Jyväskylän jaoston menneet tapahtumat 2014
Tammikuu
Hyvän olon ilta 24.1.
Runsas joukko sihteerisiskoja suuntasi tammikuisena perjantaina työpäivän päätteeksi Cumuluksen
Huviretki-ravintolaan. Restel, Jyväskylän kaupunginteatteri ja Likkojen lenkki olivat kutsuneet
meidät viettämään yhteistä iltaa ruumiin ja hengen ravinnon parissa. Restelin Sirpa Läntinen kertoi
aluksi kuulumisia hotellissa tehdyistä uudistuksista. Jyväskylän kaupunginteatterin edustajat Marjo
Vihavainen ja Saija Jäntti puolestaan valottivat teatterin tulevaa kevään ohjelmistoa. Kun vatsa oli
täytetty herkullisella ruualla ja juomalla, kuulimme pienen esityksen terveellisestä ravinnosta ja
Likkojen Lenkin Niina Seppänen veti meille kevyen hyvinvointijumpan. Saimme hyviä vinkkejä ja
ideoita selän, niskan ja hartioiden alueen hyvinvointiin ja vielä kotiin vietäväksi
omaharjoitteluohjeet. Vetreinä siirryimme kaupunginteatteriin ja matkan varrella Sirpa esitteli
muutaman uudistuneen hotellihuoneen ja erinomaisen kuntosalin. Jyväskylän kaupunginteatterin
suurella näyttämöllä saimme huippupaikoilta seurata Minna Canthin novelliin perustuvaa KauppaLopo - näytelmää. Kaiken kaikkiaan virkistävä viikonlopun aloitus!.

Helmikuu
Rakentavan Palautteen aakkoset –ilta 4.2.
Tiina Häkkinen Majacca-valmennuksista esitteli meille ratkaisukeskeisen ReTeaming-menetelmään
pohjautuvan valmennuksen, jonka avulla voidaan ratkoa ongelmia sekä työyhteisöissä tai vaikkapa
sitten kotona. Pääsimme harjoittelemaan pareittain palautteen antamista sekä vastaanottamista.
Saimme myös hyviä vinkkejä ja opastusta siihen, miten palautetta voi antaa rakentavasti ja miten
suhtautua itse rakentavasti saamaansa palautteeseen. Illan aikana pohdimme ja keskustelimme myös
laajemmin työyhteisön ristiriitatilanteista,joita jokainen meistä kohtaa arjessa. Illan aikana pidettiin
myös arpajaiset, jossa palkintoina oli mahtavia yhteistyökumppaneidemme lahjoittamia palkintoja.
Mukana 17 jäsentä.
Vierailu Landis+Gyrille 6.2.
Jaostomme jäsen Kaija Pelttari järjesti jäsenistöllemme yritysvierailun edustamaansa Landis+Gyr –
yritykseen Jyskässä torstaina 6.2.2014 klo 16.30 alkaen. Landis+Gyr on kansainvälinen yritys, joka
toimittaa energianmittausratkaisuja sähkö-, kaukolämpö-,kaasu- sekä vesiyhtiöille ja on alansa
markkinajohtaja. Yritysvierailun alussa Risto Koskinen kertoi ymmärrettävästi etäluettavista
mittareista ja mitä ne merkitsevät tavalliselle sähkönkuluttajalle, mitä niistä selviää ja miksi
sellaiset on asennettu kaikkiin Suomen talouksiin. Ristolta saimme myös hyviä sähkönsäästövinkkejä.
Kaija Pelttari valotti Landis&Gyr –yrityksen historiaa ja kertoi yrityksen tuotteista. Illan aikana
nautimme herkulliset suolaiset ja makeat kahvin/teen kera. Mukana oli 19 jäsentä.
Ravintola Juurikkasaari 19.2.
Juurikkasaari viettää tänä vuonna 10v- juhlavuottaan ja saimme juhlavuoden kunniaksi kutsun
Ravintola Juurikkasaareen. Yrittäjä Pasi Keinonen kertoi tilaisuuden alussa hieman yleistä
Juurikkasaaresta ja heidän juhlavuoden tarjonnastaan, joka on varsin runsas. Illan aikana
maistelimme maittavia buffet- pöydän antimia ja paikan oman leipomon tuotteita. Ruoan jälkeen
kävimme katsastamassa vielä Paviljongin ja rantasaunan. Ilta päättyi tunnelmallisiin
nokipannukahveihin viihtyisässä kodassa, jossa olisi mennyt pidempikin aika leppoisasti rupatellessa
ja kuunnellessa yrittäjä-Pasia hänen yrittäjävuosistaan. Yhdessä sovimmekin, että tämä pitää
ehdottomasti ottaa uusiksi! Juurikkasaari hemmotteli vielä meitä lahjakorttiarvonnalla ja
saimmepa vielä jokainen kotiinviemisiksi Juurikkasaaren saaristolaisleivän. Mukana 24 jäsentä.

Maaliskuu

Jäsenilta 12.3.
Jaostomme jäseniltaa vietettiin ke 12.3. Matara-salissa. Tilaisuus oli samalla Kollega mukaan –
tilaisuus. Tilaisuuden aloitti Johanna Maasola Peurungasta kertomalla Kylpylä Hotelli Peurungan
viimeisimmät uutiset. Tapahtumatuottaja Lotta Nyqvist Festago Oy:ltä perehdytti meidät
tapahtumajärjestämiseen. Lotalla olikin tuhti tietopaketti tapahtuma-alan viimeisimmistä trendeistä.

