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Puheenjohtajan tervehdys

Miten sitä pysyisi vauhdissa tässä teknologian hyppäyksissä ja sosiaalisen
median kentällä? Vauhti tuntuu välillä päätähuimaavan kovalta. Erilaisten sovellusten käyttö toki helpottaa elämää, mutta myös sitoo energiaa ja aikaa.
Tiedonkin tulva on valtaisa. Uuden puhelimen hankintaa suunnitellessani, mietin, olisiko helpompaa jos vaihtaisi takaisin peruskännykkään, jossa akkukin
kestäisi monta viikkoa nykyisen päivän sijaan. Tulisiko ikävä whatsupin helpoutta, sähköpostin saatavuutta ja facebookin kaverikuulumisia?
Kaivoin vanhan kännykän laatikostani, mutta kyllähän se tuntui aika alkeelliselta eikä tekstiviestin kirjoittaminen enää edes luonnistunut perinteisellä näppäimistöllä. Se siitä sitten, takaisin ei ole enää paluuta.
Marssin siitä kauppaan (=verkkoon) vertailemaan uusien puhelinmallien ominaisuuksia.
Netistäkin löytyy valtava määrä erilaisia työkaluja eri tarpeisiin. Doodleajanvarausjärjestelmää osaamme varmaankin jo kaikki käyttää, mutta miten
olisi Padlet tai Prizi? Kurkistapa olisiko näistä sinulle hyötyä omassa työssäsi
ja siitä vain opettelemaan uutta. On tärkeää pysyä tässä kelkassa ainakin tietyllä tasolla, sillä työelämän vaatimukset eivät tällä saralla ainakaan ole vähentymään päin. Siksi on toisaalta myös tärkeää tunnistaa ja löytää ne omaan
työhön ja elämään sopivat jutut tuosta valtaisasta netin tarjonnasta.
Meillä on jaostossa tarjolla marraskuussa ajantasaista koulutusta sosiaalisesta mediasta. Koulutusta odotellessa voit vaikka kurkata löytyykö Instagramista
tuttuja kasvoja hastagilla Sihteeriyhdistys tai ilotoimiayhdessa.
#sihteeriyhdistys #ilotoimiayhdessa

Pj Ninni

PS. Viime tiedotteessa esittäytyi uusi jäsen ja jaoston tuleva varapuheenjohtaja, Leena Kuuri. Vanhoissa kuvissa tiedotteen lopussa oli puolestaan puheenjohtajan nuijassa Leenan äiti.
Mukava sattuma 
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Jäsenasiat
Muistathan ilmoittaa muutokset yhteystiedoissa sekä työsuhteessasi!
eli jos jäät esim. eläkkeelle, vuorotteluvapaalle, perhevapaalle tai työttömäksi,
niin ilmoitathan siitä ja samalla myös uudet yhteystietosi (esim. henkilökohtaisen sähköpostisi) jotta sihteeriviestit tavoittavat sinut myös jatkossa!
Voit myös halutessasi ilmoittaa sekä työ- että kotisähköpostiosoitteet, jos haluat saada jaoston omat postitukset samanaikaisesti molempiin. Näin et jää
sihteeripostituksista paitsioon lomien aikanakaan!
Huom. vain jaoston omat postitukset on mahdollista saada useampaan eri
osoitteeseen samanaikaisesti.
Sihteeriyhdistyksen viestit, jotka yleisimmin yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen lähettää kaikille jäsenille, voidaan lähettää vain siihen osoitteeseen, mikä
on jäsenrekisteriin kirjattu. Jäsenrekisterissä on jokaisella vain yksi sähköpostiosoite.
Jaostossamme jäsenasioita hoitaa Anne-Maria Melkko, p.040-569 5718,
annemaria.melkko(at)gmail.com

