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Puheenjohtajan kesätervehdys
Luet parhaillaan Jyväskylän jaoston virallista kesälomatiedotetta. Jaoston toiminta jää ansaitulle vapaalle juhannuksen jälkeen ja palaa jälleen erittäin aktiivisena heti koulujen alettua. Silloin muun muassa pääsemme jäsenemme Pirkko-Liisa Raution järjestämälle vierailulle Lapsiasiavaltuutetun toimistoon.
Toiminta on ollut kevään aikana hyvin monipuolista ja tapahtumia on ollut runsaasti. On
ollut hienoa ja palkitsevaa järjestää tapahtumia, koska te jäsenet olette niihin innokkaasti
osallistuneet. Kiitos siitä! Tässä tiedotteessa julkaistaan vielä kesäkuun viimeiset tapahtumat, toivottavasti innostutte niihinkin mukaan runsaslukuisesti.
Hallitus on myös kevään aikana kehittänyt Lyytiin palautekyselyn ja sitä on nyt ensimmäisiä kertoja jo testattukin. Kiitos kaikille palautetta antaneille! Pyydämme palautetta tapahtumista jatkossakin, koska haluamme tietää miten onnistuimme ja myös tapahtuman tarjoaja on kiinnostunut palautteesta. Eteenpäin annettuna palaute siirtyy luonnollisesti aina
anonyymisti. Tapahtumia pyritään tarjoamaan siten, että kaikille löytyisi jotain kiinnostavaa ja vielä sopivaan ajankohtaan. Toiset toivovat tapahtumien alkavan jo klo 14 ja toiset
taas pystyvät osallistumaan vain tapahtumiin, jotka ajoittuvat selkeästi työajan ulkopuolelle. Yritämme toteuttaa molempia toiveita, mutta pääosin tapahtumat alkavat vasta klo 16
jälkeen.
Minulta on myös kysytty, miksi jaoston tapahtumat ovat usein keskiviikkoisin. Tämä johtuu
siitä, että jos minä itse olen tapahtumavastuussa, pääsen varmimmin paikalle tuona iltana
lastenhoitojärjestelyiden takia. Osittain silti vain itse poikkean tapahtuman alussa katsomassa, että kaikki alkaa sujua ja tervehdin emäntää/isäntää. Vastuu tapahtumista onneksi
jakautuu kyllä hallituksen jäsenten kesken, mutta kaikki eivät ymmärrettävästi voi tai halua
ottaa tapahtumavastuuta. Hallituksen kesken vallitsee hyvä yhteisymmärrys ja mukavia ja
mieleenpainuvia kokouksia on tänäkin keväänä koettu.
Sihteerin salaisuus -tee on kulkenut tiensä läpi Suomen eri jaostojen ojentaessa sitä kiitoslahjana. Nyt se on Anne-Marian ansiosta saamassa kylkeensä pienen purkillisen jotain
ihanaa, maistuvaa makeaa. Tätä herkullista uutuutta on ihan kohta mahdollista myös ostaa jaoston tapahtumissa.
Uuden hallituksen muodostaminen alkaa heti lomien jälkeen syyskuussa. Järjestämme
syyskuun lopulla paljon toivotun jäsenillan ja siihen mennessä on tiedossa jo hallituksesta
mahdollisesti vapautuvat paikat. Mutta ainakin etsinnässä on eurojen päälle ymmärtävä
rahastonhoitaja, koska Helena on vastustuksesta huolimatta päättänyt luovuttaa pestinsä
eteenpäin. Jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Voin luvata, että
pääset mukavaan porukkaan, jossa myös tukea ja apua tarvittaessa löytyy. Helenakin on
luvannut opastaa uutta talousvastaavaa työnmakuun.
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Mutta sitä ennen: ihana & odotettu kesäloma!
Toivon sinulle oikein rentouttavaa lomaa ja lämmintä kesää.