Lakimies Anne Ritala- Kananoja Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy:ltä piti meille tietoiskun
uudehkosta avoliitto-laista. Iltaan mahtui myös kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa. Ilta huipentui
arpajaisiin, jossa palkintoina oli loistavia yhteistyökumppaneidemme lahjoittamia
palkintoja. Mukana 18 jäsentä.
Keski-Suomen ELY-keskus 17.3.
Pääsimme yritysvierailulle Keski-Suomen ELY-keskukseen. Tilaisuuden alussa ELY- keskuksen
ylijohtaja Juha S. Niemelä kertoi ELYn tarjoamista palveluista. Saimme tietää, mitä kaikkea ELYkeskus tekeekään maakunnan elinkeinoelämän, liikenteen ja ympäristön hyväksi.
Antell -Ravintolat Oy esittäytyivät palvelupäällikkö Asta Inkisen johdolla. Kuulimme kokous-ja
juhlamahdollisuuksista ELY-keskuksessa ja tutustuimme uudistettuihin tiloihin.
Tilaisuuden lopuksi erikoissuunnittelija Päivi Hamarus piti meille lyhyen esityksen ”Epävarmuuden
sietokyky – tulevaisuuden työtaidot” joka perustui hänen tekemäänsä väitöstutkimukseen. Pohdimme
Päivin johdolla millaisessa muutoksen maailmassa elämme ja millaisin taidoin voimme mukautua ja
löytää uusia mahdollisuuksia muutoksissa. Aihe oli monelle osallistujalle hyvin ajankohtainen ja
herätti paljon keskustelua. Tilaisuudessa mukana oli 24 jäsentä.
Opintomatka Prahaan 20.-23.3.
Jyväskylän jaoston tämän vuoden ulkomaanmatka suuntautui Prahaan Tšekin tasavaltaan to – su 20. 23.3. ja matkaan lähti 23 sihteeriä Jyväskylästä ja kaksi Helsingistä. Matkan ohjelma oli monipuolinen
ja mielenkiintoinen. Pe 21.3. tutustuimme Landis&Gyrin Prahan toimistoon ja toimintaan sekä
vierailimme Tšekin Suomen suurlähetystössä. La 22.3. ohjelmassa oli yritysvierailu Tšekin toiseksi
suurimmassa Stratopramen -olutpanimossa ja illalla nautimme Vltava -joella jazz- risteilyn
rentouttavasta tunnelmasta ja näimme nähtävyydet iltavalaistuksessa joelta käsin. Su 23.3.
tutustuimme kiertokävelyllä suomenkielisen oppaan johdolla Prahan keskeisimpiin nähtävyyksiin ja
historiaan. Ohjelmaan kuului myös maittavat ateriat ja aikaa oli myös ostoksille eli korunat hävisivät
nopeasti kukkarosta. Kiitos matkatoimikunnalle upean matkan järjestämisestä ja kaikille
mukanaolijoille mukavasta matkaseurasta.
Jaoston kevätkokous, Kuokkalan kartano 27.3.
Jaoston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kuokkalan Kartanossa. Ilta aloitettiin mukavasti
kahvilla ja pikkusuolaisella. Ennen kokousta Kartanon Kahvilan Wiwin uusi kahvilanpitäjä Teija
Välinoro esittäytyi meille ja kertoili hieman Kartanon historiasta. Olipa muutama läsnä olleista
syntynytkin tuossa kartanossa, joka aikoinaan toimi mm. synnytyssairaalana. Kokous vietiin napakasti
läpi. Kokouksen jälkeen vietimme yhdessä aikaa leppoisasti jutellen ja edellisviikon lopun jaoston
Prahan matkan kuulumisia kuunnellen. Saimmepa maistella myös tuliaissuklaata. Jäsenistöltä tuli
toive, että vastaavia tilaisuuksia, jossa olisi aikaa jutustella ja vaihtaa kuulumisia oman jäsenistön
kesken, voisi olla useamminkin. Halukkaat pääsivät myös kiertelemään ja tutustumaan Kartanon
tiloihin. Kokoukseen osallistui 19 jäsentä.

Huhtikuu

Jyväs-Optiikan jäsenilta 1.4.
Aprillipäivän päätteeksi jäsenetuliikkeemme Jyväs-Optiikka oli kutsunut meidät viettämään mukavaa
iltaa värikkäiden ja persoonallisten kehysmallien parissa. Paikalla oli myös stylisti Sari Jääsvuo uuden
kevätmalliston kera.
Jokainen pääsi vuorollaan sekä stylistin että optikoiden asiantuntevalla opastuksella kokeilemaan
toinen toistaan ihanampia kehyksiä. Illan aikana saimme jäsenetuna 20
% alennuksen mahdollisista hankinnoista ja muutamat herkulliset rillit taisivat löytääkin uuden
onnellisen omistajan. Kehystutkailun lomassa nautimme kuohuvaa ja pientä purtavaa. Mukana oli 11
jäsentä.
S2014-seminaari, Vanajanlinna, Hämeenlinna 4.-5.4.
Viherlandian kevätistutukset-ilta 9.4.2014
Kevään korvalla tutustuimme Viherlandiaan, Suomen monipuolisimpaan puutarhakeskukseen.
Myymäläpäällikkö Pirjo Uuttana kertoi Viherlandian historiasta ja tulevaisuudesta. Viherlandia
täyttää tänä vuonna 30 vuotta, joten juhlavuoteen liittyvistä asioista saimme myös tietää kuten aivan