Jyväskylän jaoston sääntömääräinen syyskokous 21.10.2015
Jaoston syyskokous pidettiin kaupunginkirjastolla 21.10.2015 ja asioina olivat
sääntömääräiset syyskokousasiat eli toimintasuunnitelma ja talousarvio
v.2016 sekä henkilövalinnat. Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitettiin jäsenistölle kokouskutsun yhteydessä.
Kokouksessa hallituksen laatima toimintasuunnitelma v.2016 vahvistettiin esitetyn mukaisesti. Ensi vuonna toimintaa kuvastaa edelleen sloganimme ”ilo
toimia yhdessä” ja jaoston oma teema vuodelle 2016 on Työhyvinvointi - mistä
se rakentuu? Teemaa tullaan huomioimaan eri tavoin vuoden aikana, niin tapahtumissa kuin viesteissä.
Kokouksessa kerrottiin lisäksi myös toimintasuunnitelman esittelyn yhteydessä, että Sihteeriyhdistyksen kevätkokous järjestetään keväällä 2016 Jyväskylässä! Kokouspäivämäärä on 23.4.2016.
Talousarvio vuodelle 2016 vahvistettiin esitetyn mukaisesti, eli tavoittelemme
v.2016 0 €-tulosta eli pyrimme siihen, että toiminnan (tapahtumien yms) kustannukset eivät ylitä sitä määrää, mitä jaostomme saa tuottoina (esim. jäsenmaksuista). Tulemme myös jatkossakin perimään omavastuuosuutta esim. yhteiskuljetuksista bussikulujen kattamiseksi.
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Jaoston ulkomaanmatkaan liittyvä rahoitus
Matkatoimikunta tulee järjestämään omaa varainkeruuta jaoston ulkomaanmatkan kulujen kattamiseksi. Matkatoimikunnan keräämät varat käytetään kokonaisuudessaan matkalle lähtevien hyväksi. Matkatoimikunnan varat tiliöidään omaksi tiliksi, jolloin ne eivät sekoitu jaoston rahoihin.
Jaosto voi hallituksen erillisellä päätöksellä päättää pienimuotoisesti tukea
matkalle osallistuvia esim. maksamalla kiertoajelun kohteessa tms.

Syyskokouksen henkilövalinnat
Syyskokouksessa tehtiin henkilövalintoja vuodelle 2016 jaoston hallitukseen ja
toiminnantarkastajaan liittyen seuraavasti;
Jyväskylän jaoston hallitus v.2016
puheenjohtaja Nina Kaari
varapuheenjohtaja Leena Kuuri (uusi)
pöytäkirjasihteeri Ulla Ravattinen
jäsenasioiden hoitaja Anne-Maria Melkko
tiedottaja Anna Kononen (uusi)
jäsen Pia Saikkonen (uusi)
jäsen Nina Vesterinen (uusi)
Toiminnantarkastaja tilikaudeksi 2016
Sanna-Mari Nuri
varahenkilönä Kaija Taipale
Tiedoksi jäsenistölle, toiminnantarkastajaksi valittu Sanna-Mari Nuri ei ole Sihteeriyhdistyksen jäsen vaan ulkopuolisena henkilönä toimii toiminnantarkastajana. Tämä tulee lisäämään jaoston toiminnan avoimuutta.
Sanna-Mari Nuri ei tule vaatimaan palkkiota toiminnantarkastamisesta.
Jyväskylän jaoston edustajana jatkaa Sihteeriyhdistyksen hallituksessa v.2016
varsinainen jäsen Niina Häkkinen
varajäsen Pia Högberg
Tiedoksi, Niina ja Pia valittiin jo syksyllä 2014 edustajiksi vuosiksi 2015-16, eli
edustajien todettiin vain jatkavan ilman muutoksia aiemman valinnan mukaisesti vielä v.2016.

