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Yhdistykselle toivotaan
lisää näkyvyyttä
Millaisia toiveita ja ideoita antaisit Sihteeriyhdistyksen toiminnan
kehittämiseksi? Tätä kysyttiin maaliskuussa sähköpostikyselyllä
yhdistyksemme jäseniltä. Vastauksissa tuli hyviä kehitysideoita ja
toiveita, joita hallitus ja jaostot voivat yhteistyössä jatkojalostaa.

K

ysely toteutettiin yhteistyössä Kokouspaikat.comin kanssa, ja vastaajina olivat paitsi yhdistyksemme jäsenet myös varauspalvelun
muut käyttäjät. Yhteensä vastaajia oli
260 henkilöä, heistä yhdistyksemme
jäseniä noin 200.

Profiilin nosto paikallaan?
Kyselyn vastauksissa nousi toiveita
nostaa yhdistyksen tunnettuutta. Osa
vastaajista ei ollut kuullutkaan yhdistyksestämme ja moni jäsenkin ehdottaa profiilin nostoa ja lisänäkyvyyttä
esimerkiksi työpaikoilla.
––Sihteeriyhdistyksen toiminta on
innostavaa ja tukee hyvin sihteereiden ja assistenttien työtä. Toivoisin,
että Sihteeriyhdistys voisi näkyä entistä vahvempana ja vakuuttavampana toimijana myös kaikkien työantajien suuntaan, jotta työpaikoillakin voitaisiin arvostaa yhdistyksen jäsenyyden mukanaan tuomaa lisäarvoa.
Yhdistyksen nimeä pidetään vanhanaikaisena, joskin toimintaa aktiivisena ja ajantasaisena.
––Järjestäisin myös ehkä sellaisia
tilaisuuksia, joihin mahdollisesti jäsenyydestä kiinnostuneet voisivat osallistua ja päättää sen jälkeen, ryhtyäkö jäseneksi.
––Nimi antaa kuvan ”pölyttyneestä” järjestöstä, toki sivut ja toiminta
kertovat toista.
––Toivoisin somen käyttöä lisää.
Enemmän luontaista verkostoitumista tapahtumissa.

Koulutustoiveita ja hiljaisen
tiedon jakoa
Jaostojen tapahtumien sisältöön toivotaan ammattiin liittyvää edullista koulutusta, ja aina ei kouluttajan tarvitsisi
olla ulkopuolinen. Omasta verkostostakin löytyy paljon osaajia.
––Toivoisin enemmän pieniä koulutustilaisuuksia viestintään ja oikeakielisyyteen, it-asioihin. Pitkään kokouksia, tilaisuuksia, varauksia, konferensseja järjestäneet sihteerit voisivat jakaa hiljaista tietotaitoaan muille
vaikka powerpointilla ja kertomalla.
Monen jäsenen on entistä hankalampi osallistua tapahtumiin työajalla, joten tilaisuuksien alkamisajankohtaa toivotaan myöhemmäksi, näin
myös kauempaa tulevilla on mahdollisuus päästä mukaan.

Paljon tyytyväisiä jäseniä
Monet kyselyyn vastaajat kommentoivat lyhyesti, että kaikki hyvin – jatkakaa samaan malliin. Yhdistyksemme toiminta koetaan tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi. Uusia jäseniä on tullut
paljon mukaan ja pitkäaikaisiakin tyytyväisiä jäseniä on mukana runsaasti.
––Olen ollut pitkään jäsen, enkä
juuri osaa parempaa organisaatiota
keksiä. Aina löytyy ideoitsijoita ja ideoita ja uutta ja uutta.
Sihteeriyhdistys ja Kokouspaikat.com
kysyivät yhdistyksen jäsenten toiveita
ja ideoita Sihteeriyhdistyksen toiminnan
kehittämiseksi. Eräs vastaaja toivoo, että
yhdistys näkyisi entistä vahvempana
ja vakuuttavampana toimijana myös
kaikkien työantajien suuntaan. Kuvassa
on yhdistyksen jäseniä viime vuoden
marraskuussa Tampereella pidetyssä
syyskokouksessa.

