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Puheenjohtajan tervehdys

Ohimennen sanottua
Työntekijöiden eläköityessä kohtaamme työelämässä usein kysymyksen, miten hiljaista tietoa voisi siirtää toiselle? Hiljainen tieto on usein henkilön omaan
kokemuksen perustuvaa tietoa, mutta hyvin usein se on yrityksen kannalta
juuri sitä merkityksellistä. Silti itsellä olevaa hiljaista tietoa voi olla vaikea tunnistaa ja sitä kautta vielä vaikeampi jakaa. Organisaatiokulttuurilla ja luottamuksella on varmasti merkitystä siihen, miten hiljaista tietoa tai ylipäänsä tietoa jaetaan. Toisaalta joskus on niin niinkin, ettei kaikkea tietoa tarvitse jakaakaan kärrylasteittain, sillä tieto vanhenee ja me luomme jatkuvasti myös uutta
tietoa.
Hiljainen tieto liikkuu ja on tärkeää myös yhdistyksessä. Kohtalaisen uutena
jäsenenä sitä on välillä autuaan tietämätön asioista. Kantapään kautta voi oppia monta asiaa tai sitten luoda ihan uusia uria ja toimintatapoja, omia sellaisia. Lopultakin yhdistyksen arvo ei siinä, millä tavalla pidämme kiinni perinteistä, vaan miten toimimme juuri nyt. Minä olen todella kiitollinen kaikesta siitä,
miten olette minua kuluneen kevään aikana tukeneet ja hiljaista tietoa kuin
ohimennen, huomaamatta minulle siirtäneet. Kaiken tämän kautta olen oppinut suuresti arvostamaan myös yhdistyksen historiaa ja sitä kautta visioimaan
tulevaa, eli mitä meillä mahdollisesti ja, toivon mukaan, on edessäpäin. On
hienoa olla yhtenä palasena tässä mukana.
Tällä hetkellä on edessä kuitenkin kesätauko. Kevät on ollut monipuolinen ja
antoisa, toivottavasti syksystä tulee yhtä työntäyteinen ja elämälle maistuva.
Ja toivon näkeväni jälleen iloisia kasvojanne ja kuulevani mukavaa puheensorinaanne jaostomme monissa tapahtumissa.
Sitä ennen ainakin itse aion vain olla,
nauttia kesästä perheen kanssa ja tietenkin
lukea monta hyllyssä odottavaa kirjaa.

Lämmintä & rentoa kesää!
Ninni-pj
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Jäsenasiat
Uudet jäsenet:
Pia Oksanen, Sirate Oy
Eronneet jäsenet:
Suvi Rintala
Marja Sivonen
Jaostossamme jäsenasioita hoitaa Anne-Maria Melkko, p.040-569 5718,
annemaria.melkko(at)gmail.com

Nimitysuutinen

Tasavallan presidentti on myöntänyt 8.5.2015 liikenneneuvoksen arvonimen jäsenellemme Kaija Taipaleelle
Lämpimät onnittelut Kaijalle!

Tapahtumiin ilmoittautuminen muuttuu
Sihteeriyhdistyksen tapahtumissa otetaan käyttöön Lyyti-järjestelmä ja Jyväskylän jaoston tapahtumissa ilmoittautuminen on Lyytin kautta syksystä alkaen.
Lyyti on varmasti monille tuttu jo entuudestaan ja tapahtumanjärjestäjän näkökulmasta se antaa paljon paremmat mahdollisuudet kerätä tarvittavia tietoja
osallistujilta. Lyytin kautta myös esimerkiksi lyhyet jäsenkyselyt ovat jatkossa
mahdollisia.
Sihteeriyhdistyksen kotisivut, www.sihteeriyhdistys.fi ovat käytössä jatkossakin ja sieltä tapahtumat-osiosta löytyvät tulevat tapahtumat entiseen malliin,
mutta itse ilmoittautuminen tapahtuu Lyytissä. Vanhoilta ilmoittautumissivuilta
löytyy jatkossa tapahtumakohtainen linkki, joka ohjaa ilmoittautumaan Lyytin
kautta.
Eli jatkossa tiedotteissa ja sähköposteissa on aina tapahtumakohtainen linkki
ilmoittautumisia varten, mutta tarvittaessa myös Sihteeriyhdistyksen sivuilta
löytää tarvittavan linkin, jonka kautta pääsee ilmoittautumaan.
Nähdään tapahtumissa entiseen malliin!
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Jaoston oma Sihteeritee

Jaostomme on ideoinut ja toteuttanut oman nimikkoteen, Sihteerin salaisuus-teen!