Syyskokousasioissa lisätietoa antaa jaoston puheenjohtaja Nina Kaari, ninnikaari(at)gmail.com, puh 050 409 7609
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Matkatoimikunnan kuulumisia
Jaostossa toimii matkatoimikunta, joka suunnittelee ja järjestää jaostomme jäsenille perinteistä ulkomaanmatkaa. Syyskokouksessa matkatoimikunnan
kuulumisia kertoi Riitta Koistinen.
Jaoston v.2016 ulkomaanmatka tulee suuntautumaan Brysseliin.
Matkan ajankohta, ohjelma ja hinta tarkentuvat kun suunnittelu etenee, mutta tässä hieman tämän hetken tilannetta tiedoksi;
Ajankohtaa ei ole lyöty lopullisesti lukkoon, mutta tällä hetkellä näyttää että matka toteutettaisiin syksyllä 2016, joko 8.11.9.2016 tai 29.9.-2.10.2016.
Matkan ohjelmaan pyritään sisällyttämään mielenkiintoisia vierailukohteita,
joista osa on sellaisia, joihin ei ihan joka matkailijalla ole mahdollisuus päästä.
Yksi vierailukohde on jo varmistunut, eli matkaryhmä pääsee MEP Henna
Virkkusen vieraana tutustumaan Euroopan parlamenttiin!
Muita vierailukohteita voisivat olla esimerkiksi suurlähetystö sekä Naton päämaja.
Matkan hinnasta suuntaa antavana voi pitää ensimmäiseksi
saatua matkapakettitarjousta- kun majoitus 2hh n.650€
-. kun majoitus 1hh n.770€
Hinnassa ei ole huomioitu matkakustannuksia JyväskyläHelsinki-Jyväskylä.
Matkatoimikunta hankkii muita tarjouksia ja selvittää myös
vaihtoehtoisia reittejä (esim. välilaskulliset lennot yms).

Matkatoimikunta tekee varainkeruuta matkaa varten, varainkeruukeinoina
esim. arpajaiset, Mosho-tuotteiden myynti ja ravintolapäivä.
Ehdotuksia ja ideoita varainkeruukeinoiksi otetaan ilolla vastaan!
Matkan suunnittelun etenemisestä tiedotetaan jäsenistöä!
Matkatoimikuntaan kuuluvat Kaija Pelttari, Taija Viinikka, Terhi Viikki, Riitta
Koistinen ja Liisa Parviainen.
(Kuvat CWT Kaleva Travelsin nettisivuilta)
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Ravintolapäivä 21.11.2015

Ravintolapäivä on maailmanlaajuinen ruokatapahtuma, jolloin kuka tahansa
voi perustaa oman ravintolan yhden päivän ajaksi. Seuraava ravintolapäivä on
lauantaina 21.11.2015.
Matkatoimikunta perustaa ravintolapäivän ajaksi oman ravintolan tai kahvilan,
jonka tuotolla kartutetaan matkakassaa.
Pyydämmekin jäseniltämme ideoita ravintolapäivään liittyen
- missä olisi hyvä paikka?
- pystyisikö jonkun esim. työpaikka tarjoamaan tilat
- ideoita myytävistä tuotteista? Suolaista, makeaa, ruokaa, kahvilatuotteita…?
Kaikenlaisia ideoita saa ehdottaa!
Lisäksi jos haluat tulla mukaan ravintolapäivän tempaukseen, ilmoittaudu rohkeasti Riitalle tai Kaijalle.
Ravintolapäivästä tiedotetaan kaikille tarkemmin kun yksityiskohdat selviää 
Riitta Koistinen riitta.koistinen (at)saunalahti.fi
Kaija Pelttari kaija.pelttari (at)landisgyr.com