Viherlandian vieressä alkavien asuntomessujen vaikutuksesta. Pirjo kertoi myös Viherlandian
tarjoamista kokouspalveluista. Pirjo kertoi lopuksi uusista trendeistä puutarhanhoidossa ja antoi
hyviä vinkkejä viherpeukaloille kevätistutusten tekemiseen. Saimme myös kysellä Pirjolta neuvoja ja
vinkkejä kotipihan –ja puutarhan ongelmiin. Illan ajaksi Pirjo oli järjestänyt meille myös
erikoistarjouksia. Tilaisuudessa oli mukana 16 jäsentä.
Vierailu Technopoliksen Innova 4:n Vasikkasaaressa 14.4.
Pääsimme vierailulle uusimpaan Innovaan ja tilausssauna Vasikkasaareen. Illan aloitti Technopoliksen
Jyväskylän yksikön vetäjä Samuel Koivisto pitämällä yritysesittelyn ja kertomalla myös yrityksen
tulevaisuuden näkymiä. Nautimme maistuvaa iltapalaa ja lopuksi pääsimme saunomaan. Näkymät
saunasta ovat ehkäpä kaupungin komeimmat! Erityiskiitos mukavasta illasta jäsenellemme Anne
Jylhälle, joka mahdollisti ja järjesti vierailumme työpaikalleen! Tilaisuudessa meille esittäytyi myös
ToimistoSissit.
Tilaisuuteen osallistui 20 jäsentä.
Kulta-Galleria Ailio Oy, 24.4.
Saimme viettää hehkuvan illan kullan, timanttien ja kristallin loisteessa Kulta-Galleria Ailio Oy:n ja
Pirjo Ailio-Hyvösen kutsumana. Kuulimme perinteikkään perheyhtiön menestystarinan, tutustuimme
Ailion omaan tuotemuotoiluun ja muuhunkin suomalaiseen designiin. Teimme myös lahjalöytöjä
kevään ja kesän juhliin.
Tilaisuuteen osallistui 7 jäsentä.
Yhdistyksen kevätkokous 2014, Kuopio, 26.4.
Jyväskylän Kesän info, 29.4.
Jyväskylän Kesän toiminnanjohtaja Tanja Rasi toivotti Sihteeriyhdistyksen tervetulleeksi heidän
uusiin toimitiloihinsa Vapaudenkadulle ja kuulemaan tämän kesän tulevasta tarjonnasta. Teatteria,
konsertteja vauvasta vaariin - jokaiselle jotakin niin kuin aina Jyväskylän kesässä. Rasi kertoi
yksityiskohtaisesti ja hauskasti sekä näytti videoklippejä iltojen tarjonnasta mm. Thomas Monckton/
The Pianist, Mat Ricardo/Showman sekä Mélange Deux Temps - parhaista parhaat, joka oli todellakin
huikeaa, että esitys saatiin Suomeen. Ryhmältä oli peruuntunut toinen tapahtuma Keski-Euroopassa
ja vihdoinkin heidät saatiin Jyväskylään. Tilaisuuteen osallistui 16 jäsentä.

Toukokuu

Rhea + Aploodi-teatteri, 8.5.
Risteily Rhea-laivalla herkkupöytineen ja Päijänne-näkymineen sekä jälkiruoaksi Riihivuoren Aplooditeatteri - siinäpä vasta loistoyhdistelmä! Tätä comboa pääsimme testaamaan, kun Rhea Ship lines
Oy:n Sari Wigell ja Aploodi-Teatterin Jussi Rekonen järjestivät meille mieleenpainuvan keväisen illan.
Ilta todellakin huipentui monessakin mielessä Riihivuoren huipulla supersuositun viihdemaailman
hottiksen Aku Hirviniemen Melomista-esitykseen. Kiitos Sari ja Jussi!
Tilaisuuteen osallistui 40 jäsentä.
Elämyksellinen iltapäivä 12.5.
Vietimme mukavaa ja elämyksellistä iltapäivää Killerin raviradalla. Aluksi Pipsa Lyytikäinen kertoi
lyhyesti Forexin kuulumiset ja Sirpa Läntinen Restelistä kertoi Cumulus hotellin remontin
etenemisestä ja Laajavuoren kokoustilojen uusimisesta. Kari Nyssönen Killlerin raviradalta kertoi
heidän toiminnastaan ja että kovasti tekevät töitä markkinointi-ilmeen uudistamiseksi esim.
nettisivuilla. Uutuutena heillä on "lounasravit"' ja tandem-ajelu jota pääsimme kokeilemaan, jos
uskalsi hypätä oikean ravurin kyytiin.
Tandemajelulla olimme Rivercape Comet ruunalla Eeva Naukkarisen ohjauksessa. Ja moni meistä
kokeilikin vauhdin hurmaa. Jokainen meni yhden kierroksen - kovaa mentiin...hiekka vain ropisi
kasvoille : ) ihahaa ihahaa! Ohjastuksen jälkeen siirryimme laajavuoreen keilaamaan ja uimaan - ilta
huipentui yhteiseen ruokailuun ja ajatusten vaihtoon iltapäivästä. Mukana oli 14 jäsentä.
Yritysvierailu JAO - Jyväskylän aikuisopisto, 15.5.
Saimme kutsun yritysvierailulle Jyväskylän aikuisopistoon. Illan aikana koulutuspäällikkö Teija
Taskinen kertoi JAO:n koulutusmahdollisuuksista. JAO tarjoaa laajan kattauksen kursseja ja
opintoja – niin ammattiopintoja kuin myös esimerkiksi kieliopintoja – myös työelämän tarpeisiin. Illan

