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Puheenjohtajan tervehdys

Välillä työelämä tuntuu olevan 24/7 muutosta. Organisaatiot kehittävät jatkuvasti
toimintaansa ulkoisten tai sisäisten signaalien ohjaamina pysyäkseen mukana alati
kiristyvässä kilpailussa. Miten me työntekijät pysymme mukana tässä kiivaassa
muutostahdissa? Työnkuva muuttuu, työkaveritkin vaihtuvat, uusia taitoja on opeteltava, itseään kehitettävä ja vielä olisi hyvä verkostoitua. Paljon vaatimuksia,
varsinkin silloin kun ne tulevat ulkoapäin annettuina.
Itse näen muutoksen pysyvänä osana elämää. Kun itse saan tehdä muutoksen
rauhassa, toisinaan tuskin havaitsen, että sellainen on tapahtunut. Sen sijaan
muualta annettuun muutokseen minun tulee saada sopeutua, sitä tulee saada
pohdiskella ja siitä hyvä keskustella. Sitoudun muutokseen vasta sitten, kun olen
itse saanut käydä läpi muutoksen herättämät tunteet. Sillä tunteitahan muutokset
työpaikalla herättävät ja toisinaan pelkoa oman työn vakaudesta. Usein nousee
myös kysymys, miksi?
Ei ole hyvä jäädä vellomaan kysymyksiin yksinään. Lähellä oleva verkosto on tukena kallisarvoinen; sata muuta sihteerisiskoa on ympärillä. Olkaamme siis toistemme tukena muutoksissa, omista kokemuksista jakamalla voimme auttaa kollegaa muutoksen keskellä.
On upeaa saada kuulua tähän sihteeriporukkaan, ja nyt vieläpä olla täällä näköalapaikalla. En osaa, eikä ole tarkoituskaan, tehdä asioita samaan tapaan entisen
puheenjohtajan Taijan kanssa, joten muutoksia on väistämättä edessä myös jaostossa. Mielessä kuitenkin tämä viisas ajatus:
”Olkoon meillä
tyyneyttä hyväksyä se,
mitä emme voi
muuttaa, rohkeutta
muuttaa se, mitä
emme voi hyväksyä ja
viisautta erottaa nuo
kaksi toisistaan.”
Kiitokset Taijalle tuesta ja opastuksesta, jota olen saanut uuteen tehtävääni. Ja kiitos siitä, että olet luvannut olla tukenani aina kun sitä tarvitsen.
Nyt olen avoimin mielin uusien haasteiden edessä. Toivon, että yhteistyömme on
sujuvaa, sillä jäseniä vartenhan jaosto on olemassa. Ja minä olen yksi jäsenistä,
joka vain tällä hetkellä on myös nuijan varressa.
Tehdään yhdessä tästä upea vuosi 2015!

Pj Ninni
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Jäsenasiat
Yhdistyksen vuosijäsenmaksut ovat v.2015 varsinaisille jäsenille 85 € ja seniorijäsenille 42 €.
Jäsenmaksulaskut (eräpäivä 28.2.) postitetaan tammikuun aikana yhdistyskoordinaattori-Sarin
toimesta. Muistattehan, että jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen itsemaksaville jäsenille.
Uudet jäsenet:
Pirjo Senttula, Jyväskylän kaupunki/kirjastopalvelut
Taru-Maija Heilala-Rasimov, Jyväskylä yliopisto
Eronneet jäsenet
Aila Latonen
Anitta Perälä (siirtyy Tampereen jaostoon)
Jaostossamme jäsenasioita hoitaa Anne-Maria Melkko, p.040-569 5718,
annemaria.melkko(at)gmail.com
Uudet jäsenet esittäytyvät
Olen Taru-Maija Heilala-Rasimov, alunperin Pohjoispohjanmaalta Savon kautta Jyväskylään asettautunut elämäniloinen puuhanainen. Työskentelen jo vuodesta 1989 alkaen
tapahtumatuotannon parissa, viimeiset kolme vuotta Jyväskylän yliopistossa nimikkeellä Conference Coordinator. Kuljen eri tapahtumanjärjestäjien rinnalla tukien ja opastaen tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä käytännön asioissa. Taidan olla unelma-ammatissani!
Liityin Sihteeriyhdistykseen, koska haluan pysyä ajan hermolla ja kuulua
aktiivisten osaajien verkostoon. Käsittääkse-ni sihteeriyhdistyksen jäsenet
seuraavat kiinnostuneina mikä milloinkin on "in" ja ovat myös toinen toisilleen
huviksi ja hyödyksi.
Minua liikuttavat ja kiinnostavat kulttuuririennot ja kulttuurien väliset kohtaamiset
sekä hyötyliikunta ja elokuvat. Olen utelias ja pidän silmäni auki. Seuraava lause
pukee ajatukseni sanoiksi: Minds are like parachytes - they only function when
open - Thomas Dewar