Sihteerin salaisuus-tee
Sihteeriyhdistyksen Jyväskylän jaoston omaa Sihteerin salaisuus-teetä on nyt
myynnissä!
Sihteeritee on tehty yhteistyössä Teeleidin kanssa ja sihteeriteetä on vain meidän kautta saatavilla. Tee on vihreää sencha-teetä, joka on maustettu mansikan paloilla, ruusunnupuilla, laventelinkukilla ja samppanja-aromilla. Paino 80g
Teepussit toimitetaan tilaajille ensisijaisesti jaoston tapahtumien yhteydessä,
mutta sopimuksen mukaan myös muina ajankohtina.
Hinta 8€/pussi
Maksu käteisellä (mielellään tasaraha), isommissa määrissä myös laskutus
mahdollinen (esim. mikäli työpaikalle tilataan isompi määrä).
Laskutuksesta sovittava aina erikseen.
Tee-tilaukset ovat sitovia ja niitä ottavat vastaan:
Anne-Maria Melkko, annemaria.melkko(at)gmail.com
ja Saara Tannermäki, saara(at)tannermaki.fi
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Tulevia tapahtumia
Marraskuu
La 14.11.2015 Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Turussa
Paikka: Ruissalon kylpylä, Ruissalon puistotie 640 Turku
Sihteeriyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään Turussa 14.11.2015.
Ohjelma
Klo 10:00 Tulokahvi
Luento Tyylin taikaa, Tuulia Alanen-Brandt, Primadea
- Mitkä asiat vaikuttavat tyylin rakentamiseen? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?
- Miten voin etsiä itselleni parhaiten sopivia värejä ja mitä viestitän niillä?
- Asiaa asusteista: huiveista, koruista, kengistä, käsilaukuista ja silmälaseista
- Pieniä käytännön vinkkejä 5. Vaatekaapin järjestys, onko sitä?
12:00 Kokous
Kokoukset ja kartanomatkat Virossa, Minna Heikkinen, Minnagent
13:00 Lounas
Turun kauppatorilta on järjestetty bussikuljetus Ruissalon kylpylään. Bussi lähtee klo 9:30 ortodoksisen kirkon edessä olevalta tilausajopysäkiltä ja ajaa rautatieaseman kautta. Paluukuljetus lähtee lounaan jälkeen n. klo 14:00.
Tilaisuus on osallistujille maksuton.
Ilmoittautumiset: Sitovat, viimeistään sunnuntaina 1.11.2015
https://www.lyyti.fi/group/Sihteeriyhdistyksen_saantomaarainen_syysko
kous_la_1411_Turussa_7757
Peruuta jos et pääse. Tee peruutus ensisijaisesti ilmoittautumisen yhteydessä
saadun vahvistusviestin linkin kautta. Jos ilmoittautumisaika on jo päättynyt
(1.11.), ota yhteys tapahtuman yhteyshenkilöön: Sari Ollikainen, sari.ollikainen@sihteeriyhdistys.fi, 040 094 9878.
Maanantai 2.11. jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitamme 30 euroa kulujen
kattamiseksi.
Matkakulut/Jyväskylän jaosto
Jyväskylän jaoston hallitus toivoo että mahdollisimman moni Jyväskylän jaoston jäsen osallistuisi tähän tärkeään kokoukseen. Sen vuoksi Jyväskylän jaosto tukee syyskokoukseen osallistuvien jäsentensä matkakustannuksia 20 €/hlö
kuittia vastaan.
Huom, Jos ilmoittaudut yhdistyksen syyskokoukseen, niin ilmoitathan siitä
myös Ninnille mahdollisten kyytijärjestelyiden yms vuoksi, ninnikaari(at)gmail.com, puh 050 409 7609
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la 14.11.2015 klo 18.00 Turun jaoston 40-vuotisjuhlat
Paikka: Hamburger Börs, Yläbörsin juhlasali, Kauppiaskatu 6 20100 Turku

Ohjelma ja ilmoittautuminen Lyytissä;
https://www.lyyti.fi/group/Turun_jaosto_40_vuotta_14112015_9055
Ilmoittautuminen sulkeutuu 6.11.2015
Yhteyshenkilö: Turun Jaoston hallituksen pj Minna Lundelin, p. 040 7291407/
minna.lundelin@gmail.com /
Huom, Jos ilmoittaudut Turun 40v-juhlaan, niin ilmoitathan siitä myös Ninnille
mahdollisten kyytijärjestelyiden yms vuoksi, ninnikaari(at)gmail.com, puh 050
409 7609
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ti 17.11.2015 Hyvän olon ilta Kylpylähotelli Peurungassa
Kylpylähotelli Peurunka, Peurungantie 85, Laukaa

