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Helmikuun jäsentiedote
Helmikuussa aurinko kurkisti jo pilven takaa. Takana on hiihtolomaviikko ja
vaikka lunta ei tänä talvena paljon ollutkaan, pääsi kuitenkin hiihtämään.

Jäsenasiat
Uudet jäsenet:
Kaijanen Tiina, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lindegren Anne, IF vakuutusyhtiö
Paala Outi, KPMG Oy (siirtynyt Porista)
Pitkäkangas Virpa, Ruukki Construction
Randell Arja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Suomi Pia, Wallac
Eronneet jäsenet:
Haanmäki Birgit, Haavio Anna, Hakala Sanna, Haustrup Merja, Koskela Jaana, Lehtonen
Hanna, Makkonen Sari, Murto Nina, Ollikainen Hilkka, Roininen Ritva, Roselli Johanna ja
Vuokko Marjatta.
Emeriittoihin siirtyneet: Asumaa Marja-Leena, Raappana Paula, Sirén Leena ja Väisänen
Aila.
19.2.2015 Turun jaoston jäsenmäärä on 209, josta Emeriittoja 52.
Lisää jäsenyyksiä yhdistykseen
Löytyykö sinun tuttavistasi sihteeriainesta meidän yhdistykseen?
Nykyiset säännöt toivottavat tervetulleiksi myös opiskelijat ja kannattajat. Opiskelijajäsenen
vuosimaksu on 42 € ja kannattajajäsenen 170 €. Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö
tai oikeustoimikelpoinen yritys tai yhteisö.

Helmikuun tapahtumat
Tallinnan matka 6.2. – 7.2.2015
Matkaan starttasimme Turusta kukonlaulun aikaan ja bussi suuntasi kohti Länsiterminaalia. M/S
Finlandiassa menimme suoraan mahtavalle aamiaiselle. Aamiaisen jälkeen siirryimme
konferenssitilaan, jossa Eckerö Linestä meille kertoi Sanna Jahkonen ja Viron matkailusta Malle
Kolnes. Eniten ihmisiä Tallinnassa käy Suomesta, Venäjältä ja Saksasta, yllätyitkö?
Satamasta bussi vei meidät Hotelli Estoriaan, mikä oli
iloinen yllätys värikkäine huoneineen. Aloitimme Peep
Ehasalun pitämällä infotilaisuudella Viru hotellin
konferenssitilassa. Seuraavaksi kierros Viru hotellin
huoneissa ja kierroksen päätti mielenkiintoinen
opaskierros 23. kerroksen KGB–museossa.
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Konferenssitiloissa jatkoimme Tallinnan
Matkailun Mall Ojan kanssa. Hän kertoi Viron v.
2015 tapahtumista ja kokouspaikoista. Pieni
jaloittelu kohti Raatihuonetta, jossa meille oli
järjestetty Sihteeriyhdistyksen Turun jaoston
40-vuotisjuhlan kunniaksi konsertti ja
mielenkiintoinen opastettu kierros
Raatihuoneen historiasta. Tämän jälkeen oli
pieni hengähdystauko ennen illallista.
Illallinen oli todella mahtava. Alkuruokana oli mm.
jättikatkarapuja ja hanhen rintafileetä, pääruokana mm.
meribassia, kanin satulaa ja ruohoruokittua nautaa
luuydinkastikkeella ja jälkiruokana ihanaa kakkua (kuvassa) WAU.
Pitihän ruoka saada vielä laskemaan, joten illan päätteeksi
tanssimaan ja laulamaan karaokea.
Siitä oli sihteeriyhdistyksen Tallinnan päivä tehty. Seuraava päivä
olikin vapaata aikaa ja kukin käytti sen parhaalla mahdollisella tavalla. Matkalla oli mukana 46
sihteeriä.
Matkailuilta 26.2.
Matkailuilta järjestettiin Valtion Virastotalon Pirkon kammarissa. Katri Javanainen ja Niina Mäkelä
MatkaVekasta olivat kertomassa mm. Pohjois-Italiasta, Veronan oopperajuhlista ja Venetsiasta.
Kuvat paikoista olivat aivan mahtavia. Pohjois-Italiassa on todella kaunista. Gardajärvi on Italian
suurin järvi n. 50 km pitkä. Tilaisuuteen osallistui 36 sihteeriä.
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Naantalin matkailu & Co 28.2.
Päivä Naantalissa aloitettiin Kultaranta Resortissa klo 14, jossa Naantalin
Matkailu Oy:n myyntineuvottelija Johanna Antila toivotti ryhmän kutsujan
puolesta tervetulleeksi. Tämän jälkeen Kultaranta Resortin myyntijohtaja
Tuomo Ranki piti kohteen esittelyn. Emma-teatterin myyntipäällikkö Jonna
Ruohonen esitteli tämän kesän Emma-teatterin tuotannon Hockey Nightin.
Lounastimme esittelyn jälkeen Resortin maittavasta
lounaspöydästä.
Tästä suunta jatkui Naantalin vanhaan kaupunkiin, jossa tutustuminen
Lintulan idyllisiin pikkukoteihin, Putiikki Roosaan sekä ihanaan Cafe
Amandikseen yrittäjä Sirpa Ruohosen johdolla.
Klo 17.30 siirryimme Ravintola Trappiin, jossa yrittäjä
Heikki Routamaa toivotti ryhmämme tervetulleeksi ja piti
kohteen esittelyn. Nautimme kuohuvaa ja pikkusuolaisia.
Naantalin Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Tiina Tunturi
kävi esittelemässä Naantalin Musiikkijuhlien tarjontaa
Talvikonserttien ja
myös tulevan kesän
osalta.
Ilta päättyi klo 19 alkavaan Mozart Naantalissa –
Talvikonserttiin kauniissa Naantalin
Luostarikirkossa.