Olen Tarja Sironen ja työskentelen syyttäjänsihteerinä ja tiiminvetäjänä Sisä-Suomen syyttäjänviraston Jyväskylän palvelutoimistossa.
Asun Saarijärvellä, joten työmatkoihin kuluu useampi tunti päivästä, mikäli aikaa jää harrastan ulkoilua sekä lomien aikana matkustelua.
Sihteeriyhdistyksen toiminnasta kuulin työkaverien kautta ja odotan tutustumista uusiin ihmisiin ja paikkoihin.
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Jyväskylän jaoston hallitus v.2015 esittäytyy

Puheenjohtaja Nina Kaari
Olen Ninni ja työskentelen Jyväskylän yliopistossa fysiikan laitoksella. Työni muuttui joulukuun 2014 alussa ja uusi toimeni on nyt
amanuenssi laitoksella, vastuualueenani laitoksen talous- sekä
projektihallinto. Opiskelen työni ohessa johtamista avoimessa yliopistossa.
Perheeseeni kuuluu mieheni Ismo sekä kolme lasta, Saana 7,
Roosa 9 ja Markus 15. Lapset pitävätkin minut tiiviisti auton ratissa
iltaisin harrastuksineen, sillä mieheni on lähes aina illat töissä. Itsekin tykkään liikkua, tanssia, hiihtää ym. Lisäksi lukeminen on rakas harrastus ja sitä rakkaampi on varmaankin vain teatteri. Olen
näytellyt itsekin, mutta nykyään viihdyn lähinnä katsomon puolella.
Tykkään myös askarrella ja leipoa.
Kotoisin olen Teuvalta ja ISO osa sydämestä on vahvasti juurtunut
Pohjanmaan lakeuksiin. Jyväskylässä parasta on minusta kaunis
luonto ja veden läheisyys -mäkiin ei sen sijaan pohjalainen totu ikinä.
Sihteeriyhdistykseen liityin vasta reilu vuosi sitten ja johtokunnassa
(vrt. hallitus) toimin jäsenenä vuonna 2014.. Aiemmin olen toiminut kolme vuotta
puheenjohtajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Jyväskylän yhdistyksessä, joten hallitustyöskentely on minulle tuttua.

Varapuheenjohtaja Pia Högberg
Olen markkinointiviestintään ja tapahtumatuotantoon erikoistunut sihteeri/assistentti Mannilasta. Siirryin reilu vuosi sitten
Sihteeriyhdistyksen Helsingin jaostosta Jyväskylän jaoston
jäseneksi kotipaikkakunnan muutoksen yhteydessä.
Tällä hetkellä etsin alan töitä, teen satunnaisia asiakaspalvelutehtäviä Staffpoint Oy:n työntekijänä Jyväskylän Paviljongin tapahtumissa sekä opiskelen Jyväskylän yliopiston
avoimessa yliopistossa viestinnän ja median perusopintoja.
Minulle on suuri kunnia edustaa ammattitaitoista ja energistä
kollegajoukkoamme tulevana kaksivuotiskautena Sihteeriyhdistyksen Jyväskylän jaoston varapuheenjohtajana sekä
valtakunnalisen hallituksen varajäsenenä.
Toivon osaamisestani olevan hyötyä meille kaikille.
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Jäsenasioiden hoitaja Anne-Maria Melkko

Olen Anne-Maria ja minuun voitte olla yhteyksissä jäsenyyteen
liittyvissä asioissa, kuten liittymiset, eroamiset, yhteystietojen
muutokset jne. Kaikki on vielä itsellenikin ihan uutta, koska en ole
aiemmin ollut yhdistyksen hallituksessa, ja yhdistyksessäkin olen
ollut vasta 1,5 vuotta, joten odotan mielenkiinnolla mitä tehtävä
tuo tullessaan.
Olen 48-vuotias ja työskentelen toimistosihteerinä Skanska Talonrakennuksessa. Minulla on avomies Seppo, joka on ollut jo 5 vuotta eläkkeellä Ilmavoimista. Asumme Nenäinniemessä rivitalossa.
Lapsia minulla ei ole, mutta silloin tällöin mieheni 27-vuotias tyttö
käy piristämässä meitä. Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluvat jooga,
pyöräily, retkeily, naisten vapaaehtoinen maanpuolustustyö, matkustelu ja puutarhanhoito.
Pöytäkirjasihteeri Riitta Ojanperä

