Jyväskylän jaoston menneet tapahtumat 2015
Tammikuu
Illallinen, Stefan's Steakhouse 29.1.
Torstaina 29.1. vietimme iltaa maittavan ruoan äärellä viihtyisässä ympäristössä Stefans's
Steakhousessa. Paikalla oli 19 sihteeriyhdistyksen jäsentä. Kolme ruokalajin illallallisen lomassa
kuulimme mm. Restamaxin meille tarjoamista jäseneduista sekä VIP-paketista sekä yleisesti
Restamaxin toiminnasta Restamax Oyj:n yritys- ja ryhmämyyntipäällikkö Hanna Mäkelän kertomana.
Stefans's Steakhouse sijaitsee osoitteessa Ilmarisenkatu 2, Jyväskylä (Aren aukiolla).

Helmikuu
Yritysvierailu, Keski-Suomen Käräjäoikeus, Sisä-Suomen syyttäjänvirasto ja Keski-Suomen
poliisilaitos 4.2.
Kunniapuheenjohtajamme Riitta Koistinen oli järjestänyt hienon yhdistetyn tutustumistilaisuuden
Keski-Suomen käräjäoikeuden, Sisä-Suomen syyttäjänviraston sekä Sisä-Suomen poliisilaitoksen
toimintaan ja tiloihin 4.2.2015. Laamanni Tapani Koppisen tervetulosanojen jälkeen siirryimme
käräjäoikeuden istuntosaliin jossa meille demonstroitiin käräjäoikeuden rikosistunto. Saimmekin
hyvän tuntuman siitä, mitä käräjäoikeudessa tehdään, mitä oikeuskäsittely pitää sisällään ja
minkälaisia ammattinimikkeillä sekä käräjäoikeudessa että syyttäjänvirastossa työskennellään.
Syyttäjänviraston toimintaa meille valoitti kihlakunnansyyttäjä Marika Visakorpi Sisä-Suomen
syyttäjänvirastosta. Poliisilaitoksen nykytilasta sekä tulevista ja viimeaikaisista muutoskuvioista
meitä sivisti kahvi- ja suolapalatarjoilun lomassa Sisä-Suomen poliisilaitoksen komisario Arto Rajala.
Lopuksi käräjäoikeudessa työskentelevät jäsenemme kierrättivät meitä kaikkien kolmen laitoksen
tiloissa, pääsimme kurkistamaan istuntosaleihin ja jopa poliisin Jyväskylän tilannekeskukseen juuri
ennen käskyjen jakoa. Saimme tilaisuuden nähdä miten tilannekeskus aikaisemmin toimi Jyväskylän
poliisilaitoksen tiloissa ennenkuin se siirtyi Tampereelle. Tälläiselle esittelykierrokselle ei tavallisesti
ulkopuoliset pääsekään! Vierailu oli erittäin valaiseva ja mielenkiintoinen. Laamanni Tapani Koppinen
sanoja siteeraten: ”Käräjäoikeus ei ole mikään salainen laitos, vaan se palvelee kansalaisia ja on osa
yhteiskuntaa”. Tilaisuuteen osallistui 36 sihteeriä.
Vierailu Mäntän Myllyrannan uniikkeihin putiikkeihin ja Serlachius-museoiden taidemuseo
Göstaan 11.2.
Matkasimme 39 jäsenemme voimin Mänttään helmikuisena iltana. Ensimmäinen pysähdyksemme oli
Myllyrannan Myllyranta Cafe, jossa meille esiteltiin ravintola-kahvilan toimintaa ja tarjoiltiin suussa
sulavia suolaisia ja makeita herkkuja. Cafen esittelyn jälkeen jäsenistömme pääsi shoppailun makuun
lukuisissa uniikeissa putiikeissa, jotka todentotta tarjosivat uniikkia ostettavaa, aina keittiö – ja
muista sisustustarvikkeista espanjasta kauppiaan suoraan tuomiin kenkiin, laukkuihin ja naisten
muotivaatteisiin. Myllyrannasta jatkoimme matkaa kohti Serlachius museo Göstaa. Meidät jaettiin
kahteen ryhmään jotka pääsivät asiantuntevan oppaan opastuksella tutustumaan kolmeen eri
aiheiseen taidenäyttelyyn. Akseli Gallen-Kallelan tuotannosta uusrokokoo henkiseen Markiisitar ja
paroni –näyttelyyn. Opas kertoi myös hiljattain avatun uuden hienon paviljonki-rakennuksen
taustoista, aina arkkitehtikilpaulutuksesta lähtien. Illan kruunasi suussa sulava kolmen ruokalajin
illallinen huippukokki Pekka Terävän loihtimana. Vierailumme emäntä, Serlachius museoiden
Kehittämispäällikkö Päivi Viherkoski esitteli vielä Serlachius museoiden tapahtuma- ja
kokoustarjontaa ja jäsenemme kertoi positiivisista kokemuksistaan kehuen Serlachius museoiden
tiloja ja palvelua. Vatsat kylläisinä sullouduimme bussimme ja matkasimme takaisin Jyväskylään
”ihanassa taideähkyssä”.