Aurinkoisin terveisin,
Ninni-pj
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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!
Uudet jäsenet
- Riitta Olkkola
- Niina Makkonen
Jaostossamme jäsenasioita hoitaa Anne-Maria Melkko, p.040-569 5718,
annemaria.melkko(at)gmail.com

Sihteerin salaisuus -tee - ihanaa tarjota vaikka juhannusjuhlilla
vieraille
Jyväskylän jaoston omaa Sihteerin salaisuus-teetä myynnissä!
Sihteeritee on tehty yhteistyössä Teeleidin kanssa.
Tee on vihreää sencha-teetä, joka on maustettu mansikan paloilla, ruusunnupuilla, laventelinkukilla ja samppanja-aromilla. Paino 80g
Hinta 8€/pussi
Maksu käteisellä (mielellään tasaraha), isommissa määrissä myös laskutus
mahdollinen. Teepussit toimitetaan tilaajille ensisijaisesti jaoston tapahtumien
yhteydessä, mutta sopimuksen mukaan myös muina ajankohtina.
Tee-tilaukset ovat sitovia ja niitä ottaa vastaan:
Anne-Maria Melkko, annemaria.melkko(at)gmail.com
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Uusi jäsen esittäytyy
Olen Niina Makkonen, 41-vuotias perheenäiti Palokasta. Työskentelen Assistenttina Jyväskyläläislähtöisessä IT-alan yrityksessä ARROW Engineering Oy:ssä.
Tarjoamme järjestelmäratkaisuja tuottavuuden,
käynnissäpidon ja Lean-päivittäisjohtamisen tehostamiseen teollisuudessa. Nykyisessä työssäni
olen toiminut hieman yli 12 vuotta ja yhteensä
olen tehnyt toimistosihteerin / - apulaisen hommia n. 16 vuotta. Onpa mukaan mahtunut myös
pieni ajanjakso Säynätsalon vaneritehtaalla viilunlajittelua ja paikkausta.
Hiljattain harmittelin lounastapaamisen yhteydessä toimitilojemme palvelupäällikölle ammatillista
”jämähtyneisyyttäni”. En ole koskaan käynyt lisäkouluttautumassa enkä juuri koskaan tapaa muita oman alani ihmisiä työn tai vapaa-ajan merkeissä. Palvelupäällikkö mainitsi minulle Sihteeriyhdistyksestä ja kiinnostuin asiasta samantien.
Hieman lisää tiedustelua ja kiinnostus vaihtui innostukseksi – juuri tätä olen kaivannut! Lähdin heti tarmolla toimintaan mukaan ja olen jo
ilmoittautunut pariin tapahtumaan 
Vapaa-ajalla tykkään liikkua ja se on minulle todella tärkeää. Omaa aikaa saan kuntosalilla
käydessä ja lapsen kanssa liikumme yhdessä pyöräillen, lenkkeillen ja pihalla pelaillen ja
leikkien. Pidän myös puutarhatöistä vaikka en mikään viherpeukalo olekaan.
Odotan innolla muiden yhdistyksen jäsenten tapaamista ja kaikkea sitä, mitä jäsenyys tuo
tullessaan!

Yhdistyksellä ja jaostolla aktiiviset Facebook sivut
Seuraa ja käy tykkäämässä päivityksistä- lisäät näkyvyyttämme!

Yhdistyksen sivu Facebookissa
Jyväskylän jaoston sivu Facebookissa
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Riihivuoren kesäteatteri 8.6.
Riihivuoriteatteri kutsuu sihteerit viettämään kesäistä iltaa upeisiin Muuramen maisemiin. Illan ohjelmassa Yhden tähden hotelli-esityksen ennakkonäytös. Hyvä yhteistyökumppanimme, nykyään yritystä Ohjelmatehdas edustava Jussi Rekonen on illan isäntämme. Kuulemme Riihivuoriteatterin kuulumiset sekä ohjelmavinkit yrityksille.
Bussi hakee meidät mukavasti suoraan Harjun tilauslaiturilta klo 18:00 ja tuo samaan
paikkaan takaisin esityksen päätyttyä. Esitys alkaa klo 19.00
Iltamme ei sisällä tarjoiluja, mutta jokainen voi halutessaan käyttää kahvila Riihikellon palveluita ennen esitystä sekä väliajalla.
Paikkoja esitykseen on tarjolla 30. Imoittautuminen on päättynyt. Tämän jälkeen tehtävät
peruutukset sallittuja vain ylivoimaisen esteen, sairastuminen tms. esiintyessä ja ilmoitettava suoraan Ninnille. Tapahtumaan on jonotuslista vapautuville paikoille.

https://www.riihivuori.fi/yhden-tahden-hotelli/
https://www.facebook.com/riihivuoriteatteri/