Olen Riitta ja alkamassa on 4. vuoteni johtokunnan pöytäkirjasihteerinä. Sihteeriyhdistykseen liityin aikoinaan kollegan innostamana ja yhdistys on kyllä osoittautunut kehujensa veroiseksi! Olen
saanut paljon uusia tuttavuuksia ja päässyt tutustumaan mielenkiintoisiin paikkoihin. Iloisessa ja aktiivisessa porukassa on kiva
olla mukana!
Valmetilla olen ollut vuodesta 1985 erilaisissa assistentin tehtävissä. Tällä hetkellä toimin työmaatoimintojen sihteerinä ja iso osa
muista tiimiin kuuluvista on jatkuvasti työkomennuksella ulkomailla.
Juureni ovat pohjoisessa Keski-Suomessa, Karstulassa mutta koti
löytyy Muuramesta. Kaksi aikuista lastani asuvat jo omillaan. Sydäntäni lähellä on kaikenlainen ulkoilu ja retkeily sekä ruotsalaiset
dekkarit. Ja aina kun aikaa on rittävästi, vie tie mökille.
Tavataan tapahtumissa!
Tiedottaja Saara Tannermäki

Olen Saara ja työskentelen Teknologian Tutkimuslaitos VTT Oy:ssä kevääseen asti projektitalouden taloussihteerinä. Sihteeriyhdistys on ollut
mukava harrastus ja nyt onkin käynnistymässä jo kolmas vuosi johtokunnassa jossa jatkan tiedottajana.
Tiedottajan tehtäviin kuuluu monenlaista yhteydenpitoa ja markkinointia,
joista tärkein homma on tiedottaa jaoston asioista ja tapahtumista jäsenille. Jaoston asioiden tiimoilta siis sähköpostit kulkee ja puhelin pirisee!
Olen myös yhteydessä yhteistyökumppaneihin, muihin jaostoihin ja lisäksi
saan paljon viestejä omilta jäseniltämme; vierailuideoita, kysymyksiä ja
palautetta ruusuina ja risuina. Niitä saa edelleen hyvin mieluusti laittaa
jatkossakin!
Päivitän myös Sihteeriyhdistyksen nettisivuja Jyväskylän jaoston osalta ja
ylläpidän jaoston omia Facebook-sivua. Käyhän siis tykkäämässä meistä Facebookissa !
Ollaan yhteyksissä!
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Jäsen Ulla Hettula
Olen Ulla ja työskentelen Jyväskylän koulutuskuntayhtymään kuuluvan Jyväskylän aikuisopiston johdon sihteerinä.
Tässä tehtävässä olen ollut jo ihan kohta 10 vuotta - aika
menee nopeasti! Työkokemukseni on pääasiassa valtiolta
ja kuntapuolelta. Olen ollut sihteerinä myös mm. ympäristöministeriössä.
Kotiäitinäkin olin pitkään. Hyödyttömiä vuosia nekään eivät
olleet: työskentely toisten aikuisten kanssa on ollut minusta
varsin mielekästä kolmen pikku vipeltäjän kanssa tiiviisti
viettämieni vuosien jälkeen. Nyt he ovat jo 19-, 17- ja 15vuotiaita mukavia nuoria.
Harrastuksistani yksi on ylitse muiden: Zumba! AquaZumba...ZumbaToning...aah! Harkitsen myös Latinomixin kokeilemista... Mielenkiinnolla odotan myös mitä vuosi sihteeriyhdistyksen jaoston hallituksessa tuo mukanaan. Ainakin monien
mukavien sihteerikollegoiden tapaamisia :-)
Jäsen Ulla Ravattinen
Olen Ulla ja olen ollut sihteeriyhdistyksen jäsen vuodesta
2010. Tuona aikana olen tutustunut mukaviin ihmisiin ja ollut
mukana monessa mielenkiintoisessa tapahtumassa.
Kollegani houkutteli minut johtokuntaan ja innolla odotan tulevaa. Työskentelen assistenttina Valmetilla haastavien ja
mielenkiintoisten työtehtävien parissa.
Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi tytärtä sekä kääpiövillakoira. Vapaa-aika kuluu koiran kanssa ulkoillessa, lukiessa ja
välillä tallilla notkuessa tyttären ratsastusharrastuksen vuoksi.
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Tulevia tapahtumia
Tammikuu
To 29.1.2015 klo 18.00 Restamax Oy
Paikka: Stefans's Steakhouse Ilmarisenkatu 2, Jyväskylä
Restamax Oy:n yritys- ja ryhmämyyntipäällikkö Hanna Mäkelä kutsuu jaostomme
jäsenet tutustumaan Restamax Oy:hyn torstaina 29.1.2015 klo 18.00 Stefans's
Steakhouseen illallisen merkeissä.
Illan aikana Hanna Mäkelä kertoo Restamaxin kuulumisia ja tarkemmin esimerkiksi heidän kanta-asiakasjärjestelmästään. Restamaxin ravintoloihin kuuluvat Jyväskylässä Stefan´s Steakhouse, American Diner, Escape-yökerho ja London.
Tilaisuuteen mahtuu 25 osallistujaa. Tilaisuus on tarkoitettu työelämässä mukana
oleville, jotka järjestävät työn puolesta paljon illallisia ja muita tilaisuuksia. Restamax varaa tarvittaessa mahdollisuuden valita tilaisuuden osallistujat, mikäli tilaisuuteen on ilmoittautunut yli 25 jäsentä.
Ilmoittautumiset 20.1.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Nina Kaari, ninnikaari(at)gmail.com, p. 050 409 76 09

