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Puheenjohtajan tervehdys
Palaute on meille jokaiselle tärkeää ja sen saaminen pitäisi olla jokaisen työntekijän oikeus. Silti työyhteisöjen tutkimuksissa nousee hälyttävän usein esiin
palautteen riittämättömyys, ja monesti nimenomaan esimiehen taholta saatavan palautteen. Kehittävän palautteen antamiseen on varattava kahdenkeskinen hetki ja palaute on perusteltava kunnolla. Ammattilaisen työnkuvaan kuuluu kyky ottaa vastaan kriittistä palautetta ja oikean palautteen avulla voi kehittää omia toimintatapojaan. Palaute ei ole arvostelua vaan se vie eteenpäin, ja
sen kautta tapahtuu oppimista.
Itse näen palautteen saamisen tärkeänä keinona tunnistaakseni omat kehittämiskohtani ja siksi pyydän palautetta työstäni.
Erään koulutuksen innoittamana annoimme kollegani kanssa positiivista palautetta toisillemme kirjallisesti. Palaute oli huikean motivoivaa! Työkaveri näki
vahvuutena asiat, joita itse olen pitänyt lähes itsestäänselvyytenä. Positiivisen
palautteen voima on siis valtava. Se kannattaa ottaa vähättelemättä vastaan
ja tunnustaa, että näissä asioissa minä olen oikeasti hyvä.
Positiivista palautetta voi antaa päivittäin, vaikka pienistäkin asioista. Sen
avulla voi vaikuttaa paljon myös työyhteisön hyvinvointiin ja luoda positiivista
ilmapiiriä.
Hyvä palaute voi olla myös kiittäminen. Erään onnistuneen tapahtumamme
jälkeen oli minulle arvokas palaute se, että yksi osallistujista tuli luokseni sanomaan lyhyesti kiitos. Tällä pienellä palautteella minä sain jo uutta puhtia
toimia. Tiesin, että olin onnistunut järjestämään ainakin yhdelle ihmiselle jotakin juuri hänelle merkittävää.
Ja nyt minulta palaute ja erityiskiitos hallitukselle, kenen kanssa on todella ilo
tehdä tätä työtä. Minun on helppoa toimia, koska voin luottaa siihen, että jokainen hallituksen jäsen tekee aina mitä on luvannut ja sen mihin on sitoutunut. Tämä ei aina ole vapaaehtoistyössä itsestäänselvyys, mutta meidän porukastamme tällainenkin vahvuus löytyy.
Muista pienet tärkeät asiat arjessa ja positiivisen palautteen voima!
Iloa päivääsi,
Pj Ninni

Pj-Ninni kevätkokouksessa >
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Jäsenasiat
Eronneet jäsenet
Kaarina Nieminen
Anja Niininen
Yhteystietojen päivittäminen
On aika päivittää ja tarkistaa jäsentemme yhteystiedot!
Jaostomme jäsenasioita hoitava Anne-Maria tulee lähettämään kaikille jaostomme jäsenille sähköpostia liittyen yhteystietojen päivittämiseen. Kaikkien
yhteystietonsa päivittäneiden kesken arvotaan palkintoja, kuten Likkojen lenkin lippulahjakortti ja tavarapalkintoja.
Jäsenetuliikeuutisia
Jäsenetuliikkeemme Decola myöntää jäsenalennuksen nyt myös verkkokaupassaan, www.decola.fi. Jäsenalennuksen -10% saat alennuskoodilla ”sihteerit”.
Jyväskylän jaoston kevätkokous
Sihteeriyhdistyksen Jyväskylän jaoston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 30.3.2015 klo 17.00 Sokos Hotel Alexandrassa. Paikalla oli 23 jäsentä.
Kiitos kaikille mukana olleille!
Kokouksen aluksi nautimme maistiaisia Sokos Hotellien vappu- ja äitienpäiväbrunssista ja kuulimme Keskimaan 100v juhlavuoden kuulumisia. Kiitos Teija
Rostille esittelystä ja mukavasta brunssiyllätyksestä työpäivän päätteeksi!
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin jaostomme kunniajäsen Sirkka Saarinen, joka tuttuun tapaan vei kokouksen napakasti läpi.
Kokouksen tärkeimpänä asiana oli vuoden 2014 tilinpäätökseen liittyvät asiat.
Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2014, joka oli -3191,48€ alijäämäinen ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnan jäsenille ja muille tilivelvollisille.
Kevätkokouksessa mukana oli myös jaoston hallitus v.2015

