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Puheenjohtajan tervehdys
Työpaikan vappujuhlissa taukotupaamme kannettiin puhujakoroke, jossa luki
suurin kirjaimin: Sana on vapaa. Muutama rohkea työyhteisömme jäsen käyttikin lyhyen puheenvuoron ja avasi sanaisen arkkunsa. Sanottavaa olisi ollut
minullakin, mutta korokkeelle en uskaltautunut.
Joskus puhe on vain pakko pitää, vaikka ei tilanteesta nauttisikaan. Pikku hiljaa lähestyvät monenlaiset kesäjuhlat tuovat mukanaan erilaisia puhujia, innokkaita ja pakotettujakin. Toisille puheen pitäminen on luontainen ja helppo
asia, mutta monelle myös jännityksen aihe.
Millainen sitten on hyvä puhe? Hyvässä puheessa on selkeästi alku ja loppu
sekä jotain siinä välissä. Alussa on hyvä tuoda esille, mistä aikoo puhua. Asiaa ei puheeseen kannata laittaa liikaa, mutta sopivasti kuitenkin. Puhe voi olla
rakenteeltaan vaikkapa ns. TAT-puhe eli alussa tunnetta, keskellä asiaa ja
taas lopuksi tunnetta. Äänenkäyttö on oltava selkeää ja kuuluvaa, yleisöön on
hyvä ottaa katsekontakti. Paperista ei ole hyvä lukea, joten puheen huolellinen
valmistaminen on tarpeellista. Huumoria ei myöskään kannata unohtaa.
Usein puhe voi palaa yhteisiin muistoihin; se voi olla palanen yhdessä koettua
elämää. Mieleenpainuvimmat puheet ovat niitä, jotka lausutaan suoraan sydämestä. Sanojen oikealla järjestyksellä ei liene silloin niin väliä, kun rivien välistä paistaa aitous, välittäminen ja läsnäolo. Kukaan ei oikeastaan edes huomaa pientä jännitystä, eikä ketään sentään suvusta erotettu jännityksen takia.
Olemme erilaisia puhujia, mutta jokaisen sanottava on arvokasta ja tärkeää.
Ole siis myös hyvä ja läsnä oleva kuuntelija.
Kesäjuhlien lähestyessä myös yhdistyksen toiminta huipentuu moniin mielenkiintoisiin tapahtumiin. Tule sinäkin mukaan vielä ennen kesälaitumille lähtöä.
Tutustutaan yhdessä mukavalla porukalla mielenkiintoisiin paikkoihin lähellä ja
vähän kauempanakin.
On ilo toimia yhdessä!
Tehdään todeksi ja eläväksi tämä arvomme ja toimitaan aidosti yhdessä. Kuten puheen pitäjinä, olemme monessa muussakin erilaisia yksilöitä. Koen, että
juuri tässä, yksilöllisyydessä ja erilaisuudessa, on yhdistyksemme todellinen
vahvuus ja rikkaus.

Tapaamisiin, Ninni-pj
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Jäsenasiat
Veroehdotukset ovat taas tipahtaneet postilaatikkoon, joten muistathan että
itsemaksavan jäsenen jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen!
Yhteystietojen päivittäminen
Kiitokset aktiivisesta yhteystietojen päivittämisestä!
Yhteystietonsa päivittäneiden kesken arvottiin Likkojen Lenkin lippulahjakortteja jotka voittivat:
Ulla Hettula
Minna Hurme
Satu Jaakonaho
Marru Järvinen
Outi Linna
Anita Tammenoja
Elina Toikkanen
Onnea voittajille!
Jaostossamme jäsenasioita hoitaa Anne-Maria Melkko, p.040-569 5718,
annemaria.melkko(at)gmail.com

Tulevia tapahtumia

Toukokuu
Ti 19.5.2015 klo 16.00 Majakoski /Kirjapaino Kari
Kariteam on n.50 henkilöä työllistävä painoviestintä-, toimistotarvike- ja konttorikonealoilla toimiva yritys, johon kuuluvat Kirjapaino Kari, Toimistotukku Kari
ja Juhlatalo Majakoski.
Kirjapaino Karin väki ja Juhlatalo Majakosken Pasi Kesonen kutsuvat jaostomme jäsenet tutustumaan yritykseensä tiistaina 19.5.2015.
Tutustumiskäynnillä pääsemme tutustumaan juuri avattuun uuteen toimistotarvikekauppaan sekä Juhlatalo Majakoskeen.
Illassa mukana myös Jaana Sojakka, Pitopalvelu J.Sojakka
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Ohjelma:
klo 16.00 Lähtö Harjun tilausajolaiturista
n. klo. 16.20 Saapuminen Kirjapaino Kariin
-Kahvi & suolainen
- Tutustuminen Kirjapaino Kariin sekä toimistotarvikekauppaan
n. klo 18.15 bussi Majakoskelle
-Tutustuminen juhlatalo Majakoskeen
- Illallinen, Pitopalvelu Jaana Sojakan meitä varten valmistama upea menu:
Maalaisleipää ja pippurilevitettä
Perunarieskaa ja luomuvoita
Kotikaljaa, mehua ja vettä
Caesarsalaattia
Caesarkastiketta
Katkarapu-savulohisalaattia
Yrttiöljyssä marinoitua perunasalaattia
Savuporoleipäsiä
Pannacottaa marjakastikkeella
Kahvia ja teetä
Klo 20.30 Ensimmäinen kuljetus kaupunkiin lähtee
klo 20.30 alkaen saunomismahdollisuus
- ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä saunotko
n. Klo 22.30 Toinen kuljetus kaupunkiin lähtee
Kariteam tarjoaa meille tapahtumaan liittyvät kuljetukset, joten kuljetus on jäsenillemme veloitukseton!
Tilaisuuteen mahtuu 50 osallistujaa.
Ilmoittautumiset 11.5.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Nina Kaari, ninnikaari(at)gmail.com, puh 050 409 7609
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Pe 22.5.2015 Keväinen tutustumismatka Lahteen