Helmikuu
To 5.2.2015 klo 16.30 Yritysvierailu Keski-Suomen käräjäoikeus, Sisä-Suomen syyttäjänvirasto ja Sisä-Suomen poliisilaitos
Paikka:Keski-Suomen käräjäoikeus, Vapaudenkatu 54, Jyväskylä
Jäsenemme Riitta Koistinen on järjestänyt jaostomme jäsenille yritysvierailun, jonka aikana tutustumme käräjäoikeuteen, syyttäjänvirastoon ja poliisilaitokseen. Vierailun aikana kuulemme virastojen toiminnan esittelyt ja pääsemme myös näkemään kiertokävelyn yhteydessä, missä monet jäsenistämme työskentelevät.
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Ohjelma
Klo 16.30 Kokoontuminen Keski-Suomen käräjäoikeuteen
Tervetulosanat laamanni Tapani Koppinen
Klo 17.15 Sisä-Suomen poliisilaitoksen toiminnan esittely
Komisario Arto Rajala
Klo 17.30 Sisä-Suomen syyttäjänviraston toiminnan esittely
Apulaispäällikkö, kihlakunnansyyttäjä Marika Visakorpi
Klo 17.45 Keski-Suomen käräjäoikeuden toiminnan esittely
Laamanni Tapani Koppinen
Klo 18.00 Tilojen esittely
Tilaisuus päättyy noin klo 19.00
Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja suolapalaa
Ilmoittautumiset 27.1.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Saara Tannermaki, saara(at)tannermaki.fi p. 040 7161 508

Ke 11.2.2015 Vierailu Mänttään
Jaostomme järjestää vierailun Mäntän Myllyrannan uniikkeihin putiikkeihin ja upeaan Serlachius-museoiden Taidemuseo Göstaan ke 11.2.2015.
Serlachius-museot Gustaf ja Gösta tarjoavat Mäntässä kohtauspaikan taiteelle, tarinoille ja niiden korkeaa laatua arvostaville ystäville. Suomen Matkailijayhdistys
SMY ry. on palkinnut Serlachius-museot kotimaan matkailun vuoden huippukohteena 9.1.2015.
Göstassa järjestetään huippunäyttelyitä ja esimerkiksi vierailumme aikana siellä on
vuorossa Markiisitar ja paroni - pohjoinen uusrokokoo –näytely.
Katso lisää http://www.myllyranta.fi/ ja http://www.serlachius.fi/fi/
Ohjelma
klo 15.45 lähtö Harjukadulta tilausajolaiturista
klo 17.00 saapuminen Myllyrantaan
- tulokahvit tai -virvokkeet; tervetuloa Mänttään ja Myllyrannan yritysten ja tarjonnan esittely
- kierrokset kaupoissa, ostosmahdollisuus
klo 18.00 lähtö Myllyrannasta Göstaan
- opastettu kierros museossa, tiloihin tutustuminen
- ruokailu ravintolassa
n. klo 21.00 lähtö paluumatkalle, Jyväskylässä n.klo 22
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Tapahtumaan järjestetään yhteiskuljetus ja tapahtuman omavastuuosuus on
10€/hlö.
Reissuun mahtuu mukaan 50 henkilöä.
huom, reissu toteutetaan, mikäli lähtijöitä on vähintään 20 henkilöä. Matkan toteutuminen vahvistetaan kun ilmoittautuminen on päättynyt.
ilmoittautuminen 1.2.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Pia Högberg, pia.hogberg(at)pp.inet.fi, puh 040 580 1105