Tutustuminen, Jyväskylän Vanha Asemaravintola 17.2.
Jyväskylän vanha asemarakennus on herännyt uudelleen henkiin ja kätkee nyt sisäänsä upean
ravintolan, joka on saanut nimekseen Jyväskylän Vanha Asemaravintola. Yrittäjä Walter Frühwirth
kutsui jaostomme jäsenet tutustumaan tähän keskieurooppalaista tunnelmaa henkivään ja täysin
uuteen loistoonsa heränneeseen ravintolaan. Nautimme maittavan illallisen viinin kera, Walterin
kertoillessa meille aina vuoteen 1916 juontavan rakennuksen historiaa. Ravintola tarjoaa mutkatonta
ja maukasta ruokaa ja on erityisen suosittu lounaspaikkana. Hieno ilta 43:n jäsenen voimin.

Maaliskuu
Afternoon Tea, Solo Sokos Hotel Paviljonki 10.3.
Original Sokos Hotel Alexandran ja Jyväshovin myyntipäällikkö Teija Rosti kutsui jaostomme naiset
Solo Sokos Hotel Paviljonkiin nauttimaan Afternoon Tea- ja myöskin kahviherkuista. Teijan kertoessa
ajankohtaisista kuulumisista Solo Sokos Hotel Paviljongista ja muista S-ryhmän hotelleista, saimme
maistella herkullisia näytteitä hotellin tarjoiluista. Tilaisuuden päätteeksi pääsimme tutustumaan
hotellin erilaisiin huoneisiin ja ylellisiin tilaussaunatiloihin, joista avautui upeat näköalat Jyväskylän
satamaan ja löytyipä pukuhuoneesta JYP:n pelaajille nimetyt naulakot . Tilaisuuteen osallistui 28
naista.
Survon Kartanon vihreä startti kevääseen, Kartanon pidot ja Survo Korpela, 23.3.
Maaliskuisena maanantai-iltana vietimme 16 jäsenemme voimin yrttitietopitoisen illan Survon
kartanon tiloissa maittavan kolmen yrteillä maustetun ruokalajin aterian äärellä. Pääsimme myös
tutustumaan Survon Kartanon ja Korpelan tilan monipuolisiin kokous- ja juhlatiloihin aina
pääkartanosta uusimpaan riemuliiteriin. Kartanon pitojen isäntä kertoi hauskoja muistoja
järjestämistään juhlista ja sai meillekin luotua uusia ideoita tuleviin kevään ja kesän juhliin ja
kokouksiin. Muistutettiinpa meitä jo pikkujoulujen varaamisestakin, toden totta parhaat tilat
varataan jo nyt!
Jaoston kevätkokous, Sokos Hotel Alexandra 30.3.
Jaoston kevätkokous pidettiin Sokos hotel Alexandran kokoustilassa. Kokouksen aluksi Jyväskylän
Sokos hotellien myyntipäällikkö Teija Rosti kävi tervehtimässä ja kertomassa Keskimaan 100vjuhlavuoden kuulumisia. Saimme ensimmäisinä myös maistaa äitienpäiväksi suunniteltua
brunssimenua, joka maistui kyllä jokaiselle sihteerille, olipa hän äiti tai tytär!
Kevätkokous vietiin sääntömääräisine asioineen jälleen kerran nopeasti lävitse, kyllä me sihteerit
olemme tehokkaita kokoustamaan! Kokouksen yhteydessä pyysimme nimiehdotuksia suunnitteilla
olevalle jaoston teelle, ja tuli johtokunta sai useita hyviä nimiehdotuksia. Teen nimi paljastetaan
myöhemmin.
Kevätkokoukseen osallistui 24 jäsentä.
Spinning aamu, Liikuntakeskus Linea 31.3.2015
Maaliskuinen tiistai alkoi varsin epätavallisella tavalla. Olimme saaneet kutsun kolmen yrittäjän
järjestämälle liikunnalliselle aamiaisbrunssille kyseisenä tiistaina alkaen jo klo 6.45! Mukana
tilaisuudessa oli kolme yrittäjää: Liikuntakeskus Linea, Art Catering sekä IY Network, jonka edustaja
Tiina Häkkinen esitti tämän kutsun meille. Aamu alkoi reippaalla spinning-tunnilla. Puolen tunnin
aikana ehti maasto vaihtua moneen kertaan ja tempo tietenkin sen mukaisesti. Hikisen lenkin jälkeen
teki hyvää päästä suihkuun ja nauttimaan todella ansaittu herkkullinen brunssi, jonka Art Cateringin
Arto Hakanen oli neuvottelutilaan loihtinut. Herkuttelun lomassa kuuntelimme sekä Liikuntakeskus
Linean että IY Networkin yritysesittelyt. Tilaisuuden jälkeen halukkailla oli mahdollisuus myös
tutustua Liikuntakeskus Linean tiloihin. Kiitokset järjestäjille virkistävän erilaisesta aamusta!
Tilaisuudessa oli mukana 6 urheaa itsensä ylittäjää