Kokouspisteen Niina Karttunen on järjestänyt meille tutustumispäivän Lahteen
perjantaiksi 22.5.2015. Kevätretki on tarkoitettu kokouksia ja kongresseja varaaville /järjestäville jäsenillemme. Tämä on vierailukohteiden vaatimus.
Reissu on kokopäivän reissu, lähtö klo 8 ja takaisin Jyväskylässä ollaan n.klo
21.00. Päivä on täynnä mielenkiintoisia tutustumiskohteita, joissa jokaisessa
omat esittelykierrokset. Tiedossa siis paljon nähtävää keväisessä Lahdessa!
Ohjelma:
klo 8:00
klo 10:00
klo 12:00
klo 13:00
klo 14:30
klo 15:30
klo 16:30
klo 17:30
n.klo 22:00

Lähtö Jyväskylästä
Lehmonkärki – aamiainen www.lehmonkarki.fi
Mukkulan Kartano www.mukkulankartano.fi
Lahden Sibeliustalo – lounas www.sibeliustalo.fi
Wanha Walimo www.wanhawalimo.fi
Villa Rauhala www.q-link.fi
Lahden Messukeskus www.lahdenmessut.fi
Seurahuone – illallinen www.sokoshotels.fi/hotellit/lahti
Paluu Jyväskylään

Tapahtuman maksimiosallistujamäärä on 50 hlöä, mutta matka toteutuu vain
jos ilmoittautuneita on vähintään 20.
Yhteiskuljetuksen takia tapahtumassa on 20€ omavastuu.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.5.2015 bussivarauksen vahvistamisen
takia.
Ilmoittautumiset 12.5.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Nina Kaari, ninnikaari(at)gmail.com, puh 050 409 7609

Ti 26.5.2015 Cumulus Hotellit ja Hildenin yhteistilaisuus <<Save the date>>
Ennakkotietona yhteistilaisuus 26.5.2015, tapahtuman tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen avataan myöhemmin kun yksityiskohdat varmistuvat. Asiasta
tulee siis erikseen sähköpostia kun tapahtuma on valmis! 
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To 28.5.2015 klo 11.30 Jämsän seurakunnan leiri- ja kurssikeskus Särkisaari
Särkisaarentie 365, Jämsä

Jaostomme jäsenet on kutsuttu tutustumaan Jämsän seurakunnan leiri- ja
kurssikeskukseen Särkisaareen. Tutustumisreissu on seurakunnan ja heidän
yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettu tyhy-tyylinen päivä.
Katso lisätietoja päivässä mukana olevista
http://www.jamsanseurakunta.fi/sarkisaari/sarkisaaren-leiri-ja-kurssikeskus.html

http://erataival.com/
http://www.eraopaspalvelutalvi.fi/
http://www.lentoreppu.fi/
Ohjelma
Klo 10.30 Lähtö Harjukadun tilausajolaiturista
klo 11.30 Särkisaaren esittely ja lounas
klo 13.00- 15.00 Tyhy-osuus
-ryhmä jaetaan kolmeen osaan ja kukin ryhmä pääsee osallistumaan seuraaviin ohjelmiin.
- Erätaival/Minna Jakosuo: yrttikierros
- Lentoreppu/Ahti Aalto: yhteistehtävä
- Eräopaspalvelu Talvi/Ilkka Talvi: aistien polku
* Aikataulun salliessa mahdollisuus kokeilla melontaa.
* Nuotiokahvit Päijänteen rannassa
- keskustelua ja tilaisuuden päättäminen
n.klo 16.00 takaisin Jyväskylässä
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Vaatetus sään mukaan. Maasto on kankaista, kuivaa ja rannoilta kallioista sekä Päijänteen vesi jäähdyttää tuulella ilmaa.
Tapahtumaan järjestetään tarvittaessa yhteiskuljetus ja sen omavastuu on
10€. Toisena vaihtoehtona kimppakyydit (kuljettajalle jaosto korvaa kilometrit).
Ilmoittautumiset 13.5.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Huom, tapahtuma toteutetaan vain jos lähtijöitä on vähintään 15.
Lisätietoja: Nina Kaari, ninnikaari(at)gmail.com, puh 050 409 7609