aikana nautimme maittavan iltapalan. Hieroja-opiskelijat Osuuskunta Rennosta hieroivat kipeän
niskan ja hartiat rennoiksi, jonka jälkeen olikin mukava rentoutua lempeissä löylyissä saunan lauteilla
mahtavista maisemista nauttien.
Erityiskiitos jäsenellemme Ulla Hettulalle, joka järjesti ja mahdollisti tutustumisemme työpaikalleen
Jyväskylän aikuisopistoon !
Tilaisuuteen osallistui 9 jäsentä.
Tupaswilla 20.5.
Mitä ihmettä se Tupaswillan Erkki-isäntä on taas keksinyt vierailijoidensa iloksi ja ihmetykseksi? Sitä
lähdimme isolla joukolla tarkistamaan eikä taaskaan tarvinnut pettyä. Tiluksille on noussut upeita
rakennuksia vaikkapa yritystilaisuuksien ja perhejuhlien pitoon. Ohjelmakattaus sisältää jos
jonkinlaista aktiviteettia ja härpäkettä. Sepän pajasta kuului iloinen kilke ja ahjon suhina, kun siellä
harjoiteltiin takomista. Nuolet viuhuivat ja päreet lentelivät pitkin ja poikin. Maailman suurin
mahtisavusauna oli paikallaan ja löylyt kenties paremmat kuin koskaan. Turvekylvyn jälkeen hipiä oli
kuin silkkiä ja samettia vaan... Kylvetettyinä istahdimme tupaan keittolautasten ääreen ja kyllä emäntä oli laittanut parastaan. Tupaswillaan mennään ajan kanssa ja kiire on siellä tuntematon
käsite. Tupaswillaa ei voi selittää, se täytyy kokea. Lämmin kiitos Erkki ja Eeva Kauppinen!
Vierailulle osallistui 26 jäsentä.
Äijälänrannan asuntomessut, Jyväskylän kaupunki, 22.5.
Pääsimme kurkistamaan Jyväskylän kaupungin kesän 2014 suurtapahtuman puitteita ennakkoon.
Messualueen toinen toistaan upeammat talot olivat jo osa valmiina ja osa viimeistelyä vaille valmiina
mutta piha-, puisto- ja katutöitä oltiin vasta päästy aloittamaan. Projektikoordinaattori Pirjo
Flinkman kierrätti meitä alueella kertoen hauskan lennokkaasti sekä messukohteista että
asuntomessujen toteutuksesta. Vierailimme kierroksella myös Sahindalin perheen tulevassa kodissa,
messukohde 4 Omatalo Uniikki, jossa tapasimme isäntäparin lisäksi myös pääsuunnittelija Marko
Haaviston ja sisustussuunnittelija Anne Saarikosken. Kiitos, että saimme piipahtaa kylässä! Pakko on
todeta, että Jyväskylään on tulossa mahtavat asuntomessut. Tänne tuodaan työkaverit, firman
vieraat, perhe, suku, kaverit ja kaikki. Erittäin mielenkiintoinen ilta meille.
Messualueen kierrokselle osallistui 20 jäsentä.
Ravintola Gallén ja Kapeenkoski, 28.5.
Kuulaita värejä lautasella, mennyttä maailmaa kattauksessa, sulosointuja korvalle ja nautintoja
mielelle – Tätä kaikkea koimme, kun vierailimme Suolahdessa fine dining Ravintola Gallénissa.
Restaurateur & Chef de Cuisine Ismo Piispanen otti meidät juhlamielellä vastaan ja esitteli heti
kärkeen taloa ja kertoili samalla yrityksensä toimintaideaa ja hauskoja tarinoita menneistä. Ismo oli
kutsunut iltaan mukaan myös yhteistyökumppaneitaan ja ystäviään.
Jyrki Tarvonen, Bewerage Partners Finland, johdatteli meidät viinien maailmaan. Hän kertoi meille
kevään ja kesän viineistä, kuinka viinejä maistellaan ja kuinka viinejä valitaan. Illan aikana tarjoillut
viinit olivat kaikki Jyrkin valitsemia ja suosittelemia. Nappiin menivät.
Sulosointuja kuulimme Marie Finne-Brayn ja miehensä Pierce Brayn esittäminä. He ovat Sumiaisissa
sijaitsevan la Kala oopperan perustajat. Oopperan Kummitus – musikaalin sävelet soivat Gallénissa
upeasti. Laulujen lomassa Marie kertoi heidän yrityksestään, Sumiaisista ja Australian ajoistaan.
Olga Kolari, Sonic Poetry - Art of Sound, improvisoi kanteleellaan tunnelmaan sopivia ja tunnelmasta
kumpuavia sointuja ja sävelkulkuja. Olga esitteli myös yrityksensä, joka tuottaa musiikkia erilaisiin
ympäristöihin.
Ismon loihtiman gourmee-illallisen jälkeen lähdimme kotimatkalle ja tällä kertaa se aloitettiin
vesiteitse. Hyppäsimme ravintolan edustalta Ilves Group Oy:n Suvi Express – kantosiipialukseen ja
kipparimme Aarne Ilves toimitti meidät vauhdilla Kapeenkoskelle.

Kapeenkoskella isäntäpariskunta Seija ja Aimo Herneaho ohjasivat heti tupaan kakkukahville. Jo vain
meille maistui emännän leipomukset. Illan päätteeksi katsastimme vielä Kapeenkosken tilukset ja
kuulimme isännältä, kuinka monin tavoin heillä voikaan virkistäytyä ja viettää aikaa kokouspäivän
päätteeksi tai lomassa.
Tässäpä oivallinen ja edustava kokonaisuus yrityksen henkilökunnan virkistyspäivän tai yritysvieraiden
ohjelmaksi.
Tilaisuuteen osallistui 36 jäsentä.