Huhtikuu
Laajis Oy, Kipinästudio ja seikkailupuisto, 8.4.
Saimme ainutlaatuisen tilaisuuden käydä tutustumassa Laajis Oy:n tarjoamiin lukuisiin palveluihin.
Vierailumme alkajaisiksi meille esittäytyi Kipinästudio, joka on Laajavuoren kahvila/ravintola- tilojen
viereiseen tilaan perustettu personal trainer -palveluita tarjoava yritys. Pääsimme näkemään
paikanpäällä kuntokeskuksen joka on tarkoitettu vain ja ainoastaan Kipinästudion asiakkaiden
käyttöön personal trainerin avustuksella. Ravintolatilojen perälle rakennetussa kokoustilassa
nautimme raikkaat smoothiet ja kuulimme Lasse Niivuorelta Laajis Oy:n palveluista, mm. savusaunan
tarjoamista mahdollisuuksista. Lopuksi pääsimme roikkumaan vaijerien varassa Seikkailupuiston
seikkailuradalle. Huikea kokemus vaikka välillä vähän pelottikin. Huimapäisiä sihteereitä oli mukana
20.
Aamiaistilaisuus, Ravintola Pöllöwaari 20.4.
21 jäsentämme kokoontui aamuvarhaisella maittavan aamiaisen äärelle Yliopistonkatu 23:een
kuulemaan Ravintola Pöllöwaarin ja Hotelli yöpuun kuulumisia. Yrittäjä Ari Pärnanen ja
kilpailuissakin menestynyt ravintolapäällikkö Ulla Häkkinen kertoivat sekä kiinteistön
mielenkiintoisesta historiasta että nykypäivän tarjonnasta. Lopuksi kiersimme katsomassa Hotelli
yöpuun uniikkeja huoneita sekä alakerran kokoustiloja. Lyhyesti ja ytimeekkäästi tiivistäen:
kaunista, arvokasta ja tyylikästä!
Jyväskylän autotarvike ja Suomen urheiluopisto to 23.4.
Vierailimme huhtikuisena iltana Jyväskylän autotarvikkeen tiloissa. Kahvin juonnin lomassa pääsimme
ihastelemaan tuliteriä autoja. Aluksi kuulimme Jyväskylän autotarvikkeen kuulumisia, sen jälkeen
Vierumäen Ville Hautala esitteli heidän toimintaansa ja lopuksi Fashion Unitin Johanna Soilu luennoi
yrityksensä toiminnasta sekä muistutti jokaisessa meissä olevasta sisäisestä kauneudesta. Ilta jatkui
vielä Oriflamen meikkiesittelyllä ja kotiin lähdimme vaaleanpunaisten kanisterien kera - sisältö auton
ikkunanpesuainetta. Ilta oli erilainen, monipuolinen ja mukava. Sihteeriyhdistys solmi myös uusia
kumppanuuksia illan aikana. Tapahtumalla juhlistettiin myös kansainvälistä sihteerinpäivää, jota
vietettiin tapahtumapäivänä eli 23.4.2015 Sihteeriyhdistys lahjoitti juhlapäivän kunniaksi
vieraslahjana toisenlaisen lahjan eli 30 e Lahjoita naiselle ammatti-keräykseen, Naisten Pankin
kautta. Mukana oli 24 jäsentä.
Jyväskylän kesän ohjelmaesittely ti 28.4.
Kulttuurista kiinnostuneet 14 jäsenemme kävivät perinteeksi muodostuneessa Jyväskylän kesän
ohjelmaesittelyssä Jyväskylän kesän toimipisteessä vapaudenkadulla. Nautittuamme kahvia, teetä ja
suolapalaa, Jyväskylän kesän Toiminnanjohtaja Tanja Rasi esitteli meille seikkaperäisesti tulevan
kesän tarjontaa. Saimme kuulla tulevan kesän esityksistä ja esiintyjistä myös sellaista taustatietoa
jota ei muualta kuule.

Toukokuu
Vierailu Taulun kartanoon ke 6.5.
Matkasimme kolmenkymmenen jäsenen voimin n. puolen tunnin bussimatkan päähän Taulun
kartanoon, luonnonhelmaan kuulemaan ja kokemaan Taulun kartanon ja 4Eventin uudesta
yhteistyöstä ja sen mukanaantuomista hyvinvointipalveluista. Esittelyjen lomassa nautimme
terveellisestä lähiruoasta ja smoothiesta. Lopuksi tutustuimme tilan rakennuksiin, juhla- ja
kokoustarpeisiin hyvin sopiviin tiloihin.