Peurunka monipuolisine palveluineen kutsuu viettämään
hyvän olon iltaa Mind and Body-teemalla.
Illan aikana rentoudutaan, huolletaan kehoa lempeästi ja nautitaan
maittava illallinen hyvässä seurassa!
Lähde mukaan hakemaan ideoita ja hyvänolon energiaa pimeään
marraskuuhun!
Ohjelma
klo 16.00 Lähtö Harjun tilausajolaiturista
klo 16:30 Saapuminen Peurunkaan
- vapaamuotoisesti välipalaa Bistrossa
- Siirtyminen välipalan jälkeen pukutilojen kautta ns. uuteen liikuntasaliin kylpylän 2 krs.
- Peurungan liikuntapalveluiden kuulumiset, Vesa Väänänen
n.klo 17:15 Mind and Body – aikaa itselle
- Rentouttavaa ja rauhoittavaa liikuntaa ja kehonhuoltoa. Ohjaajana Marjo Kuitunen
n. klo 18:45 Vaatteiden vaihto, mahdollisuus käydä suihkussa
Siirtyminen Peurankelloon.
klo 19:00 Peurankellon 3-ruokalajin yllätysmenu
- Johanna Maasola kertoo Peurungan kuulumisia lyhyesti
- Ruokailun yhteydessä arvonta -> muista ottaa
mukaan käyntikorttisi!
n.klo 20.30 Paluu Jyväskylään

Mind and Body tunnilla ei tule kova hiki, varusteeksi joustavat ja mukavat
vaatteet
Vierailulle järjestetään yhteiskuljetus, jonka omavastuu on 5€.
Tilaisuus on tarkoitettu työikäisille jäsenillemme ja mukaan mahtuu 30 henkeä.
Ilmoittautumiset 8.11.2015 mennessä
https://www.lyyti.in/Sy_Hyvan_Olon_ilta_Peurungassa_17112015_0119

Lisätiedot Saara Tannermäki, saara(at)tannermaki.fi, puh 040 71 61 508
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Ke 25.11.2015 SoMe-koulutus/ Redesan Oy
Paikka. Jyväskylän NNKY:n juhlatila, Puistotori 4, Jyväskylä
Tänä päivänä markkinointi ei ole enää vain lehtimainoksia,
vaan mediankenttä on laajentunut ja monipuolistunut. Sosiaalisesta mediasta eli SoMesta on tullut arkipäivää monelle ja siihen
törmää niin töissä kuin vapaalla.
Sanna Jylänki Redesan Oy:stä on kokenut kouluttaja SoMe-asioissa
ja hän saapuu kouluttamaan nyt myös meitä 25.11.2015!
Koulutuksessa saamme perustietoa somen toimintatavoista sekä
SoMe-työvälineistä ja mitä siellä kannattaa tai ei kannata tehdä.
Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla Somessa (esim. facebook, twitter)
tai osata käyttää niitä tullaksesi koulutukseen, kiinnostus aihetta
kohtaan riittää!
Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita
• Miten tehdä somella eli sosiaalisella medialla tuloksia? Somen erilaiset välineet,
mihin kannattaa panostaa ja miten niitä konkreettisesti käytetään.
• Sinä olet mainos: Tänä päivänä kasvoilla ja inhimillisellä tekemisellä on suuri merkitys.
• Miten pienillä toimenpiteillä voi saavuttaa isoja tuloksia olemalla itse mukana myös
omilla kasvoilla ja tekemisillä, niin somessa kuin livenä.
Koulutuksen kesto taukoineen on n.4h
Koulutus alkaa klo 15.00 ja päättyy noin klo 19.00.
Koulutuksen alussa kahvitarjoilu ja koulutuksen aikana 1-2 taukoa.
Koulutuksen hinta
25€/Sihteeriyhdistyksen jäsen
40€/ ei jäsenet
Hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin sähköisenä koulutuksen jälkeen sekä kahvitarjoilun suolaisella ja makealla.
Koulutus on avoin myös ulkopuolisille, eli koulutukseen voit osallistua esimerkiksi
työkaverin tai ystävän kanssa, joka ei ole Sihteeriyhdistyksen jäsen.
Koulutukseen mahtuu 60 henkeä.
Huom. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 20.
Ilmoittautumiset 10.11.2015 mennessä
https://www.lyyti.in/Sy_SoMekoulutus_25112015_8558
Lisätiedot Saara Tannermäki saara(at)tannermaki.fi, puh 040 71 61 508
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To-Pe 3.-4.12.2015 Matka Tallinnaan