Kesäkuu
Restelin kesäinen risteily Päijänteellä 4.6.
Hyvä haltijattaremme Restelin Sirpa LÄntinen huomioi meitä jälleen kerran kutsulla kesäiselle
Päijänne-risteilylle. Päijänne Risteilyt Hilden Oy:n höyrylaiva s/s Suomi-laiva oli tälläkin kertaa
lastattu yhteistyökumppaneiden ja ystävien iloisilla ilmeillä ja riehakkaalla tunnelmalla.
Hotelli Alba 5.6.
Hotelli Alban Katri Paakkari kutsui jaostomme jäsenet viettämään alkukesän mukavaa iltaa, jonka
kuplivana teemana oli "Herkullista ruokaa ja sopivat kuplat eri ruokalajeille!"
Illan aikana Katri kertoi Alban kuulumiset ja esitteli meille Alban uuden keittiömestarin Lotta
Hirvasen. Keittiö oli laittanut parastaan ja me nautimme. Illan yllätysnumerona meille esiintyi
Teatterikoneen Aaro Vuotila. Ilta oli ihana, kuten Albassa aina. Kiitos Katri!
Kesäisen illan vietossa oli 40 jäsentä.
Kvartetti, kesäteatteri-ilta Laajarissa Scandic Jyväskylän tapaan 10.6.
Scandic Jyväskylän ihanat naiset järjestivät meille kesän aloitus- tapahtuman. Hotellinjohtaja
Birgitta Siitari ja asiakkuuspäällikkö Marke Hurme emännöivät tuttuun tyyliin rennolla otteella.
Alkuillasta nautimme hyvällä ruokahalulla keittiön antimista ja naisten iloinen puheenporina täytti
Scala-ravintolan.
Ruokailun jälkeen siirryimme bussikyydillä Laajavuoren kesäteatteriin seuraa-maan Tampereen
Komediateatterin esittämää ikisuosikkia eli Kvartetti-näytelmää. Kiitos ihanasta illasta!
Kesälempeä eli Nakki kahdella naisella, Kartano Kievarin kesäteatteri 24.6.
Jopas jotakin! Luulimme jo päästävämme yhdistyksen jäsenet kesälaitumille, kun saimmekin kutsun
Äänekosken Hietaman Kartano Kievariin katsomaan heidän Kesälempeä eli Nakki kahdella naisella –
kesähupailuaan. Bussi täyteen innokkaita rouvia ja menoksi!
Kiitos Kartano Kievarin Nina Rissaselle kutsusta ja järjestelyistä.

Elokuu
Ränssin Kievarin kesäteatteri 15.8.
Jaostomme sai kutsun Jes Sir, antaa soittaa! –revyyn ennakkonäytökseen Ränssin Kievarin
kesäteatteriin elokuun kesäisenä iltapäivänä. Upeaa musiikintäyteistä rakkaustarinaa tähdittivät Saija
Tuupanen, Tommi Soidinmäki sekä Anna-Maija ja Kunto Ojansivu. Iki-ihania Finnhits-kappaleita
puolestaan tarjosi EnergiaBand. Oli aivan mahtava näytelmä, upeat esitykset –helppo oli viihtyä ja
aloittaa viikonloppu teatterissa!
Väliaikatarjoilun aikana meillä oli mahdollisuus tutustua Ränssin Kievarin tiloihin ja pihapiiriin. Ihana
maalaismiljöö jossa kokoustaminen ja yritystilaisuudet onnistuvat.
Tapahtumaan osallistui 15 jäsentä.
Lomakeskus Revontuli 26.8.
Pienellä mutta sitäkin innokkaammalla porukalla suuntasimme kohti Hankasalmea ja siellä kauniissa
järvimaisemissa sijaitsevaa Suomen ykkösketjun viihdekeskusta, Revontulea. Ja siellähän Tommi
Sipilä ja Tarja Seppi Revontulen myyntipalvelusta olivatkin meitä jo vastassa kuohujuomien kera.
Revontuli on saanut uutta ilmettä ja virkeyttä ja sitä kelpasi käydä ihastelemassa. Tarjolla on
monipuoliset puitteet kokoustamiseen, asiakastilaisuuksiin, juhlintaan, virkistäytymiseen sekä
mökkilomailuun ja kaiken päälle vielä täysimittainen golf-kenttä golf-pro palveluineen. Uutuutena oli

Revontuli Bowling Diner kokonaisuus - aitoon 50-luvun amerikkalaistyyliin tehty hampurilaisravintola
sekä sporttibaari ja 6-ratainen keilahalli.
Revontulen tapahtumatilojen katsastamisen jälkeen pääsimme PGA pro eli tutummin golf-pro Alpo
Pakarisen hellään huomaan rangelle. Alpon opeilla laitoimme kolopallot liikkeelle. Pallokorien
tyhjennyttyä siirryimme kokeilemaan vähän toisenlaista golfia eli frisbeegolfia EräsPeten Petri
Korhosen ohjauksella. EräsPete järjestää Revontulessa monenlaista ohjattua aktiviteettia liittyen
erilaisiin kisailulajeihin, eräilyyn ja kalastukseen.
Frisbeegolf-rata johdatti meidät sopivasti rannan tuntumaan ja Virmashuvilan lämpöön. Revontulen
toiminnan ja tarjonnan esittelyn yhteydessä herkuttelimme keittiön taikoja. Illan kruunuksi
pääsimme nauttimaan savusaunan lempeistä löylyistä ja paljun lämminhenkisestä ja tiiviistä
tunnelmasta. Kotimatkalle lähdettiin tyytyväisin mielin. Kiitos Revontuli!
Vierailulle osallistui 13 jäsentä.