Kirjapaino Kari, Toimistotukku Kari ja Majakoski ti 19.5.
Tällä Sihteeriyhdistyksen Jyväskylän jaoston vierailulla pääsimme tutustumaan kolmeen
mielenkiintoisiin ja sihteerin työssä keskeisesiin palveluntarjoajiin. Kyseessä oli siis oikea
tehotempaus. Ensimmäinen tutustumiskohteemme oli Kauhatiellä sijaitseva Kirjapaino Kari.
Myyntijohtaja Harri Nieminen tustutti meidät Kirjapainon saloihin ja massiivisiin painokoneisiin.
Löytyipä sieltä vielä käytössä olevia retro-koneitakin. Seuraava etappimme oli Toimistotarvike Kari,
joka on viime aikoina laajentanut sekä tuotevalikoimaansa että tarjontaansa yritysten ohella myös
tavallisille kuluttajille. Heidi Poikolainen esitteli Toimistotukku Karin yrityksille tarjoamia tuotteitaja palveluita sekä esitteli uutta verkkokauppaa. Kaupan puolella saimme myös tilaisuuden tehdä omia
löytöjä ja ostoksia. Viimeisenä muttei suinkaan vähäisempänä vierailukohteenamme oli Ruokkeella
sijaitseva Pasi Kesosen luotsaama Juhlatalo Majakoski. Maalaisidylli ja savusauna tuoksuineen
palauttivat lapsuuden muistot mieleen. Pitopalvelu J. Sojakka kertoi omista palveluistaan ja todisti
ammattitaitonsa maittavan salaattibuffetin ja jälkiruoan muodossa. Osa porukasta jatkoi iltaa vielä
savusaunomisen ja porekylpyjen merkeissä, sillä aikaa kun meidät muut kuljetettiin takaisin
keskustaan. Vierailulle osallistui 33 jäsentä.

Kesäkuu
ke 3.6.2015
Restelin kesäristeily Päijänteellä
Restelin Sirpa Läntinen kutsui jäseniämme mukaan yhteistyökumppaneiden risteilylle Päijänteelle.
Illan aikana pääsimme tutustumaan Restel Oy:n sekä yhteistyökumppaneidemme matkailu- sekä
kulttuuri tarjontaan. Mukana olivat: Viking Line, Päijänne Risteilyt Hilden, Kuopion
Kaupunginteatteri, Seinäjoen Kaupunginteatteri, Forex Bank Ab, Hertz, Laajis, Etelä-Pohjanmaan
Matkailu sekä Roll Risteilyt. Tilaisuus alkoi kesäisellä coctailbuffetilla, hotelliskierroksella ja
tutustumalla Restelin Oy:n ja yhteistyökumppaneiden palveluihin. Sen jälkeen siirryimme satamaan
risteilemään Päijänteellä. Sää ei ollut ihan kesäisin mutta se ei meitä haitannut, koska laivalla
tunnelmasta ja ohjelmasta piti huolta ristelyisäntäna tv-julkkis Ismo Apell! Kisailimme tietovisassa ja
lauloimme karaokea, oli oikein mukava ilta! Vastaanvanlainen ilta ruokailun ja risteilyn kanssa olisi
mukava vaikka työpaikan kesäjuhlien ohjelmana! Mukana oli noin 30 jäsentämme.
to 4.6.2015
Scandic Jyväskylä
Kesäkuisena iltana olimme saaneet kutsun tutustumaan Jyväskylän Scandic hotelliin. Vastassa meitä
olivat Birgitta Siitari ,Jaana Heino ja Pinja Söyrilä. Tutustuimme ensin hotellin huoneisiin,
neuvottelutiloihin sekä viivähdimme uima-altaalla kera joogahetken. Kaunis hotelli, jossa on
rakennusvaiheessa satsattu todella laadukkaisiin ja ajattomiin ratkaisuihin. Vaikka ovikortit jossain
vaiheessa lakkasivat toimimasta tuoden pientä jännitystä iltaamme, sujui ilta kaiken kaikkiaan oikein
mukavissa merkeissä. Kesäisen illan päätteeksi nautimme maittavan illallisen hotellin ravintolassa.
Mukana oli 35 jäsentä.
ma 8.6.2015 M/S Magia - iltapäivän tilaisuus
M/S Magian Arto Hakanen kutsui jaostomme jäsenet tutustumaan Jyväskylän satamassa olevaan M/S
Magia laivaan. Laivalta löytyivät pienet kokoustilat ja aurinkoinen kansiterassi, erinomainen
vaihtoehto rennompaan palaveriin! Alkukesän auringossa nautimme kahvia sekä itse tehtyä
italialaista jäätelöä, joka oli todella hyvää! Rennossa päiväkahvitilaisuudessa mukana oli 30 jäsentä.
ke 10.6.2015 Riihivuoren Aploodi-teatteri, Pirunpelto-kesäteatteriesitys
Riihivuoren teatteri kutsui jaostomme jo perinteiseen alkukesän teatteriesitykseen ja nyt vuorossa oli
huippusuosittu ja tv:stäkin tuttu Pirunpelto. Tilaisuuden alussa toimitusjohtaja Janne Anders kertoi
Riihivuoren kuulumisia ja tulevaisuuden tapahtumista. Pääsimme nauttimaan Riihivuoren
teatterimenusta, joka oli herkullinen! Sen jälkeen siirryimme katsomaan näytöstä, joka oli todella
hyvä! Loistavat näyttelijät, hyvä tarina, kekseliäästi hyödynnetyt lavasteet -näytöksen jälkeen

