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”

ehtävänimikkeet vaihtelevat,
mutta asenne yhdistää. Se on
yhdessä olemisen ja elinikäisen oppimisen ilo, sanoo sihteeriyhdistyksen koordinaattori Sari Ollikainen.
Sihteeriyhdistyksen tausta ja esikuva
on jenkeissä. Vuonna 1960 yhdistys alkoi
toimia kotimaiselta pohjalta ensin Helsingissä, josta toiminta on levinnyt vuosien
aikana ympäri Suomen. Nyt alueellisia
jaostoja on yhteensä kymmenen ja yhdistykseen kuuluu noin 1100 jäsentä.
- Luottamustehtävissä yhdistyksessä
toimii noin 70 henkilöä ja aktiivisessa yhdistyksessä kaikki pyörii vapaaehtoisvoimin. Olen ainoa vakituinen työntekijä - se
liima, joka yhdistää jaostot ja luottamushenkilöt, kertoo Ollikainen.

SARIN ASU Housut, Josef
Ribkoff 165,00 €, Tunika
94,50 €, Nahkajakku 145,50
€, Muoti Pia. Kengät, Serafiia,
Aiminer, 119 €. ANNEN ASU
Nahkahousut 89,95 €, Tunika,
Josef Ribkoff 239,95 €, Muoti
Pia. Kengät, Serafiia, Aiminer,
119 €. SISKON ASU Mekko,
Josef Ribkoff 249,95 €,
Nahkajakku, (ONE TWO) 94,95
€, Muoti Pia. Kengät, Serafiia,
Aiminer, 119 €.

Ilo toimia

yhdessä

KUN YHDISTYKSEN jäsenet olivat aiem-

min pääosin johdonsihteereitä, koostuu
jäsenistö nykyisin hyvin monipuolisesta
otoksesta sihteerin ja assistentin työnkuvissa työskenteleviä henkilöitä. Mukaan
mahtuu myös opiskelijajäseniä.
- Sihteerintyö on hyvin monimuotoista.
Se vaatii joustavuutta, sosiaalisuutta ja paineensietokykyä. Jäsentemme tehtäväkentät vaihtelevat alalta toiselle ja työnsisältöön voi kuulua yhtä lailla taloushallintoa,
asiakaspalvelua, tapahtumanjärjestämistä kuin markkinointiakin. Koulutustaustaa
emme jäsenistöltä selvitä, työtehtävät ratkaisevat.
Yhdistys toimiikin jäsentensä tukena
työelämän alati muuttuvissa vaatimuksissa ja haasteissa. Se järjestää koulutuksia jäsenten toivomista ja ajankohtaisista aiheista.
Mukaan mahtuu toki huviakin. Siitä
vastaa sekä kattoyhdistys että paikalliset
jaostot. Usein yhdistystä kutsutaan erilai-

TEKSTI JA KUVAT
NMT/TARJA
ANUNTI

Sihteeriyhdistys on valtakunnallinen kollegaverkosto,
joka on täynnä aikaansaavia ja aikaansa seuraavia
alansa ammattilaisia.

www.nmt.fi
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Sari Ollikainen,

Yhdistyksen koordinaattori,
”Kävelevä käyntikortti”

”Viihdyn hyvin juuri kuvan kaltaisissa vaatteissa. Pleiseri tekee rennomman näköisestä yleisilmeestä asiallisen. Väriskaalani on monesti musta-valkoinen, mutta
pirteät kuosit ja yksityiskohdat sekä erilaiset huivit raikastavat luukkia.”

sille yritysvierailuille ja tutustumispäiville, joihin sisältyy yleensä sopiva määrä tietoutta ja huvia samassa hetkessä.
- Verkostosta on hyötyä itsensä kehittämisessä ja työtehtävien hoidossa. Täällä voi
jalostaa sellaisia osa-alueita, joita ei välttämättä omassa työssä pääse oppimaan, mutta jotka kuitenkin auttavat arjessa. Esimerkiksi esiintyminen on yksi kullanarvoinen
taito, jota opimme yhdessä. Moni löytää
verkoston kautta hyviä ystäviä ja joskus
jopa uuden työpaikan, sanoo yhdistyksen
puheenjohtaja Anne Brandt.
JUTUNTEKOPÄIVÄNÄ SIHTEERIYHDISTYKSEN naiset ovat kokoontuneet Kuopi-

on Scandic-hotelliin. Luvassa on kokonainen päivä kokouksia ja koulutusta kahdenkymmenen henkilön voimin.