Tallink Silja ja MatkaVekka kutsuvat jaostomme jäsenet yhteiselle matkalle jouluiseen Tallinnaan! Matkan isäntänä ja emäntänä toimivat Tomi Pullinen/Tallink Silja
ja Pia Tamminen/ MatkaVekka. Katso lisää wwww.tallink.fi ja www.matkavekka.fi
Matkan aikana kuulemme ja näemme millaisia mahdollisuuksia Tallink Silja ja
MatkaVekka tarjoaa liike- ja ryhmämatkailijoille. Ohjelma sisältää paljon asiaa
mutta aikaa jää myös rennolle yhdessä olemiselle sekä vaikkapa jouluostoksille
Tallinnassa. Mukava reissu siis tiedossa! Lähde mukaan matkalle!
Matkan (alustava) ohjelma:
torstaina 3.12.,
klo 12.30 Lähtö Jyväskylästä
- Matkustamme mukavasti omalla bussilla Helsinkiin josta risteilemme Baltic
Queenilla Tallinnaan
- Päivän aikana kuulemme Tallink Siljan ja MatkaVekan liike- ja ryhmämatkainfot
- Illallinen laivalla
- Yövymme laivassa jaetuissa kahden hengen hyteissä
perjantai 4.12.
-Aamiainen laivalla jonka jälkeen jatkamme matkaa omalla bussilla Tallinnan
keskustaan
- Tallinnassa pääsemme tutustumaan kahteen Tallinkin kokoushotelliin
- Kotiinpäin lähdemme Tallinnasta klo 16.30 MS Star aluksella. Paluumatkan
matkustamme mukavasti Business loungessa, jossa tarjolla lämmin ruoka
- Laiva saapuu Helsinkiin 18.30, jonka jälkeen bussilla paluu Jyväskylään.
Olemme takaisin Jyväskylässä perjantaina 4.12. n. klo 22.00
Matkan hintana peritään omavastuu 20€. Pyydämme huomioimaan, että perittävä
omavastuu on rekisteröintimaksu joka toimii samalla myös peruutusmaksuna, mitä ei palauteta vaikka joutuisit perumaan lähtösi.
Matkan hinta/omavastuu sisältää:
- kuljetukset Jyväskylä-Helsinki-Jyväskylä
- risteilyt Helsinki-Tallinna-Helsinki
- ruokailut laivalla; illallinen, aamiainen ja päivällinen
- Järjestäjien tarjoaman ohjelman kuten hotelliesittelyt yms
Lisätietoja ja matkan yhteyshenkilö: Pia Högberg, pia.hogberg.sy@gmail.com,
Gsm: 040 580 1105

Save the date
to 10.12.2015 Jyväskylän jaoston pikkujoulut
-pikkujoulukutsu lähetään erikseen omana tonttupostina 
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Jaoston hallitus 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 6E, sisäpiha, 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, Gummeruksenkatu 9, 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, http://www.kskauppakamari.fi/koulutukset/
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