pystyimme vain suosittelemaan esitystä! Oikein mukava teatteri-ilta jälleen kerran, josta mukana
nauttimassa oli 48 jäsentä.
Pe 26.6. 2015 Kievarin kesäteatteri
Kartano Kievarin kesäteatteri kutsui sihteerinaiset kesän veijarinäytelmän Melkoisia
muskettisotureita-ennakkonäytökseen. Matkaan lähti joukko sihteereitä ennen kesälaitumille
siirtymistä, ja mikä olisi ollutkaan siihen parempi tapahtuma kuin tämä hulvaton komedia.
Meitä vastassa olivat ei sen vähempää eikä enempää kuin Suomen näyttelijäparhaimmistoon kuuluvat
UIT:n Jussi Lampi, Puntti Valtonen, Mikko Rantaniva ja Timo Kärkkäinen, nuo mainiot muskettisoturit
ja Sari Siikander, muskettisoturien palavasti rakastama kaunis neito.
”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."
Näytelmä oli harmittoman hauskaa taitavien näyttelijöiden tykitystä, Bonanzan tunnusmusiikki soi,
muskettisoturit ratsastivat keppihevosillaan, välillä siirryttiin Peppi Pitkätossusta Ruotsin Kalle
Kustaaseen ja selviteltiinpä siellä sukuakin. Melkoisia muskettisotureita, siis! Tästä oli hyvä aloittaa
kesäloma. Mukana oli 6 jäsentä.

Heinäkuu
Heinäkuu lomailtiin

Elokuu
26.8.2015 Hotelli Alba
Alban hotellinjohtaja Katri Paakkari oli jälleen järjestänyt meille Sihteeriyhdistyksen Jyväskylän
jaoston jäsenille aivan ainutlaatuisen syyskesän juhlan. Aluksi halukkaat pääsivät saunomaan sekä
uimaan 16 asteisessa Jyväsjärvessä. Samalla tutustuimme Alban uusittuun hienoon saunaan upein
järvimaisemin sekä uintikertojen välissä teimme lähempää tuttavuutta laituriin meitä varten
parkkeerattuun saunalauttaan.Ainutlaatuisia molemmat! Uinnin ja saunomisen jälkeen meitä odotti
aivan upea ja notkuva illallispöytä. Ennen illallista kuulimme myös Jyväsjärven tämän kesän
uutuudesta, Gr8wake Oy:n vesihiihtäjien ja lautailijoiden kaapeliradasta, itse yrittäjän kertomana.
Yrityksellä on vuokrattavana myös mm. sup-lautoja jotka erityisesti kiinnostivat jäseniämme. Ilta
jatkui Alban kuulumisilla. Katri kertoi Alban tarjoamista monipuolisista palveluista erilaisiin juhliin ja
tilaisuuksiin. Aivan ihastuttava ilta Albassa taas kerran. Mukana oli 30 jäsentä.

Syyskuu
16.9.2015 Jyväskylän Huoneteatteri, Maaninkavaara-näytelmän ennakkonäytös
Jyväskylän Huoneteatteri kutsui meidät näytelmänsä Maaninkavaara ennakkonäytökseen pe
16.9.2015. "Maaninkavaara on kertomus suomalaisen miehen mielenmaisemasta. Tunteiden vaikeasta
käsittelemisestä, joita voi paeta urheilun maailmaan. Tässä tapauksessa pitkänmatkanjuoksuun.
Martti Huttunen ei muuta arvosta. Hänelle maailma on Kaarlo Maaningan Maaninkavaarassa.
Kestävyysjuoksu täytyy pelastaa. Päähenkilö Martti (Kari Eloranta) ei käsittele poikansa menetyksen
surua ja tässä häntä auttaa teini-ikäinen tytär Heidi (Jenna Simpanen). Heidi alkaa juoksemaan. Isä
Martille maailmassa ei juuri muuta ole, kuin pitkänmatkanjuoksu: Lasse Viren, Pekka Vasala, Martti
Vainio ja tietysti suuri idolinsa Kaarlo Maaninka. Martti haluaa palauttaa Suomen kestävyysjuoksun
maineen, joka on täydellisesti menetetty. Nykyurheilu ei ole mitään, se on vain sählyn säheltämistä.
Alkaa absurdi matka juoksun maailmaan. Heidi joutuu isänsä kautta kokemaan mitä