Syyskuu

Lutakon Leidi 8.9.
Lutakon Leidin yrittäjä Marja-Liisa Tikkala kutsui jäsenemme tutustumaan Lutakon Leidiin. Aloitimme
maittavalla ja runsaalla noutopöydällä ja samalla Marja-Liisa Tikkala kertoi meille Lutakon Leidin
kokous- ja juhlapalveluista sekä viimeisimmistä kuulumisista. Pääsimme myös kiertelemään yläkerran
viihtyisissä tiloissa.
Illan aikana ryhmä jaettiiin kahteen osaan ja ryhmissä tutustuimme Lutakon Leidin yhteyteen
avattuun Teehuoneeseen ja saunayogaan. Teehuoneella meidät vastaanotti yrittäjä Anne Savela. Hän
kertoi mielenkiintoisia asioita eri teelaaduista ja perehdytti meidän kiinalaiseen teekulttuuriin.
Pääsimmepä osallistumaan myös tee-tastingiin. Aivan ihastuttava pieni teehuone ja -puoti!
Saynayoga ohjaaja Jaana Seppälä piti meille puolen tunnin saunayogan Lutakon Leidin saunatilassa.
Saunayoga oli suurimmalle osalle meistä täysin uusi tuttavuus. Lempeää venyttelyä saunan lämmössä!
Loppuilta sujui saunojessa ja paljussa köllötellessä. Ihana miljöö keskellä Jyväskylän keskustaa!
Mukana 20 jäsentä.
Jyväskylän Wanha Freda 11.9.
Iki-ihanassa Marttakeskuksessa Jyväskylän keskustassa puhaltavat uudet tuulet. Keski-Suomen Martat
ry on luopunut juhla- ja kokouspalvelutoiminnastaan ja Jyväskylän Wanha Freda Oy on ottanut ohjakset käsiinsä. Wanhan Fredan yrittäjinä toimivat Ari Kilpiäinen, Elina Tuunanen ja Saara Moilanen,
jotka ovat Keski-Suomen Martat ry:n entisiä työntekijöitä ja monille meistä jo niiltä ajoilta tuttuja.
Uudet yrittäjät kutsuivat meidät vieraakseen ja illan ohjelma sisälsi sekä uusien yrittäjien
esittäytyminen että toiminnan ja tilojen esittely. Tilaustapahtumien ja astiavuokrauksen lisäksi
Wanha Freda järjestää Kuukauden Lounaita sekä Talven Sunnuntai-brunsseja. Iloksemme pääsimme
makustelemaan kau-niisti katettujen tarjoilupöytien suolaisia ja makeita herkkuja. Onnea ja
menestystä uusille yrittäjille!
Tilaisuuteen osallistui 22 jäsentä.
Kiuasniemi Oy 15.9.
Kiuasniemi Oy Padasjoelta lähestyi meitä vieraskutsulla jo keväällä mutta sattumien summana
vierailumme heille siirtyi kuulaaseen syyskuiseen iltaan. Kiuasniemi Villas sijaitsee Etelä-Päijänteen
rannalla, Padasjoen vierasvenesataman naapurissa, kansallispuiston kupeessa. He tarjoavat kokousja tapahtumaratkaisuja yritystilaisuuksiin. Uudenkarheat Villat luovat upeat puitteet vaativammankin
asiakkaan tarpeisiin.
Iltamme muodostui kertakaikkiseksi hemmotteluksi. Villa Jollassa nautitun illallisen lomassa
kuulimme parhaat palat Kiuasniemi Oy:n toiminnasta ja tarjonnasta. Ruokailun jälkeen siirryimme
Villa Saunan puolelle saunomaan ja poreilemaan terassin ulkoporealtaassa upeasta järvinäköalasta
nauttien. Kiuasniemi osoittautui todellakin varteenotettavaksi paikaksi järjestää yrityksen
johtoryhmän kehityspäivät tms. tilaisuus.
Vierailulle osallistui 15 jäsentä.
Viking Grace 23.-24.9.

Viking Line, Pohjolan Matka Oy ja Scandic Hotels kutsuivat jaostomme jäsenet tutustumis- ja
inforisteilylle merimaisemiin Viking Gracelle. Matkalle kohti Turun satamaa lähdettiin Pohjolan
Matkojen isolla bussilla ja iloisella mielellä matkaisäntämme Pohjolan Matkan Teemu Harmosen
luotsaamana. Tampereelle päästyämme piipahdimme visiitille Scandic Tampere Station –hotelliin,
jossa asiakkuuspäälliköt Marke Hurme ja Pinja Söyrilä olivat meitä vastassa. Tutustuimme hotellin
innovatiivisiin kokoustiloihin ja katsastimme myös muutaman erilaisen huonetyypin. Scandic tarjosi
matkalaisille myös pientä herkullista välipalaa, jotta illan loppumatkakin sujuisi mallikkaasti.
Turun satamassa meitä odottelikin jo Viking Linen uusin ja kirkkain tähti Viking Grace –laiva.
Emäntämme Viking Linen myyntipäälliköt Heini Vikström ja Taina Sirén johdattelivat meidät heti
illastamaan Buffet Auroraan ja siitä ilta jatkuikin tutustuen laivan viihdetarjontaan. Ja sitähän
laivalla riittää. Aamupala nautittiin ylellisesti laivan keulassa Oscar-ravintolassa kera upein
saaristonäkymin. Aamiaiselta siirryimme laivan erinomaisiin kokoustiloihin kuulemaan isäntien
viimeisimmät kuulumiset. Välillä taukojumppasimme Ville Vikingin biisin tahdissa .Iltapäivään sisältyi
myös laivan taxfree-kaupan shop hostess -palvelun hersyvä esittely sekä opastettu designkiertokävely laivalla. Sen aikana pääsimme tutustumaan laivan sisustuksellisiin erikoisuuksiin ja
vierailimme myös laivan upeissa sviiteissä ja edustavassa kylpylässä. Päivä oli todellakin täynnä uutta
tietoa ja touhua ja laivan uskomattoman tasainen kulku takasi kaikille miellyttävän matkan. Vaan
kaikki hauska loppuu aikanaan ja kotimatka alkoi illan suussa turvallisesti tuttujen kuljettajien
huomassa. Tämä reissu kantaa vielä pitkään! Johtopäätöksenämme olikin, että kokoustaminen
laivalla on saanut aivan uutta lisäarvoa ja hyvien yhteistyökumppaneiden ansiosta se on
varteenotettava vaihtoehto myös meille keskisuomalaisille toimijoille.
Opintomatkalle osallistui 29 jäsentä.

