 € alijäämäinen. Kokous myönsi vastuuvapauden johtokunnan jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Sihteeriyhdistyksen Prahan opintomatkalaisten matkakuulumisia
Prahan opintomatka sujui hyvin, matkalaiset kertovat matkakuulumisia toukokuun tiedotteessa!
kuvat Jutta Heikkilä

Jyväskylän jaoston varainhankinta
Kokouskansiot:
Yhteistyökumppanimme Mastermark Oy on lahjoittanut jaostolle tyylikkäitä kokouskansioita,
joita käytetään mm. jäsenistön aktivointiin ja palkitsemiseen sekä vieraslahjoiksi. Kansioita voi
myös ostaa hintaan 7 €/kpl.
Kokouskansiot ovat mustia ja kangaspäällysteisiä. Kansio sisältää kirjoituslehtiön ja kynän. Sisällä on myös puolitasku, jossa voi säilyttää irtopaperit. Sekä kansio että kynä on merkitty elegantisti Sihteeriyhdistyksen S-logolla.
Jos kiinnostuit, kysy lisää Taijalta tai Saaralta!
Arvontalahjat:
Jatkamme syksyllä omien jäseniltojen järjestämistä ja näissä tilaisuuksissa voimme järjestää
myös mukavia arpajaisia. Olisiko työnantajasi tai joku muutoin sinulle tuttu yritys halukas tukemaan toimintaamme lahjoittamalla pienen tai miksei samalla isommankin arpajaispalkinnon?
Onko sinulla kertakaikkisen loistava idea jaoston varainhankintaa jouduttamaan? Kerro se johtokunnalle ja laitetaan yhdessä tuulemaan.
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Tulevia tapahtumia
Huhtikuu
To 24.4.2014 klo 18.-20.00 Kulta-Galleria Ailion jäsenilta
Paikka Kulta-galleria Ailio, Kauppakatu 18
Jäsenetuliikkeemme Kulta-Galleria Ailio esittäytyy jäsenillemme jäsenillan merkeissä,
jolloin Pirjo Ailio-Hyvönen kertoo yrityksestä ja tuotteista.
Kevään ja kesän juhlat lähestyvät! Illan aikana esitellään kevään uutuuksia ja annetaan hyviä ideoita, mitä voisivat olla vastavalmistuneen, rippilapsen tai hääparin toivelahjoja tänä vuonna. Kenties saat myös ideaa, mistä vinkata kotonakin lähestyvään äitienpäivään liittyen. Illan aikana voit kysellä myös vaikkapa korujen puhdistamisesta.
Tarjolla lasi kuohuvaa ja pientä purtavaa sekä illan aikana tehdyistä ostoista erikoisalennus! Tilaisuuteen mahtuu 15 osallistujaa.
Ilmoittautuminen 15.4. mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Saara Tannermäki, saara(at)tannermaki.fi tai p. 040 71 61508

La 26.4.2014 Sihteeriyhdistyksen kevätkokous Kuopiossa
Paikka: Hotel Atlas Kuopio, Haapaniemenkatu 22, Kuopio
Ohjelma:
Klo 10.00 Aamukahvit
10.45 Luento ajankohtaisesta aiheesta (tarkentuu lähempänä ajankohtaa)
11.45 Tauko
12.00 Kevätkokous kokouskutsu
13.00 Lounas
Jyväskylästä kokoukseen pääsee mahdollisesti kimppakyydillä.
Lisätietoja: Taija Viinikka, taija.viinikka(at)jkl.fi tai p. 0400 839 434
http://www.sihteeriyhdistys.fi/fi/tapahtumat/:action/view/formid/106