uskomattomampia hetkiä, joiden aikana ei tiedä itkeäkö vai nauraa. Suomalaisen miehen tarina on
tässä pakkomielteinen, hulvaton ja tragikoominen. Melko tavallisen perheen äidinkin on vihdoin
avattava silmänsä isän toimille. Millainen on hyvä avioliitto? Tietenkin sellainen, jossa hiljaisuus on
kultaa. Millainen on hyvä isä? Tietenkin sellainen, joka siirtää toteutumattomat unelmansa lasten
kannettaviksi. Vai onko näin?"
Näytelmä oli samalla kertaa hauska ja traaginen. Se kesti väliaikoineen melkein 3 tuntia. Meitä oli 18
naista katsomassa näytelmää.
17.9.2015 Yritysvierailu Finnkino Jyväskylä ja Kätilö-elokuva
Finnkino kutsui jaostomme jäsenet kuulemaan, millaisia palveluita elokuvateatteri voi tarjota
yritysasiakkaille. Mahdollisuuksiahan oli monia ja monenlaiseen tilanteeseen! Henkilökunnan ja
asiakkaiden muistamiseen perinteiset leffaliput tai sitten ihan oma elokuvanäytös! Teatterin tilat
soveltuvat hyvin erilaisiin kokouksiin ja tuote-esittelytilaisuuksiin, kaikilla on aina esteetön näkymä
eteen mukavissa penkeissä istuessa. Erinomainen houkutin kokouspäivän päätteeksi on vaikkapa oma
elokuvanäytös, varmasti kaikki pysyvät loppuun asti paikalla! Yritysmyynnin Noora Kuronen piti
palveluista esittelyn jonka jälkeen jäkeen jäsenemme pääsivät katsomaan juuri ensi-iltaan tullutta
Kätilö-elokuvaa leffaherkkujen kera. Paikalla oli 45 jäsentä.
Eventum Expo-messut 2015 23.-25.9.2015
Sihteeriyhdistys oli mukana EventumExpo-messuilla 23.-25.9.2015 omalla osastolla. Messut olivat
tapahtumajärjestämiseen keskittyvät messut, joiden kanssa yhtä aikaa pidettiin myös Finngrafmessut painoalan ammattilaisille. Messuilla kävijöitä oli yli 4000. Messut olivat mukavat ja antoisat –
saimme niin uusia yhteistyökumppaneita, vierailukutsuja kuin jäseniäkin. Messujen aikana tapasimme
myös monta entuudestaan tuttua toimijaa.
Messuosastolla olivat Sihteeriyhdistyksestä kertomassa 3 päivän ajan Ulla Hettula, Riitta Koistinen,
Niina Häkkinen, Taija Viinikka ja Saara Tannermäki. Myös yhdistyskoordinaattorimme Sari Ollikainen
oli perjantaina tavattavissa osastollamme.

Lokakuu
Vierumäki & Scandic 2.-3.10.2015
Vierumäen Ville Hautala ja Scandicin Pinja Söyrilä kutsuivat jaostomme jäsenet tutustumaan
Vierumäen tarjontaan 2. – 3.10.2015.
Aloitimme torstaipäivän aamupalalla Jyväskylän Scandicissa, jossa Jaana Heino kertoi meille
Scandicin kuulumisia. Aamiaisen jälkeen starttasimme kimppakyydeillä kohti Vierumäkeä.
Vierumäelle saavuttuamme tutuistuimme Scandic-hotellin monipuolisiin kokoustiloihin ja
majoituimme hotelliin. Golf Paviljongissa nautitiun maittavan lounaan jälkeen aloitimme
tutustumiskierroksen Vierumäen alueeseen ja monipuoliseen ohjelmatarjontaan Ville Hautalan
johdolla. Ja kyllä katsottavaa ja koettavaa riitti, erilaisia majoitusvaihtoja on tarjolla runsaasti,
samoin aktiviteetteja...Vain laskettelurinne taitaa puuttua alueelta J Kierroksen jälkeen kävimme
Vierumäki Areenan peilisalissa tehokkaassa GymStick-jumpassa ennen saunaa ja herkullista Resort &
Kitchenissa tarjoiluta buffet-illallista. Illallisen jälkeen halukkaat pääsivät vielä keilaamaan ja
tutustumaan Vierumäen perjantain iltaelämään. Lauantain ohjelmaan kuului Chiball-jumppa ennen
lounasta ja kotimatkaa. Vierumäellä oli mukana 12 jäsentä.
Jyväskylän Kaupunginteatteri, Jyväskylän Sokos-hotellit 8.10.2015
Jyväskylän Sokos Hotellien myyntipäällikkö Teija Rosti toivotti meidät ennen teatteriesitystä
tervetulleiksi Jyväskylän kaupunginteatterin lämpiössä maistuvien tarjoilujen ja kuohuvan merkeissä
sekä kertoi Jyväskylän Sokos hotellien kuulumiset. Samalla myös sokos hotellien Jyväskylän
myyntihenkilöstö esittäytyi, oli kiva saada kasvot tutuille nimille! Ennen Jekyll & Hydeesityksen alkua kaupunginteatterin markkinointipäällikkö Jouni Huhtaniemi kertoi