Lokakuu

Jyväskylän yliopisto 2.10.
Jäsenemme Anna Rantanen, yliopiston rehtorin assistentti, järjesti meille kollegoilleen erittäin
kiinnostavan vierailun Jyväskylän yliopistolle. Tapahtumapaikaksi oli valittu yliopiston pääkampuksen
perinteikäs ja vasta entisöity Seminarium ja sen vanha juhlasali. Tilaisuuden alkajaisiksi rehtori Matti
Manninen kertoi Jyväskylän yliopiston kuulumiset. Kuinka monipuolista koulutusta ja tutkimustyötä
meillä täällä Jyväskylässä onkaan tarjolla! Esittelyn jälkeen tutustuimme intendentti Pirjo Vuorisen
opastamana tiedemuseon näyttelykeskus Soihtuun. Tämä näyttely tulisi jokaisen jyväskyläläisen
kokea! Onneksemme museokauppa oli vielä auki ja ehdimme tehdä pienet heräteostokset muistoksi
vierailustamme.
Näyttelykierrokselta siirryimme takaisin vanhaan juhlasaliin suoraan notkuvien noutopöytien äärelle.
Sonaatti Oy tarjosi herkullisia maistiaisia omasta tuotetarjonnastaan ja napostelumme lomassa
toimitusjohtaja Arto Maijala kertoili meille yrityksensä toiminnasta. Illan lopuksi halukkailla oli
mahdollisuus tutustua Seminariumin pihapiirissä sijaitsevaan Pajaan, mikä oli alun perin rakennettu
seminaarin miesosaston käsityön opetustiloiksi mutta nykyään se toimii henkilökunnan ja
opiskelijoiden hiljentymistilana.
Tilaisuuteen osallistui 24 jäsentä.
Ravintola Harmooni 7.10.
Yrittäjäkaksikko Jyrki ja Riitta Halttunen kutsuivat jaostomme jäsenet tutustumaan Ravintola
Harmooniin ja kutsu olikin mahdottoman mieluisa ja odotettu tilaisuuden osallistujamäärästä
päätellen. Halttuset ovat monelle meistä tuttuja Taulun kartanon yrittäjiä Toivakasta ja he
pyörittävät nykyään myös Ravintola Harmoonia Jyväskylän keskustassa. Iltapäivän aikana saimme
tutustua opastetusti täysin uuden ilmeen saaneen talon juhla- ja kokoustiloihin sekä maistelimme
keittiömestarin taikomia pieniä makupaloja syksyn sadosta. Ihania makuja, ihana talo!
Tilaisuuteen osallistui 46 jäsentä.
Lainahöyhenissä-musikaali 9.10.
Jyväskylän Sokos Hotellien myyntipäällikköTeija Rosti kutsui meidät katsomaan Jyväskylän
kaupunginteatterin Laina-höyhenissä-musikaalia. Teija kertoi S-ryhmän kuulumisia ja nautti illasta
seurassamme. Aloitimme teatteri-illan kurkista-malla kulisseihin ennen esitystä, kun

kaupunginteatterin markkinointipäällikkö Jouni Huhtaniemi kertoi hurmaavalla tavallaan teatterista,
sen esityksistä ja ihmisistä. Oli mielenkiintoista päästä kurkistamaan lavasteisiin, työpajalle,
ompelimoon ja pukuvarastoon – siis sinne, minne ei tavallinen teatterinkävijä pääsekään. Siinä
ymmärsi, kuinka paljon kaikkea muuta tapahtuu teatterissa esityksen lisäksi ja kuinka pitkäaikainen
prosessi esityksen tekeminen on, jopa parin vuoden pituinen urakka. Tuntuipa hienolta myös seisoa
päänäyttämön lavalla, kerrankin!
Itse musikaali oli täynnä väriä, huumoria, musiikkia- upeaa aistien ilotulitusta! EI ihme, että jotkut
katsojista olivat jo useamman kerran käyneet katsomassa esityksen. Ihana ilta piristämässä pimeää
syksyä!
Mukana oli 38 jäsentä.
Ravintola Harald 15.10.
Viikinkiaikoja huokuva tunnelma, herkulliset appeet ja rempseä henkilökunta. Niistä aineksista
koostui lokakuinen iltamme Ravintola Haraldissa. Pääsimme maistelemaan ennakkoon ravintolan
pikkujoulu-menultakin löytyviä makuja ja fiilistelemään, josko Ravintola Harald olisi juuri se oikea
valinta yrityksen henkilöstö- tai asiakastilaisuuksille. Kyllä se on – olemme vakuuttuneet siitä.
Lämmin kiitos Haraldin väelle huomiosta!
Herkuttelemassa oli 30 jäsentä.
Jaoston syyskokous 30.10.
Sihteeriyhdistyksen Jyväskylän jaoston sääntömääräinen syyskokous pidettiin Jyväskylän
Paviljongissa. Kokouksen jälkeen kuulimme Paviljongin viimeisimmät kuulumiset tuotantojohtaja
Marja Leena Pöystin sekä Jyväskylän Messut Oy:n kuulumiset oman jäsenemme projektisihteeri Tiina
Lampisen kertomana. Tutustuimme myös Paviljongin uusittuihin kokoustiloihin ja nautimme
herkullisen iltapalan. Sokerina pohjalla Paviljonki tarjosi meille Vicky Rostin ja Jean S:n yhteisen
shown. Showssa riittikin rytmiä ja vauhtia. Väliaikakahvit tarjottiin VIP-aition tiloissa, joissa osa
kuunteli myös itse konserttia. Kiitokset emännille vauhdikkaasta illasta!
Syyskokoukseen osallistui 33 jäsentä.