Secretarius
Vuoden ensimmäinen Secretarius lehti 1/2015 ilmestyy 9.3, teemana Kulttuuri viettelee.
Kiinnostaako sinua kirjoittaminen Secretarius lehteen?
Minulta on kysytty asiasta ja vastaus on, että voi kirjoittaa. Päätoimittaja Leena Koistinen ottaa
mielellään kirjoituksia vastaan. Voit lähettää ne suoraan hänelle:
paatoimittaja.secretarius(at)gmail.com tai minulle paivi.anttila(at)suomi24.fi.
Lehdessä on myös gallup kysely, johon jäsenet voivat vastata. Seuraavassa lehdessä 2/2015 on
kysymyksenä Mitä hauskaa tai hupaisaa on tapahtunut sihteerin työssäsi?
Jos haluat vastata, kirjoita lyhyt vastauksesi ja liitä kuvasi mukaan (kuvan koko mielellään yli 1
MB). Deadline lehteen on 27.4., jotta lehti saadaan ulos painosta 8.6.2015 eli kesän kynnyksellä.
Vastauksesi ja kuvasi voit lähettää: paatoimittaja.secretarius(at)gmail.com.
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Muut tiedotukset:
Nyt on mahdollisuus tarjota yrityksille jaostokohtaisesti kohdennettuja mainossähköposteja. Yritys
tavoittaa 100 euron panoksella Turun jaoston jäsenet, on kyse sitten vaikka uuden palvelun
markkinoinnista, kokoustiloista tai avoimesta työpaikasta ja mikä parasta, mainoksen tuotto tulee
kokonaisuudessa omalle jaostolle.

Tulevat tapahtumat:
4.3. (keskiviikko)
Kevätkokous Venus Nightlife kokoustilat.
Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan Turun jaoston kevätkokoukseen.
Tilaisuus alkaa klo 16.30 salaatilla ja kokous alkaa klo 17. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille
sähköpostitse. Kokouksen jälkeen tutustutaan Venus Nightlifen kokoustiloihin.
10.3. (tiistai)
Risuaskartelua porukalla. Risupaja klo 18–21 Sallan Paja, Yrittäjäntie 5, Paimio /
Salla Axelin. Voit valita, teetkö kranssin/linnun/sydämen. Hinta 20 euroa sisältää
materiaalit, opastuksen ja tarjoilun. Paikkoja on jäljellä kaksi.
Ilmoittaudu sihteeriyhdistyksen sivuilla www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
12.–14.3. (torstai-lauantai)
Päivä Tukholmassa. Ohjelmassa yritysinfot, Gustavsbergin
posliinimuseo, Sickla Köpkvarter, Barkarby Quality Outlet - tai
vaihtoehtoisesti omaa aikaa koko päivä. Yhteistyössä mukana Tallink Silja,
Matkapojat ja Scandic. Tapahtuma on sulkeutunut.
26.3. (torstai)
Kongressimessuille Helsinkiin Restelin ja Larissa Leskisen kutsuma.
Kokopäiväretki. Aamupäivä Finlandia-talolla Kongressi-tapahtumassa, lounas Seurahuoneella,
iltapäivällä tutustumista mm. Crowne Plazaan ja uuteen Indigo-hotelliin. Matkassa mukana Restel,
Finnair & Grandellin Liikenne. Paikkoja on jäljellä 24.
Ilmoittaudu sihteeriyhdistyksen sivuilla www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat.
1.4. (keskiviikko)
Viini-ilta Radisson Blu Marina Palace hotellissa klo 17–19. Ohjelmassa viinien esittelyä sekä
nautimme kaksi valkoviiniä ja kaksi punaviiniä sekä makulautasen. Omavastuuosuus on 35 euroa.
Paikkoja on jäljellä 18.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.3.201 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
15.4. (keskiviikko)Turun Upseerikerhon Tommi Pere ja Kauko Koskelin kutsuvat meidät
tutustumaan Turun Upseerikerholle klo 17.00, Kaivokatu 12. Paikkoja on jäljellä 25. Tilaisuus
on tarkoitettu työssäkäyville jäsenille. Ilmoittaudu sihteeriyhdistyksen sivuilla
www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
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17.–18.4. (perjantai-lauantai)
S2015 – Tulevaisuuden työelämä–seminaari. Seminaarin järjestää Helsingin seudun jaosto.
Etuhinnan voimassaoloaikaa on jatkettu 20.3. asti.
18.4. (lauantai)
Sihteeriyhdistyksen kevätkokous Scandic Park Helsinki. Tarkempaa infoa kevätkokouksesta
myöhemmin.
22.4. (keskiviikko) Kansainvälinen sihteeripäivä
Järjestämme teatteri-illan teatteri Akseliin, jossa nähdään Myrskyluodon Maija. Laita päivä
kalenteriisi ylös, tarkempaa infoa myöhemmin.
14.5.–15.5.2015
Ahvenanmaa / Viking Line
Kevätretki järjestetään yhdessä Viking Linen kanssa Ahvenanmaalle, tarkempaa infoa myöhemmin.
Yritysvierailuja on tulossa mm.
Heirol ja Liedon Säästöpankki, tarkempaa infoa myöhemmin.

Kevätterveisin,
Päivi Anttila

lähde: Positiivarit
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