Maaliskuu
La 14.3.2015 Vierailu Vierumäelle
Olemme saaneet vierailukutsun Vierumäelle lauantaina 14.3.2015.
Vierailun isäntänä toimii Ville Hautala, Vierumäki Country Club Oy / Sport Institute
of Finlandin sales manager.
Vierailun aikana tutustumme mm. Vierumäen kokous- ja saunatiloihin, Scandic
Vierumäkeen, Vierumäki Areenaan sekä Spahan.
Katso lisää www.vierumaki.fi
Ohjelma
klo 07.30
09.30-10.00
10.00-11.30
11.30-12.15
12.15-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.30

Lähtö Harjun tilausajolaiturista (Pohjolan Matkan bussi)
Aamukahvi ja suolainen + tervehdyssanat, Scandic Vierumäki
Tutustumista alueeseen
Lounas Resort & Kitchenissä
Tutustumista alueeseen
Ohjattu liikuntatuokio
(esim. niska-hartiajumppaan + kehonhallinta), Urheiluhalli
Virkistysuimala
Kotimatkalle, takaisin Jyväskylässä n.klo 18.30

Mukaan rennot ja säänmukaiset vaatteet (tutustutaan alueeseen kävellen) ja
jumppa- sekä uimakamppeet.
Tapahtumaan järjestetään yhteiskuljetus ja tapahtuman omavastuuosuus on
10€/hlö.
Reissuun mahtuu mukaan 50 henkilöä.
huom, reissu toteutetaan, mikäli lähtijöitä on vähintään 20 henkilöä. Matkan toteutuminen vahvistetaan 1.3.2015 kun ilmoittautuminen on päättynyt.
Sitovat ilmoittautumiset 28.2.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Nina Kaari, ninnikaari(at)gmail.com, p. 050 409 76 09

Jäsentiedote 1/2015

13.1.2015

Jaoston johtokunta 2015, yhteystiedot
Puheenjohtaja
Nina Kaari
Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos
puhelin 050 409 76 09
ninnikaari(at)gmail.com
Varapuheenjohtaja
Pia Högberg
puhelin 040 580 1105
pia.hogberg(at)pp.inet.fi
Pöytäkirjasihteeri
Riitta Ojanperä
Valmet Technologies Oy
puhelin 040 543 0819
riitta.ojanpera(at)valmet.com
Tiedotus
Saara Tannermäki
puhelin 040 71 61508
saara(at)tannermaki.fi

Jäsenasiat
Anne-Maria Melkko
Skanska Talonrakennus Oy
puhelin 040-569 5718
annemaria.melkko(at)gmail.com
Jäsen
Ulla Ravattinen
Valmet Technologies Oy.
puhelin 050 3170920
ulla.ravattinen(at)valmet.com,
Jäsen
Ulla Hettula
Jyväskylän aikuisopisto
puhelin 050 5277 594
ulla.hettula(at)gmail.com

Hallitusedustaja

Secretarius-yhteyshenkilö

Sihteeriyhdistys ry

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

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

www.sihteeriyhdistys.fi
Jyväskylän jaoston sivut Facebookissa
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Jäsenedut 2015
Asianajotoimisto JB Eversheds Oy, Puistokatu 21, Jyväskylä www.jbeversheds.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
Gristal Kynsi- ja hiusstudio, Hannikaisenkatu 27-29, Jyväskylä, p. 0400 688 788.
10 % alennus palveluista ja tuotteista
Hotelli Yöpuu - Ravintola Pöllöwaari, Yliopistonkatu 23, Jyväskylä. www.hotelliyopuu.fi
lasilliset kuohuvaa ruokailun yhteydessä pöytäseurueelle
Jyväskylän Wanha Freda Oy, Yliopistonkatu 11, Jyväskylä. www.wanhafreda.fi
10 % alennus avoimien tapahtumien ruokailuista
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
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)