Ti 29.4.2014 klo 16.30Jyväskylän kesän infotilaisuus
paikka Jyväskylän kesän toimisto, Vapaudenkatu 43 A/L
Kaupunkifestivaali Jyväskylän Kesä tulee taas 8.-13.7.2014!
Jyväskylän kesän toiminnanjohtaja Tanja Rasi kertoo tapahtumasta ja sen tulevasta
ohjelmasta infotilaisuudessa, joka järjestetään jäsenillemme tiistaina 29.4.2014.
Ilmoittautuminen 20.4. mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Taija Viinikka, taija.viinikka(at)jkl.fi tai p. 0400 839 434
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Toukokuu
To 8.5.2014 Rhea ja Aploodi-Teatteri
Tulossa mukava ilta Rhean ja Aploodi-Teatterin kanssa! Merkitsethän päivämäärän ylös kalenteriisi, tarkempi ohjelma ja kutsu toimitetaan myöhemmin
Lisätietoja: Taija Viinikka, taija.viinikka(at)jkl.fi tai p. 0400 839 434
Torstai 15.5.2014 klo 17.00-20.00 yritysvierailu JAO- Jyväskylän aikuisopisto
paikka Jyväskylän aikuisopisto, Viitaniementie 1 A 1 (Pysäköinti maksuton klo 16:n jälkeen)
Jäsenemme Ulla Hettula kutsuu jäsenemme tutustumaan työpaikkaansa yritysvierailun merkeissä. Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen
osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus koulutuksen ja työelämäpalvelujen
järjestämisestä. Jyväskylän aikuisopisto on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymää.
Tutustu: www.jao.fi/avoinaikuisopisto
Ohjelma:
Klo 17.00 Kokoontuminen aikuisopiston pääaulassa, josta menemme yhdessä kokoustila Saunaneuvokseen (B2.303).
- Koulutuspäällikkö Teija Taskinen kertoo iltapalan aikana työelämä- ja yritysyhteistyöstä ja mm. Avoimen aikuisopiston koulutusmahdollisuuksista. Hänelle voi kertoa
myös etukäteen koulutustarpeista: teija.taskinen@jao.fi tai puh. 040 341 6450.
-

Niska-hartiahierontaa klo 17.30 - 19; Jyväskylän aikuisopiston hierojaopiskelijat/Osuuskunta Rennoksi (maksu 10 €/10 min.)

-

Saunomismahdollisuus. Sauna lämpimänä koko illan. Saunalla on pyyhkeet ja pesuaineet sekä hiustenkuivaaja.

Mikäli pääset paikalle klo 17.00 jälkeen, soita silloin Ullalle (puh. 040 341 6408), niin
Ulla tulee hakemaan sinut joko 1 A:sta tai 1 B:n ovelta.
Tilaisuuteen mahtuu 20 osallistujaa.
Ilmoittautuminen 2.5. mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Taija Viinikka, taija.viinikka(at)jkl.fi tai p. 0400 839 434

Ti 20.5.2014 klo 17.00 Laukaan Tupaswilla
paikka Ränssintie 5, Laukaa
Tulossa keväinen vierailu Laukaan Tupaswillaan! Merkitsethän päivämäärän ylös kalenteriisi, tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin
Lisätietoja: Nina Kaari, nina.kaari(at)jyu.fi
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To 22.5.2014 klo 16.30-17.30 Jyväskylän asuntomessut
paikka Asuntomessualue, Äijälänranta
Jaostomme sai erityistilaisuuden päästä ennakkoon tutustumiskäynnille Jyväskylän asuntomessualueelle torstaina 22.5.2014 klo 16.30- 17.30!
Huom! messukohteet ovat vielä rakenteilla joten
emme pääse kohteisiin sisälle eli kierros sisältää
vain ulkokierroksen.
Jyväskylän asuntomessujen varsinaiset opastetut kierrokset alkavat kesällä messujen ollessa käynnissä.
Kuljetus messualueelle hoidetaan kimppakyydein, joten ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita tarvitsetko vai tarjoatko kyytiä. Tilaisuuteen mahtuu 30 osallistujaa.
Ilmoittautuminen 15.5.2014 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Varpu Autere, varpu.autere(at)jkl.fi tai p. 050 527 6699

Ke 28.5.2014 klo 17.30 Ravintola Gallén ja Kapeenkoski
paikka Asematori 1, Suolahti
- Kuulaita värejä lautasella , mennyttä maailmaa kattauksessa , sulo sointuja korvalle ja nautintoja mielelle –
Tätä kaikkea on luvassa kun jaostomme vierailee Suolahdessa fine dining Ravintola Gallénissa.
Illan aikana tarjolla hyvää ruokaa ja viinejä.
Ohjelma
klo 16.30 Yhteiskuljetus lähtee Harjun tilausajolaiturista
klo 17.30 Restaurant Gallén, www.gallen.fi
-Restaurateur & Chef de Cuisine Ismo Piispanen esittelee taloa ja illan vieraat
Illassa mukana mm.
- Jyrki Tarvonen, Bewerage Partners Finland, kertoo kevään ja kesän viineistä,
kuinka viinejä maistellaan ja kuinka viinejä valitaan. www.bpf-finland.fi
-

Sanna Hyytiäinen kosmetologi ja fitnesskilpailija, Kauneushoitola Adeleine.
Sanna kertoo kesän kauneusvinkit meikkaukseen ja fitness urheilusta- Sanna
lähdössä Italiaan kilpailemaan samana viikonloppuna www.adeleine.fi

-

Marie Finne-Bray, sopraano, la Kala oopera, kamarioopera, Sumiainen. Marie
kertoo yrityksestään, Sumiaisista ja Australian esiintymisestään.