vas. Pj-Ninni, Ulla H., Saara, Riitta, varapj-Pia, Ulla R ja Anne-Maria
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Secretarius-asiaa
Secretariuksen päätoimittajalta Leena Koistiselta 8.4.2015 tullut pyyntö jäsenillemme
”Mitä mieltä olet Secretariuksesta?
Kerro mikä 1/2015 numeron jutuista veti erityisesti puoleensa, kiinnosti tai sai sinut iloiselle
mielelle. Voit lukea lehden myös sähköisesti
Vastaa viimeistään 20.4.2015 paatoimittaja.secretarius@gmail.com .
Palkintoa arvomme Innoflame –tuotelahjakortin.
Innoflame on oikea kätesi brändituotteiden hallintaan. Innoflame on brändituotteiden luova ja
kokonaisvaltainen osaaja. Se tarjoaa monipuolisen palvelupaletin aina konsepti- ja tuotesuunnittelusta tuotantoon ja varastoinnin hallinnasta jakeluun. www.innoflame.fi ”
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sähköpostiviesti Marjo Keskikastarilta 31.3.2015
Secretarius-jäsenlehden mediamyynnissä on uutta ideaa. Kumppanuuksien lisäksi panostamme lehden teemaan, joka Secretarius 2/2015 -lehdessä on Yhdistyksestä voimaa. Lisäksi tavoitteena on jakaa alueellinen painopiste vuorotellen kullekin jaostolle. Secretariuksen viime vuoden nelosnumerossa oli esillä Pohjanmaa, ykkösessä pääkaupunkiseutu. Nyt pallo siirtyy Keski-Suomen alueelle.
Anna vinkki tai kaksi
Toivoisin teiltä Jyväskylän jaoston jäseniltä vinkkejä hyvistä kokous-, majoitus-, ravitsemusyrityksistä sekä lehden teemaan liittyvistä palveluista pohjautuen omakohtaiseen kokemukseen. Mitä yritystä haluat suositella muille? Anna yhteystiedot, minä hoidan kontaktoinnin. Kerro, jos saan mainita sinut suosittelijana.
Tavoitteeni on korkealla: haluan saada mainoksia Secretariukseen oikeasti kiinnostavista ja
hyväksi koetuista yrityksistä, joista kollegaverkostomme voi poimia itselleen sopivimmat kontaktit.
Kontaktien aikataulu
Vaikka tämän viestin ensisijainen tavoite on saada kontakteja Jyväskylän seudulta, otan
mieluusti vastaan myös vinkkejä yrityksistä, jotka toimivat valtakunnallisesti. Näistä voisi
tulla hyviä kumppaneitamme jatkuvaan yhteistyöhön yhdistyksen kanssa. Lue lisää kumppanuudesta. Ihan sallittua on myös olla reagoimatta viestiin, ei siis paineita tästä.
Toivoisin vastauksia jo tällä tai ensi viikolla, jotta ehdin kontaktoimaan potentiaalisia ilmoittajia hyvissä ajoin ennen ilmoituksen jättöaikaa, joka on jo 28.4. - lehti ilmestyy
8.6.2015.
Kiitos jo etukäteen avustasi ja panoksestasi Secretarius-lehden hyväksi!
•••••••••••••••••••••
Marjo Keskikastari
Secretarius-viestintäkoordinaattori
marjo@keskikastari.fi
040 772 8828

Jäsentiedote 3/2015

4

10.4.2015

Tulevia tapahtumia

Huhtikuu
Ma 20.4.2015 klo 8.00 Ravintola Pöllöwaarin aamiaistilaisuus
Ravintola Pöllöwaari, Vehmas Sali, Yliopistonkatu 23, Jyväskylä
Hotelli Yöpuun ja Ravintola Pöllöwaarin yrittäjä Ari Pärnänen kutsuu
jaostomme jäsenet aamiaistilaisuuteen kuulemaan Pöllöwaarin kevätkuulumisia.
Kuulumisia mukana kertomassa myös ravintolapäällikkö Ulla Häkkinen.
Katso lisää http://www.hotelliyopuu.fi/
Tilaisuuteen mahtuu 32 jäsentä.
Ilmoittautumiset 14.4.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Nina Kaari, ninnikaari(at)gmail.com, puh 050 409 7609

To 23.4.2015 klo 17.30-19.30 Jyväskylän Autotarvike ja Suomen urheiluopisto
Jyväskylän Autotarvike, Aholaidantie 2, Jyväskylä