mielenkiintoisia taustoja sekä Jyväskylän kaupunginteatterista että illan esityksestä produktiona.
Pääsimmekin raottamaan esiriippua ja katsomaan kulissien taakse itse tuottajan ja näyttelijöiden
silmin. Väliajalla meille oli katettu makea välipala kahvin kera lämpiöön. Itse esitys oli vaikuttava.
Teatteriesitykset ovat sihteeriyhdistyksen yakuuvarmoja suosikkitapahtumia, tähänkin esitykseen
saimme 50 osanottajaa ennätysajassa ja 17 hlöä jäi vielä jonoon odottamaan mahdollisia peruutuksia.
Teatteriesityksiin kannattaakin ilmoittautua heti kun
kutsu tulee – nopeat syövät hitaat!
Viikinkiravintola Harald 15.10.2015
Ravintolapäällikkö Sanna Ahonen kutsui jaostomme jäsenet vieraaksi Viikinkiravintola Haraldiin kera
tyhjän vatsan, janoisan kurkun ja iloisen mielen. Kun laskeuduimme rappuset alas ravintolaan, oli
kuin olisimme oikeasti siirtyneet ajassa taaksepäin keskelle viikinkikylää. Ihanaksi yllätykseksi
pääsimme testaamaan Viikinkiravintola Haraldin pikkujoulumenun ensimmäisinä tänä vuonna, ja voi
että, olipa makuja jos monenlaista! Pöytään tuotiin monenlaista makua, yllättäviä makuyhdistelmiä
mutta ah, niin herkullista! Vatsa täyttyi ja jano sammui, ja meillä oli mukavaa! Illan aikana ja sen
kulusta piti huolta koko viikinkikylän väki, kyläpäälliköstä aina uusimpaan Helga hunajasuuhun asti.
Viikinkiruokailemassa oli 36 jäsentä.
Restel & 4-event 20.10.2015
kokoonnuimme reippailemaan 4-Event hyvinvointiklinikalle Kylpylähotelli Rantasipiin Laajavuoressa.
Ensin kuulimme 4-Eventin ja Kylpylähotellin palveluista energisoivan ja herkullisen smoothien kera.
Sen jälkeen teimme Maria Mikkosen ja Sirpa Läntisen hyvässä tsemppauksessa kolme lihaksia ja
kuntoa kasvattavaa kuntosalicircuit kierrosta monipuolisissa kuntosalilaitteissa. Jokainen kierros oli
edellistä hieman vaativampi ja lopputuloksena oli mukavasti kiihtynyt pulssi ja endorfiininautinto!
Endorfiineissamme siirryimme kylpylän puolelle poistamaan kuona-aineita kehoistamme
infrapunasaunassa ja hieromaan kasvaneita lihaksiamme kylpylän allassuihkuissa ja virkistymään ihoa
hyväilevissä vesissä. Täältä siirryimme vielä herkuttelemaan erinomaisen illallisen Kylpylähotellin
ravintolan puolelle. Mukana oli 15 jäsentä.
Jaoston sääntömääräinen syyskokous, Jyväskylän kaupunginkirjasto 21.10.2015
Jyväskylän jaoston sääntömääräinen syyskokous pidettiin Jyväskylän kaupunginkirjastolla. Kokousta
ennen jäsenemme, hallintosihteeri Pirjo Senttula kertoi yleisesti kaupunginkirjastosta ja sen
vuokrattavista tiloista. Pirjon jälkeen informaatikko Mari Vuorinen kertoi mm. kirjaston sähköisistä
palveluista (e-kirjat, e-lehdet) ja informaatikko Aapo Ruuttunen kertoi kirjastoissa järjestettävistä
tapahtumista. Eipä olisi uskonut, että kirjasto järjestää eniten tapahtumia Jyväskylässä!
Syyskokouksen jälkeen pääsimme tutustumiskierrokselle kirjastoon, myös sellaisiin tiloihin, joihin
normaalisti ei pääse. Kahvila Novelli tarjosi meille kokouskahvit. Syyskokoukseen osallistui 14
jäsentä.
Suomen Brodeerauksen aamupala 22.10.2015
Pimeän ja sateisen aamun piristyksenä ihanan värikäs aamupalapöytä, lukuisat liikelahjaideat ja
osaava henkilökunta odottivat meitä Suomen Brodeerauksen syyspäivillä! Paikalla oli henkilökunnan
lisäksi maahantuojien edustajia, joten aamun aikana tuli tuhti tietopaketti liikelahjojen trendeistä.
Mukana olleet sihteerit saivat ideoiden lisäksi konkreettisesti lisäenergiaa, kun saimme varaakkulaturin älylaitteiden lataamiseen matkoilla jne. Tarvittava kapistus joka sihteerille ja oiva
joululahjaideakin!
Kiitos mukavasta aamusta Brodeerauksen porukalle! Aamupalalle osallistui 13 sihteeriä.