Sihteerien seikkailuilta 14.6.
Mene vankilaan, mene suoraan vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta"
Uskallatko sulkeutua sihteerisiskon kanssa vankiselliin luottaen siihen, että yhdessä ratkotte tienne ulos? Entä janoatko kokeilla vauhdikasta laserseikkailua ja päästä haastamaan
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kollegasi pimeässä salissa laserpyssyn kanssa? Ja kaiken tämän jälkeen laskeutua mukavasti Mica's ravintolaan, rentoutua saunan jälkeen kuohuviinilasin äärellä sekä nauttia tapas-pöydän antimista?
Jos vastasit myöntävästi, tämä tapahtuma on juuri sinulle. Tutustumme loistavaan tyhytapahtumapakettiin, joka meille on räätälöity.
Aloitamme klo 17. Prison Island / Megazonen tiloissa,
osoitteessa Sorastajantie 1 A 5
Mukaan vauhdikkaaseen seikkailuiltaamme mahtuu 25 jäsentä. Minimi on 10.
Halutessasi voit osallistua vain Prison Island-osuuteen, joka on tapahtumassa ensimmäisenä, mutta toivoisin, että lähdet rohkeasti kokeilemaan myös laserseikkailua. Ellet kuitenkaan tällä kertaa innostu, ilmoitathan siitä Terveisiä järjestäjälle kohdassa.
Mica's ravintolassa on mahdollisuus saunoa & peseytyä ennen ruokailua. Ilmoitathan haluatko käyttää tämän mahdollisuuden. Varsinkin laserseikkailussa saattaa tulla juostua,
joten suosittelen saunomista. Mica's ravintolassa on upea saunaosasto, johon kannattaa
ehdottomasti tutustua.
Iltaan kannattaa pukeutua rennon urheilullisesti ja ottaa mukaan roppakaupalla ennakkoluulotonta asennetta sekä seikkailunhalua :)
Käy tutustumassa etukäteen yrityksiin täältä:
http://www.prisonisland.fi/jyvaskyla/
http://megazone.fi/jkl/
http://ravintolamicas.fi/
Ilmoittautuminen Lyytissä 9.6. mennessä:
https://www.lyyti.in/SY_Sihteerien_seikkailuilt
a_Sorastajantiella_5401

Lisätietoja tapahtumasta voit kysyä suoraan ninnikaari@gmail.com
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Valloittava Verso aamiaistilaisuus 20.6.
Aivan Jyväskylän keskustan sydämeen, osoitteeseen Kauppakatu 35, avautuu piakkoin
upouusi, upea Yöpuu-yhtiön hotelli Verso. Anna Verso hotellin valloittaa sinut jo ennen virallista avautumistaan ja tule mukaan sihteerien aamiaiselle ma 20.6.2016 klo 8.30
Mukaan mahtuu 30 työikäistä jaoston jäsentä.
Aamiaisen lomassa Yöpuu-yhtiön myyntipäällikkö Ella Salmela kertoo Verso-hotellista sekä pääsemme kurkistamaan uutuudelta tuoksuviin huoneisiin.
Voiko juhannusviikkoa paremmin enää aloittaa kuin Verso hotellin yhteisellä aamiaisella!
Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautuminen Lyytissä: https://www.lyyti.in/SY_Aamupala_hotelli_Verso_5046
Lisätietoja tapahtumasta ninnikaari@gmail.com
http://hotelliverso.fi/en/1/HotelVerso

Kuopio 26.8.
Kalentereihin suunnitteilla oleva Kuopion reissu:
Alustava aikataulu
Klo noin 12 lähtö hotelli Cumulus Jyväskylän edestä
ja paluu noin klo 22. 00 Jyväskylään
Ohjelmassa alustavasti mm. vierailu Kuopion kaupungintalolle, tutustuminen Atlas & Cumulus Kuopio hotelleihin, shoppailua ym. mukavaa.
Matkan emäntinä Sirpa Läntinen, Restel & Liisa Kovanen, Pohjolan Matka.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen lähiaikoina.
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Lapsiasiavaltuutetun toimisto 30.8.
Oikeesti vai leikisti -onko lapsella oikeusturvaa?
Jyväskylän jaoston vierailu lapsiasiavaltuutetun toimistoon
tiistaina 30.8.2016 klo 16.30 -18.30
Vapaudenkatu 58 A, 3 krs., 40100 JYVÄSKYLÄ
Jäsenemme Pirkko-Liisa Rautio kutsuu meidät tutustumaan lapsiasiavaltuutetun toimistoon.
Tilaisuuden ohjelma:
klo 16.30 tervehdysmalja ja salaattibuffet.
klo 17.00 lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila "Lapsiasiavaltuutetun toimiston työ Suomessa, mitä lapsillemme kuuluu?"
n klo 18 kahvitarjoilu ja tapahtuman päätös
Tilaisuuteen voi osallistua max 30 jäsentä.
Ilmoittautumiset viimeistään 24.8. Lyytissä:
https://www.lyyti.in/SY_Oikeesti_vai_leikisti_Onko_lapsella_oikeusturvaa_1356