Kesäkuu
To 4.6.2015 klo 16.30 Scandic Jyväskylä
Hotelli Scandic, Vapaudenkatu 73, Jyväskylä
Scandicin Pinja Söyrilä kutsuu jaostomme jäseniä rentoon tilaisuuteen teemalla ”Avaa ovi Scandic-maailmaan”. Tilaisuudessa tutustutaan hotelliin, kuullaan
ajankohtaisia uutisia ja herkutellaan Scandic Jyväskylän tarjoilujen parhailla
paloilla.
Kokoonnumme aluksi ravintola Scalassa klo 16.30, jossa saamme nauttia
pientä purtavaa kuten smoothieta ja pientä makeaa –hyviä valintoja Scandicin
kokoustarjoiluiden joukosta.
Tilaisuus päättyy kevyeen buffetiin alakerran ravintola Colonialissa klo 17.30
aikaan.
Tilaisuuden kokonaiskesto on n.2 tuntia, jonka jälkeen voi jatkaa terassilla kesäillasta nauttimista.
Tilaisuus on tarkoitettu työsuhteessa oleville jäsenillemme.
Tilaisuuteen mahtuu 35 osallistujaa.
Ilmoittautumiset 21.5.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Nina Kaari, ninnikaari(at)gmail.com, puh 050 409 7609
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Ma 8.6.2015 klo 14.30-16.00 M/S Magia
Jyväskylän satama
M/S Musta Magia on vuonna 2013 avattu 200 paikkainen ravintolalaiva Jyväskylän satamassa. Musta Magia kutsuu Arto Hakasen johdolla jaostomme jäsenet tutustumaan laivaan ja Art Catering Oy:n tarjontaan. Tarjolla on kahvia
sekä aitoa italialaista Art Cateringin valmistamaa jäätelöä.
Katso lisää http://mustamagia.fi/ ja http://artcatering.fi/
Tilaisuuteen mahtuu 25 henkilöä.
Ilmoittautumiset 3.6.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Ulla Ravattinen, puh 050 3170920, ulla.ravattinen(at)valmet.com

Ke 10.6.2015 klo 15.30 Riihivuoren Teatteri
Riihivuorentie 313, Muurame
Riihivuoren Teatteri (ent.Aploodi Teatteri)Jussi Rekosen ja Mika Fiskin johdolla kutsuvat jaostomme jäsenet alkukesän mukavalle retkelle Riihivuoreen. Illan aikana kuulemme Riihivuoren kuulumisia, nautimme maittavasta noutopöydästä ja illan päätteeksi pääsemme katsomaan huippusuosittua Pirunpeltoa!
Tämän upean illan ruokailuineen, kuljetuksineen ja Pirunpelto-esityksineen
meille tarjoaa Riihivuori Teatteri!
Ohjelma:
Klo 15.30 lähtö Jyväskylän keskustasta (tarkka paikka tarkentuu)
Klo 16.00 saapuminen ja ruokailu noutopöydästä
Klo 18.00 Pirunpelto alkaa
Klo 21.30 lähtö Jyväskylän keskustaan
n.klo 22.00 takaisin Jyväskylässä

Tilaisuuteen mahtuu 50 jäsentä.
Ilmoittautumiset 25.5.2015 mennessä www.sihteeriyhdistys.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Saara Tannermäki, saara(at)tannermaki.fi, puh 040 7161 508
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Tulossa syksyllä 2015
Eventum Expo 23.-25.9.2015 Jyväskylän Paviljonki

Ps. Alustavien suunnitelmien mukaan Eventum Expoon on jaostollemme tulossa oma ständi, joten jos messutyöskentely (muutama tunti osastollamme)
kiinnostaa hallituslaisten kaverina, ilmoittaudu tiedottaja-Saaralle 

Bisnespäivät 23.-24.9.2015 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.

Valokuvaaminen Sihteeriyhdistyksen Jyväskylän jaoston tilaisuuksissa
Kuten tähänkin asti, niin myös jatkossa jaostomme tapahtumissa otetaan mahdollisesti valokuvia, joko meidän tai järjestäjätahon toimesta. Meidän ottamiamme valokuvia julkaistaan tiedotteissa, Facebook-sivuilla ja/tai Sihteeriyhdistyksen julkisilla jäsensivuilla Internetissä eri tilaisuuksien markkinoinnissa. Osallistujia ei nimetä valokuvien yhteydessä, mutta he voivat olla tunnistettavissa niistä.
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8.4.2015
Sihteerit valmiina Laajis Oy:n
seikkailupuistoon kevätmyrskystä huolimatta!
(kuva Lasse Niivuori)

28.4.2015
Jyväskylän Kesän
infotilaisuudessa
(Kuva:Tanja Rasi/Jyväskylän
Kesä)
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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

Jäsentiedote 4/2015

11

5.5.2015

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