Sihteeritee on tehty yhteistyössä Teeleidin kanssa, ja meidän jaostolla on yksinoikeus kyseiseen teehen eli sihteeriteetä on vain
meidän kautta saatavilla.
Jaoston kevätkokouksessa järjestettiin nimikilpailu teen nimestä ja
monien hyvien ehdotusten joukosta jaoston hallitus valitsi voittajaksi Sihteerin salaisuus-nimen.
Valittua nimeä, Sihteerin salaisuus olivat ehdottaneet 3 jäsentämme; Ritva Myllyntaus, Anna Kononen ja Anne-Maria Melkko.
Heidät palkittiin Sihteerin salaisuus-teellä.
Onnea heille ja kiitos kaikille nimiehdotuksia antaneille!

Sihteeriteetä tullaan käyttämään kiitoslahjoina vieraillessamme
yhteistyökumppaneiden luona.
Teen myynti voisi olla myös varainhankintakeino, esimerkiksi
yhtenä ideana on ollut järjestää ravintolapäivänä ”sihteerikahvila” jossa teetä voisi myydä.
Syksyllä myös jäsenille tulee mahdollisuus ostaa Sihteerin salaisuus-teetä, siitä tiedotetaan myöhemmin.

Jäsentiedote 5/2015

4

16.6.2015

Tulevia tapahtumia
Kesäkuu
Pe 26.6.2015 Kartano Kievarin kesäteatteri “Melkoisia muskettisotureita”
Kartano kievari, Saarijärventie 434, Äänekoski (Hietama)
Kartano kievari tarjoaa jaostomme jäsenille kesäteatterilippuja
tarjoushintaan 20€/kpl (norm. 31,50€).
Hintaan sisältyy teatterilippu ja kahvit väliajalla.
Tarjousliput ovat vain perjantain 26.6.2015 klo 19.00 ennakkonäytökseen.

”Melkoisia muskettisotureita on tarina neljästä veijarista, jotka ovat kuin veljiä
toisilleen - ja saattavatpa he veljiä ollakin. Heissä kiteytyy kaikki, mikä suomalaisessa miehessä on kaunista ja hyvää. Nämä perisuomalaiset aikamiespojat
taistelevat yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta pelastaessaan kaunista neitoa pulasta, vihollisten kavalia hyökkäyksiä väistellen.”
Katso lisää http://www.kievarinkesateatteri.fi/
Tarjouslippuja on 30 kpl ja ne varataan ensisijaisesti jäsenillemme, mutta jos
lippuja jää, niin myös avecin lipun voi ostaa tarjoushintaan 20€/kpl.
Liput maksetaan jaoston tilille etukäteen, maksutiedot Ninni lähettää sähköpostitse.
Kuljetukset toteutetaan tarvittaessa kimppakyydein, ilmoitathan tarvitsetko vai
tarjoatko kyytiä.
Sitovat lippuvaraukset ja ilmoittautumiset 21.6.2015 mennessä
www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat tai suoraan Ninnille,
Lisätietoja: Nina Kaari, ninnikaari(at)gmail.com, puh 050 409 7609
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Tulossa syksyllä…
20.8.2015 Vierailu SPR ja veripalvelu
26.8. Vierailu Hotelli Alba
3.9.2015 Vierailu Kylpälähotelli Peurunka
23.-25.9.2015 Eventum Expo-messut Jyväskylän Paviljonki

Messuilla jaostollamme on oma osasto, jolle messutyöskentelystä kiinnostuneet ovat tervetulleita avuksi (muutama tunti osastolla hallitusjäsenten kaverina), ilmoittaudu Ulla Hettulalle, ulla.hettula(at)gmail.com, puh 050 5277 594

23.-24.9.2015 Bisnespäivä Messukeskus Helsinki

Bisnespäivät kokoaa toimistotarvikkeista, liikelahjoista, tapahtumatekniikasta
ja yrityspalveluista päättävät ammattilaiset tutustumaan alan uutuuksiin ja palveluihin. Bisnespäivät on osa kolmen ammattitapahtuman kokonaisuutta, johon kuuluu lisäksi Easyfairsin järjestämät Meetings & Events 2015 sekä Esimies & Henkilöstö 2015.
Rekisteröityminen oikeuttaa veloituksettomaan sisäänpääsyyn kaikkiin kolmeen tapahtumaan. Kokonaisuus on tarkoitettu ammattilaisille, ei kuluttajille
eikä opiskelijoille.

2.-3.10.2015 Vierailu Suomen urheiluopisto, Vierumäki
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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, Forum, 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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