http://lapsiasia.fi/

Lisätietoja tapahtumasta
pirkko-liisa.rautio@oikeus.fi
ninnikaari@gmail.com
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Finnkino kutsuvierasnäytös 7.9.
Kalentereihin: Finnkino tarjoaa meille ilmaisnäytöksen leffaherkkuineen
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tulossa myöhemmin.

Syksyllä tulossa upea Ansa-musikaali 17.11.
Kalentereihin: Jyväskylän kaupunginteatterilla 17.11. klo 18 alkaen (alussa teatterin ja Jyväskylän Sokos hotellien infoa teatterin aulassa pienen suolapalan kera) ja sitten teatteriesitys Ansa. Paikkoja meille on varattu 50 kpl.
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri/naytelmat/ohjelmisto/ansa
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tulossa myöhemmin.
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Jaoston hallitus 2016, yhteystiedot
Puheenjohtaja
Nina Kaari
Jyväskylän yliopisto
puhelin 050 409 76 09
ninnikaari(at)gmail.com

Pöytäkirjasihteeri
Ulla Ravattinen
Valmet Technologies Oy
puhelin 050 317 0920
ulla.ravattinen(at)valmet.com

Varapuheenjohtaja
Leena Kuuri
puhelin 040 574 5080
Wesentra Oy
leena.kuuri(at)gmail.com
Tiedotus
Anna Kononen
Jyväskylän yliopisto
puhelin 040 576 0236
sy.anna.kononen(at)gmail.com

Jäsen
Pia Saikkonen
OP Keski-Suomi
puhelin 040 558 3085
pia.saikkonen(at)op.fi
Jäsen
Nina Vesterinen
LähiTapiola Keski-Suomi
puhelin 040 717 1968
nina.vesterinen(at)lahitapiola.fi

Jäsenasiat
Anne-Maria Melkko
Skanska Talonrakennus Oy
puhelin 040 569 5718
annemaria.melkko(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

Tapahtumissa nähdään!
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Jäsenedut 2016
Asianajotoimisto Eversheds Oy, Puistokatu 21, Jyväskylä www.eversheds.com
ilmainen alustava puhelinneuvonta
Cocodens, Gummeruksenkatu 6E, sisäpiha, Jyväskylä, www.cocodens.fi
10 % alennus kaikista palveluista, myös kokoustilan vuokrasta
Decola, Forum, Jyväskylä. www.decola.fi
15 % alennus normaalihintaisista tuotteista, verkkokaupassa ”sihteerit15”
alennuskoodilla
Donna kenkäkauppa, Väinönkatu 32, Jyväskylä, www.kenkakauppadonna.fi
10 % alennus
Hotelli Yöpuu - Ravintola Pöllöwaari, Yliopistonkatu 23, Jyväskylä. www.hotelliyopuu.fi
lasilliset kuohuvaa ruokailun yhteydessä pöytäseurueelle SY-kortin
omaavan maksaessa laskun
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
25 % alennus normaalihinnoista aurinkolasit ja linssit
Piilolaseja tarjoushintaan esim. Dailies Agua Comfort Plus 18e/30kpl
(linssejä aina varastossa)
Kekäle Oy, Kauppakeskus Tawast, 2. krs, Asemakatu 10, Jyväskylä.
10 % kaikista normaalihintaisista tuotteista
Keski-Suomen kauppakamari, http://www.kskauppakamari.fi/koulutukset/
koulutukset jäsenetuhintaan
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
10 % alennus kaikista ostoista
Sarate Design, puh. 040 595 9262, www.saratedesign.fi
20 % alennus tuoteostoista (ei koske verkkokauppaa)
Sisustus Nostalgia, Kauppakeskus Kolmikulma, www.sisustusnostalgia.fi
15 % alennus tuotteista
Viherlandia, Kammintie 6, Jyväskylä. www.viherlandia.fi
10 % alennus ruukuista, kasveista ja silkkikasveista, lahjatavaroista
vihermyymälässä sekä taimimyymälän kasveista

