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Secretarius-lehti kulkee
Kädessäsi on jäsenlehti, jota on ollut kokoamassa moni jäsenemme.
Lehden kaikki jutut ideoidaan, kirjoitetaan, oikoluetaan ja taitetaan
itse, toimituskunnan voimin. Ja kaikki tämä vapaaehtoistyönä!
Nykyiseen toimituskuntaan kuuluu päätoimittajan ohella neljä
vakituista toimittajaa sekä yhdyshenkilö jokaisesta kymmenestä
jaostosta.

Y

hdyshenkilö on jaoston linkki ja Secretarius-yhdyshenkilö
vastaa osaltaan alueensa näkyvyydestä lehdessä. Hän toimii linkkinä oman
jaostonsa ja toimituksen välillä sekä
avustaa juttujen teossa. Yhdyshenkilö
kertoo, mitä jaostossa tapahtuu, ottaa
vastaan juttuvinkkejä ja ideoita ja toimittaa niitä eteenpäin. Henkilön persoonallisuudesta, mielenkiinnon kohteista ja aktiivisuudesta riippuen yh-

dyshenkilön rooli voi olla hyvinkin
aktiivinen.
Yhdyshenkilö toimii luottamustehtävässä jaostossaan. Yhdistyksen
toimintaohjeisiin kuuluu muun muassa ohje Secretarius-lehden toimintaperiaatteista. Siellä esitetään myös
Secretarius-vastuuhenkilöitä koskeva
toive, että päätoimittaja, toimittajat ja
yhdyshenkilöt osallistuvat lehden tekoon vähintään kahden vuoden ajan.

Kun mieleesi pulpahtaa jutun aihe, niin
ota yhteyttä jaostosi
yhdyshenkilöön.
Entä jos yhdyshenkilö ei kuulu
jaoston hallitukseen?
Mikäli yhdyshenkilönä toimii jaoston
hallituksen ulkopuolinen henkilö, olisi hyvä kutsua hänet silloin tällöin jaoston hallituksen kokouksiin tai informoida säännöllisesti, mitä tapahtumia paikallisjaosto järjestää tai mihin he ovat osallistuneet.
Mitä aktiivisempaa yhteistyö yhdyshenkilön ja jaoston välillä on, sitä helpompi yhdyshenkilön on hoitaa

Lehden koulutuspäivässä mukana Minna Kronberg (vas.), Anne Brandt, Ida
Bruins Slot, Anna Ääri, Minna Anttila
ja Marjo Keskikastari. Hyvä juttuidea
kannattaa vinkata oman jaostosi yhdyshenkilölle. Meidän yhteystietomme
löytyvät yhdistyksen nettisivulta ja
jokaisesta lehdestä, Minna Kronberg
kertoo.
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kädestä käteen

omaa osuuttaan eli toimia linkkinä jaostonsa ja toimituksen välillä. Koska
lehdenteko on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista, kannattaa ideoiden ja
aiheiden kanssa lähestyä jo hyvissä
ajoin, jotta ne voidaan huomioida aikataulutuksen, teemojen tai vuodenkierron mukaan.
Lehdenteko ei kuitenkaan ole niin
jäykkää, etteikö oltaisi ajan hermolla
ja tarpeen tullen tartuttaisi tilaisuuteen, kun sellainen ilmenee eli juttujen ilmestysjärjestystä voi muuttaa, jos
yhdyshenkilöltä saadaan jokin uusi ja
ajankohtainen aihe.

Kuinka lehdenteossa pääsee
alkuun?
Secretarius-koulutuspäiviä on kerran pari vuodessa. Noina päivinä sekä vanhat konkarit että mukaan liittyneet uudet yhdyshenkilöt tapaavat,
tutustuvat, vaihtavat ideoita ja luovat
sitä yhteishenkeä, jonka voimin he pitävät kirjoittajan liekkiä yllä, jotta yksinäinen kirjoitustyö sujuu oman työpöydän ääressä.
Koulutuspäivien aikana perehdytään lehdentekoon, kerrataan kenties
kielenhuoltoa tai kirjoitukseen liittyviä vinkkejä, opitaan uusia ja ajankohtaisia asioita, kehitellään teemoja sekä
testataan ideoita ja jutunaiheita tuleviin numeroihin. Lehdenteko on palapeliä, jonka kokoamiseen kaikki osallistuvat omalla panoksellaan tilanteen
mukaan vaihdellen.

Seuraavaksi, kun sinulle, hyvä lukija, pulpahtaa mieleesi jutunaihe,
mielenkiintoinen tarina tai aihe, niin
ole ihmeessä yhteydessä oman jaostosi yhdyshenkilöön. Tehdään yhdessä
lehteä meille kaikille, sillä on ilo toimia yhdessä!

Omia kokemuksiani kirjoittajatiimissä
Liityin Sihteeriyhdistykseen vasta vuoden 2012 lopulla. Varsin untuvikoksi koen itseni kuunnellessani konkareita, joilla on jopa vuosikymmenien kokemus yhdistyksen toiminnasta joko rivijäsenenä tai hallitustoiminnassa. Viime vuoden syksyllä vastasin myöntävästi kutsuun
liittyä mukaan oma paikallisjaostoni hallituksen toimintaan yhdyshenkilön roolissa.
Koulutuspäivät olivat Tampereella tammi-helmikuun vaihteessa. Koskikadun Cumulukseen kokoontui viikonlopuksi 16 naista ja pari ulkopuolista kouluttajaa käymään läpi lehdenteon eri vaiheita, kuuntelemaan, kuinka hyvä haastattelu varmistetaan, kuinka juttulista muuntuu painetuksi jäsenlehdeksi. Lisäksi saatiin oppia mikä on yhteistyökumppaneiden merkitys, kuinka juttuaiheesta kehkeytyy lehtijuttu, kielenhuoltoa, taitto-ohjelman käyttöä sekä ajankohtaista tietoa hyvän ravinnon ja tietoisen syömisen merkityksestä. Nuo pari päivää menivät
yhdessä hujauksessa.
Oli hienoa päästä niin nopeasti uutena yhdyshenkilönä tutustumaan
koko lehdentekijöiden kaartiin, upeisiin, osaaviin ja tehokkaisiin naisiin, jotka jakoivat tietämystään ja kokemuksiaan. Olen erittäin tyytyväinen, että vastasin myöntävästi kutsuun osallistua jäsenlehtemme tekijäksi yhdyshenkilön muodossa.
Minna Kronberg
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