Jyväskylän Autotarvike Oy ja Suomen urheiluopisto (Vierumäki) kutsuvat jaostomme jäsenet vieraakseen torstaina 23.4.2015 kello 17.30-19.30 Jyväskylän
Autotarvike Oy:n tiloihin (Aholaidantie 2, 40320 Jyväskylä).
Illan ohjelmassa on pientä tarjoilua, myymälän tuotteisiin (Audi & Volskwagen), ratkaisuihin ja organisaatioon tutustumista, Suomen urheiluopiston (Vierumäki) esittely sekä sokerina pohjalla Fashion Unit Oy:n osuus.
Kyseessä yksityistilaisuus vain jaostomme jäsenille!
***Tapahtuman alkuperäinen, tarkempi kutsu liitteenä***
Ilmoittautumiset 19.4.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Saara Tannermäki, saara(at)tannermaki.fi, puh 040 7161 508
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Ti 28.4.2015 klo 17.00 Jyväskylän kesän infotilaisuus
Nikolainkulman juhlasali, Asemakatu 6, Jyväskylä

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Tilaisuuteen mahtuu 35 jäsentä.
Ilmoittautumiset 20.4.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Nina Kaari, ninnikaari(at)gmail.com, puh 050 409 7609

Toukokuu
Ke 6.5.2015 klo 17.00 Taulun Kartano
Tauluntie 596, Kankainen (Toivakka)

Taulun kartanon väki kutsuu jaostomme jäsenet nauttimaan keväisestä Toivakasta teemalla hyvinvointia keholle & mielelle.
Katso lisää http://www.taulunkartano.fi/fi/etusivu/
Illassa mukana on myös 4event.
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Ohjelma
klo 16.30 Yhteiskuljetus lähtee Harjun tilausajolaiturista
klo 17.00 perillä Taulun kartanolla
- Taulun kartanon esittely
- Hyvinvointia keholle & mielelle yhteistyössä 4eventin kanssa
-maistelemme suolaisia ja makeita ”mieliruokia”
n.klo 19.00 lähdemme paluumatkalle, Jyväskylässä n.klo 19.30

Tapahtumaan järjestetään yhteiskuljetus.
Tapahtuman omavastuu on 5€, omavastuu kerätään linja-autossa.
Ilmoittautumiset 26.4.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Nina Kaari, ninnikaari(at)gmail.com, puh 050 409 7609

Kesäkuussa juhlitaan – Jyväskylän Likkojen Lenkki 5 vuotta lauantaina 6.6.!

Suomen Paras Naisten Tapahtuma, Likkojen Lenkki, kutsuu sinut, ystäväsi ja työkaverisi viettämään hauskaa päivää liikunnan ja viihteen merkeissä Jyväskylän Lutakon satamaan lauantaina 6.6.2015 kello
12-18!
Likkojen Lenkin voit suorittaa kävellen, juosten tai vaikkapa sauvakävellen ja reittivaihtoehtoja on tarjolla kaksi; noin 2 km mittainen esteetön
lenkki (soveltuen myös esim. pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuville) ja
reilun 8 km mittainen reitti; upeissa Jyväsjärven rantamaisemissa.
Osallistu Likkojen Lenkille yhdessä ystäviesi, työporukkasi tai vaikka perheesi
naisten kesken! Iloisessa ja energisessä ilmapiirissä pääsette tutustumaan monipuolisen Tapahtumatorin tarjontaan, Hemmotteluteltan palveluihin, seuraamaan
ohjelmalavan keikkoja ja fanittamaan suosikkiesiintyjäänne, liikkumaan hyvällä
mielellä ja viettämään laatuaikaa yhdessä!
Kätevimmin suoritatte ilmoittautumisen ja osallistumismaksun klikkaamalla osoitteeseen: http://www.likkojenlenkki.fi ja
edullisimmin hintaan 34 e / likka pääsette
mukaan suorittamalla osallistumismaksun
30.4. mennessä.
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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.sy(at)gmail.com
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, verkkokaupassa ”sihteerit”
alennuskoodilla
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
Iittala Outlet Jyväskylä, Kammintie 6, Jyväskylä www.store.iittala.fi
15% alennus 1 ja 2-laadun normaalihintaisista tuotteista
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)
Viherlandia, Kammintie 6, Jyväskylä. www.viherlandia.fi
10 % alennus ruukuista, kasveista ja silkkikasveista, lahjatavaroista
vihermyymälässä sekä taimimyymälän kasveista
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