8
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-

Olga Kolari, sonic poetry-art of sound, Olga kertoo yrityksestään joka tuottaa
musiikkia erilaisiin ympäristöihin. http://aospalvelut.net/sonic-poetry/

Suolahdessa ilta kestää n. 2,5h. Kotimatkalla pysähdymme Kapeenkoskella, jossa
meille esitellään meille Kapeenkosken toimintaa. Tarjolla kahvia ja kakkua.
Huomioithan että sinulla on mukana sopivat kengät liikkumiseen Kapeenkosken
ympäristössä. http://www.kapeenkoski.com/
Tilaisuuteen järjestetään yhteiskuljetus, joka lähtee Harjun tilausajolaiturista klo
16.30. Kuljetuksen omavastuu 5€ kerätään matkan aikana.
Takaisin Jyväskylässä olemme arviolta noin klo 22.00
Ilmoittautuminen 20.5. mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Taija Viinikka, taija.viinikka(at)jkl.fi tai p. 0400 839 434

Jaoston johtokunta 2014, yhteystiedot

Puheenjohtaja
Taija Viinikka
Jyväskylän kaupunki/Tilapalvelu
puhelin 0400 839 434
taija.viinikka(at)jkl.fi
Varapuheenjohtaja
Niina Häkkinen
Oy SKF Ab
puhelin 040 538 5012
niina.hakkinen(at)skf.com
Pöytäkirjasihteeri
Riitta Ojanperä
Valmet Technologies Oy
puhelin 040 543 0819
riitta.ojanpera(at)valmet.com

Jäsen, Secretarius-toimittaja
Nina Kaari
Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos
ninni.kaari(at)gmail.com
Jäsen
Siru Hänninen
puhelin 044 2960 544
sipe.hanninen(at)gmail.com
Jäsenasiat
Varpu Autere
Jyväskylän kaupunki/Konsernihallinto
puhelin 050 527 6699
varpu.autere(at)jkl.fi
Tiedotus
Saara Tannermäki
puhelin 040 71 61508
saara(at)tannermaki.fi

Hallitusedustaja

Secretarius-yhteyshenkilö

Sihteeriyhdistys ry

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

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

Yhdistyskoordinaattori
Sari Ollikainen
puhelin 040 094 9878
sari.ollikainen(at)sihteeriyhdistys.fi
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Jäsenedut 2014
Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy, Puistokatu 21, Jyväskylä www.butzow.com
ilmainen alustava puhelinneuvonta
Butik Carla, Torikeskus, Jyväskylä. www.butikcarla.fi
10 % alennus normaalihintaisista vaatteista ja asusteista
Cocodens, Gummeruksenkatu 8, Jyväskylä, www.cocodens.fi
10 % alennus kaikista palveluista, myös kokoustilan vuokrasta
Decola, Jyväskeskus, Jyväskylä. www.decola.fi
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista, ei koske verkkokauppaa
Donna kenkäkauppa, Väinönkatu 32, Jyväskylä, 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, Ahjokatu 14-16, Jyväskylä, p.014- 666 737
10 % alennus normaalihintaisista palveluista ja tuotteista
Hotelli Yöpuu - Ravintola Pöllöwaari, Yliopistonkatu 23, Jyväskylä. www.hotelliyopuu.fi
lasilliset kuohuvaa ruokailun yhteydessä pöytäseurueelle
Iittala Outlet Jyväskylä, Kammintie 6, Jyväskylä www.store.iittala.fi
15% alennus 1 ja 2-laadun normaalihintaisista tuotteista
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
Keski-Suomen kauppakamari, www.centralfinlandchamber.fi/kalenteri
koulutukset jäsenetuhintaan
Killerin Fysiopiste, Sykeraitti 7, Jyväskylä, www.killerinfysiopiste.fi
10 % alennus kaikista fysioterapia-, akupunktio- ja hierontapalveluista
Kukkakauppa Ruusupuu, Tapionkatu 15, Jyväskylä, www.minnan-ruusupuu.fi
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista
Kulta-Galleria Ailio, Kauppakatu 18, 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.
Liivi- ja sukkapiste, Yliopistonkatu 19, Jyväskylä. www.liivijasukka.fi
Kun ostat 200 eurolla normaalihintaisia tuotteita, 20% alennus seuraavasta
ostoksesta

L-Salonki Treatment & Training, Torikeskus 2. krs, www.l-salonki.fi
10 % alennus kaikista tuotteista ja palveluista
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 tuotteista
Viherlandia, Kammintie 6, Jyväskylä. www.viherlandia.fi
10 % alennus ruukuista, kasveista ja silkkikasveista, lahjatavaroista
vihermyymälässä sekä taimimyymälän kasveista