Marraskuu
Muotikuun stailausilta 3.11.
Kauniita koruja, veistoksellisia vaatteita ja ripaus glamouria! Sitä on Muotikuu, ihanan putiikki
Jyväskylän keskustassa kirkkopuiston kupeessa. Muotikuun yrittäjä Jaana Varkki-Terho kutsui
jäsenemme tutustumaan yritykseensä. Illan aikana saimme tutustua Muotikuun ihastuttavaan omaan
mallistoon sekä sen lisäksi heiltä löytyviin tyylikkäisiin eurooppalaisiin vaatteisiin, koruihin, kenkiin ja
asusteisiin. Kaikkea ihanaa arkeen ja juhlaan. Onpa Muotikuun vaatteita nähty mm. Tanssii tähtien
kanssa –ohjelmassa. Myös Presidentinlinnan Itsenäisyyspäivän juhlissa nähdään Jaanan suunnittelemia
asuja. Muodikkaaseen iltaan sisältyi pieni muotinäytös ja ylellisesti poreilevaa juomaa.
Muotinäytöksen mallien joukossa hehkui myös oman jaostomme jäsen Siru Hänninen. Onpa
sihteereistä moneksi! Lisäyllätyksenä paikalla oli myös stylisti Outi Broux opastamassa jokaista
osallistujaa oman tyylinsä saloihin.
Tilaisuuteen osallistui 13 jaoston jäsentä.
Decolan jäsenilta 5.11.
Jäsenetuliikkeemme Decola on keittiötarvikkeiden ja kodinsisustuksen erikoismyymälä ja
verkkokauppa, jonka valikoima kattaa niin keittiövälineet kuin leivontatarvikkeet, mutta myös
kauniit ja käytännölliset sisustus- ja lahjatavarat sekä liike-lahjatuotteet. Näihin kaikkiin pääsimme
tutustumaan Decolan meille järjestämässä jäsenillassa, jonka ajan kauppa oli vain meidän pidettiin
yksityistilaisuutena. Oli hienoa kysellä ja tutkia mitä erikoisempia keittiövälineitä, ja ennen kaikkea
parasta oli henkilökunnan ammattitaito ja aito kiinnostus ruuanlaittoon ja leivontaan. Meitä oli
huomioitu myös suolaisilla ja makeilla herkuilla ja erikoistarjouksilla illan aikana. Paikalla oli myös
kondiittori, joka teki esim.kakkukoristeita marsi-paanista ja antoi hyviä vinkkejä leipojille. Jokainen
sai illan aikana varmasti uusia ideoita, vinkkejä ja myös ostoksia tuli tehtyä.
Mukana oli 9 jäsentä.

Kauppamatkustajan kuolema, Jyväskylän kaupunginteatteri 13.11.
Kulttuuri ja varsinkin teatteri ovat lähellä Sihteeriyhdistyksen jäsenistön sydäntä. Siksi olikin
erityisen mukavaa, että ystävämme Jyväskylän kaupunginteatterin markkinointipäällikkö Jouni
Huhtaniemi huomioi meitä edullisella lipputarjouksella syksyn teatteritapaukseen Kauppamatkustajan
kuolema. Laatudraamaa ja näyttelijöiden juhlaa! Kiitos Jouni!
Yhdistyksen syyskokous, Solo Sokos Hotel Torni, Tampere 15.11.
Joulun maut Keittiömaailmassa 25.11.
Keittiömaailma kutsui jaostomme jäsenet jouluiseen asiakasiltaan. Ilta oli toteutettu yhdessä Iskun ja
AEG:n kanssa ja paikalla oli myös meille ennestään tuttu huippukokki Ismo Piispanen Ravintola
Gallénista. Sisustusvinkkejä oli paikalla antamassa myös sisustussuunnittelija Taina Hiltunen.
Illan aikana meille esiteltiin Keittiömaailman houkuttelevia keittiöuutuuksia ja kerrottiin
keittiöremontin tekemisestä, koekäytettiin AEG:n kodinkoneita ja samalla kuulimme myös Iskun
ihania sisustusvinkkejä. Ismo Piispanen kertoi ammattilaisen näkökulmasta hyviä vinkkejä keittiöön ja
näytti kuinka vakuumissa ja höyryuunissa valmistuu herkullista ruokaa. Meidät yllätti, että kuinka
paljon uudet kodinkoneet neuvovat käyttäjäänsä, niistä saa jopa reseptejä ja ostoslistan! Eli tulevaisuudessa ei tarvitse osata edes kokata, kodinkoneet neuvovat ja valvovat ruuan kypsymisen. Ismo
loihti meille illan aikana Keittiömaailman mallikeittiössä AEG;n kodinkoneilla herkullisen
noutopöydän Näin joulun alla saimme myös vinkkejä kinkunpaistamiseen ja muihin jouluisiin ruokiin.
Ihana ilta, ihania ideoita ja uudesta keittiöstä haaveilevia sihteereitä – siitä oli ilta tehty!
Mukana oli 20 jäsentä.

Joulukuu
Glögitilaisuus, Restamax ja Kokouspiste 2.12.
Restamax Oyj:n yritys- ja ryhmämyyntipäällikkö Hanna Mäkelä kutsui jaostomme jäsenet glögille
tunnelmalliseen Stefans's Steakhouseen. Hanna kertoi Restamaxista ja sen joululounaasta. Paikalla oli
myös Kokouspisteen Nina Karttunen, joka kertoi lyhyesti kuulumisia. Hanna ja Nina toivottivat
lämpimän glögin äärellä jäsenillemme rauhallista joulua ja kylläpä lämmin glögi maistui kylmänä
iltapäivänä hyvältä! TIlasuudessa oli myös arpajaiset, joissa oli upeita lahjakortteja palkintoina
onnettaren suosikeille.
Mukana oli 19 jäsentä.
Jyväskylän jaoston pikkujoulut 9.12.
Jaoston pikkujouluja vietettiin Ravintola Huviretkessä. Oli mukavaa päättää tapahtumarikas vuosi
hyvän ruuan äärellä, kaikessa rauhassa keskustellen sihteerisiskojen kanssa. Monesti tapahtumissa ei
jää aikaa jutustelulle ja kiireettömälle yhdessäololle, joten pikkujouluissa päätimme antaa siihen
mahdollisuuden. Ja kyllä sitä juteltavaa riittikin, puheensorina ja nauru rytmittivät iltaa.
Mukana oli 23 jäsentä.