Marraskuu
Ravintola Vesilinna 12.11.2015
Voinee sanoa, että aistielämykset olivat kohdallaan kun pääsimme Ravintola Vesilinnassa
maistelemaan monenlaisia herkkuja ja ravintoloitsija-Pirjo Oksanen-Brümin oman viinitarhan viinejä
katsellen Jyväskylän valoja, parhaassa sihteeriseurassa tottakai!
Illan aikana oli ilo tutustua uusiin Vesilinnan ihmisiin eli ravintolajohtaja Ilona Maunuahoon sekä
keittiömestari Helmutiin, jonka iloisuus ja intohimoisuus ruokaa kohden oli ihanan piristävää! Heidän
myötä uudetkin tuulet puhaltavat historiallisessa Vesilinnassa. Illan päätteeksi kipusimme
näköalatorniin ihailemaan pimeän marraskuun illan valoissa kylpävää kaupunkiamme. Iltaan osallistui
29 sihteeriä.
Kylpylähotelli Peurunka 17.11.2015
Vierailimme Kylpylähotelli Peurungassa hyvän olon ilta-teemalla. Iltaan kuului alkuun pientä
välipalaa, jonka aikana toimitusjohtaja Seppo Virta kävi tervehtimässä meitä. Sen jälkeen siirryimme
pukuhuoneiden kautta liikuntasaliin, jossa oli lempeää rentoutumista ja kehonhuoltoa mm. joogan
keinoin. Ohjaajamme opetti meille myös uuden stressinpoistamismenetelmän, TRE:n, joka sai meidät
sihteerit sätkimään lattialla salin hämärässä. Vierailun aikana liikunta- ja hyvinvointipalveluiden
asiakkuuspäällikkö Vesa Väänänen kertoi Peurungan valikoimista kokous tai tyhy-päivään ja
asiakkuuspäällikkö Johanna Maasola yleisesti Peurungan kuulumisia, mm.Peurunkaan tulossa kesällä
2016 F2 ratamoottoriveneiden osakilpailu!
Illan päätteeksi nautimme maittavan pikkujouluillallisen ja jos puheensorinasta pystyi päättelemään
jotain niin ainakin sen, että kaikilla oli hyvä, rentoutunut olo! Ihana, voimaannuttava hyvän olon ilta
marraskuun pimeydessä! Mukana oli oli 24 sihteeriä.
Some-koulutus 25.11.2015
Jaostomme toteutti jäsenten toiveen ja järjesti Some-koulutuksen. Pidimme koulutuksen Jyväskylän
NNKY:n juhlatilassa, ja koulutuksen aluksi NNKY:n toiminnanjohtaja Tanja Nieminen kertoi meille
toiminnastaan, mm. kamalat äidit-ryhmästä. Meitä sihteereitä somen saloihin tuli kouluttamaan
Sanna Jylänki Redesan Oy:stä. Sannan rempseällä tyylillä otimme selvää mitä ovat erilaiset
sosiaalisen median työkalut ja miten ja mihin niitä kannattaa käyttää. Illan aikana oli paljon
keskustelua, kysymyksiä ja esimerkkejä, joista varmasti jokainen sai jotain uutta tietoa, oli sitten
aloittelija tai konkari somen ihmeellisessä maailmassa. Koulutukseen osallistui 24 sihteeriä.

Joulukuu
Tallink Silja ja Matkavekka, reissu Tallinnaan 3.-4.12.2015
Olimme Tallink Siljan ja MatkaVekan meille järjestämällä opintomatkalla jouluisessa Tallinnassa!
Matkan isäntänä ja emäntänä toimivat Tomi Pullinen/Tallink Silja ja Pia Tamminen ja Kimmo
Rasimus/MatkaVekka. Tutustuimme matkan aikana menomatkalla Tallink Siljan Baltic Queen alukseen
sekä kuulimme TallinkSiljan tarjoamista kokouspalveluista sekä MatkaVekan monipuolisesta
matkatarjonnasta suoraan Jyväskylästä. Tallinnassa tutustuimme kahteen TallinkSiljan hotelliin,
Tallink Spa hotel ja Tallink City hotel. Spa hotellin
allasosasto oli hyvin kutsuva ja Tallink City hotellilla oli monta kätevän kokoista kokoustilaa upein
näkymin. Hotellikäyntien jälkeen pääsimme vielä tekemään löytöjä Tallinnan putiikkeihin
ja joulutorille. Paluumatkalla nautimme business loungen notkuvasta noutopöydästä juomineen
Tallink Superstarilla. Jukka Tuomen turvallinen ja luotettava kuljetuspalvelu takasi sujuvan
siirtymisen paikasta toiseen sekä Jyväskylän ja Helsingin välillä että perillä Tallinnassa. Upea reissu

ja upeat isännät ja emäntä. Heidän nimensä kannattaa laittaa ylös ja pyytää tarvittaessa
tarjousta kokousreissuille. Reissussa oli mukana 34 sihteeriä.
Jaoston pikkujoulut Wanhassa Fredassa 10.12.2015
Jaostomme vietti pikkujouluja tunnelmallisessa Wanhassa Fredassa. Pikkujoulujen tunnelmaan
johdattivat Ilona ja Valtteri ihanalla esityksellään ja intouduttiin me sihteeritkin laulelemaan
joululauluja useamman kerran ruokailun lomassa! Ja hyvin sujui ja hyvältä kuulosti. Nautimme
Wanhan Fredan perinteisen joulumenun joka sopi mainiosti kuusijuhlateemaiseen pikkujouluihimme.
Iltaan jännitystä toi matkatoimikunnan arpajaiset, joissa oli rutkasti palkintoja. Pikkujouluihin
osallistui 31 jäsentä.
Pavinljongin joululounas 17.12.2015
Paviljonki kutsui jäsenemme vierailulle ja nauttimaan joululounasta juuri ennen joulua. Ennen
ruokailua kuulimme Paviljon kuulumisia myyntineuvottelija Teija Mattolan kertomana ja kurkistimme
myös uuteen kokoustilaan. Myös vanhoissa tiloissa tehdään pientä remonttia, joten
tulevaisuudessakin tilat tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia eri tilaisuuksien tarpeisiin. Vierailun
päätarkoitus oli kuitenkin päästä nauttimaan Paviljongin herkullisesta ja erittäin runsaasta
joululounaasta. Samalla huomasimme, miten isosta ravintolatilasta oli onnistuttu erottamaan meille
hyvin tunnelmallinen, oma alueemme. Se oli yksi käytännön esimerkikki tilojen monipuolisesta
käyttömahdollisuudesta. Joululounaalla oli 19 jäsentä.

