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Terveiset S2016 -haasta itsesi huipulle
seminaarista Tampereelta.
Paljon mielenkiintoisia luentoja sisältävä
seminaari. Meiltä Turun jaostostakin oli
muutamia päässyt mukaan, hienoa.

4.10.2016

Tulevat tapahtumat
6.10. (to) Liedon Säästöpankki, Turku
Kauppatorin konttori kutsuu meidät vierailulle kuulemaan säästämisvinkkejä. Pääsemme tutustumaan konttorin tiloihin.

Jäsenmäärämme on tällä hetkellä 206. Varsinaiset jäsenet 152 ja Emeriittoja 54.

12.10. (ke)Syyskokous, Mauno ElectroCity. Samalla tutustumme kokous- ja saunatiloihin. Syyskokous valitsee vuoden
2017 hallituksen vaihtovuorossa olevat jäsenet; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
jäsenasioidenhoitaja. Nykyisellä hallituksella on jäsenhenkilöt ehdolla kyseisiin tehtäviin, jotka syyskokous päättää.

Uudet jäsenet:
Marjukka Kinnunen, Lounea Oy ja
Anitta Törnström, Tyks.

20.10. (to) Teatteri Akseli, ”Sihteeriköt”
omakustanteinen. Varattu 20 paikkaa ja
vielä on muutama paikka vapaana. Käy
varaamassa oma paikkasi.

Jäsenasiat

Tervetuloa uudet jäsenet mukaan
joukkoomme!
Loppuvuoden jäsenyys ainoastaan 60 euroa!
Nyt kannattaa vinkata kollegalle, joka ei ole vielä
yhdistyksemme jäsen. Kerro hänelle meidän mahtavista tapahtumista ja näytä hänelle meidän Secretarius lehteä. Hakemuksen hän voi tehdä Sihteeriyhdistyksen
nettisivujemme
kautta.
http://www.sihteeriyhdistys.fi/

26.10. (ke) Saaristohotelli Vaihela, Velkua ja Naantalin Matkailu Oy toivottaa Turun sihteeriyhdistyksen työelämässä mukava olevat jäsenet tutustumaan uudistuneeseen Saaristohotelli Vaihelaan. Lähtö
klo 16 Ortodoksisen kirkon edestä.
8.12. to jaoston joulujuhla Svenska Klubbenilla.
Käy ilmoittautumassa tapahtumiin Sihteeriyhdistyksen sivujen kautta;
www.sihteeriyhdistys.fi / tapahtumat /
rastita Turun jaosto

Secretarius
Kannattajajäsen
Olisiko yrityksesi ja/tai yhteistyökumppanisi kiinnostunut Sihteeriyhdistyksen kannattajajäsenyydestä? Vuoden hinta on 170 euroa, voimassa
siitä päivästä eteenpäin, kun rekisteröity. Mitä
sillä saa? logomainoksen yhdistyksen Turun jaoston sivulle vuodeksi, Secretarius lehden sekä
mahdollisuus osallistua kevät- ja syyskokouksiin.
Kannattajajäseneksi voi hakea myös lähettämällä
sähköpostiviestin yhdistyskoordinaattorille,
sari.ollikainen@sihteeriyhdistys.fi

Seuraava lehti 3/2016 ilmestyi ma 3.10.2016,
teemalla Vierivä kivi menestyy.
Lehden suunnittelupäivä oli Tampereella la
24.9.2016, jossa suunniteltiin tulevia lehtiä.
Jos sinulla on jutunaiheita, vinkkaa niistä minulle sähköpostiin paivi.anttila@suomi24.fi
Muutoksia on tulossa lehden toimitukseen.
Uutta päätoimittajaa etsitään 1/2017 alkaen,
jos sinulla on kiinnostusta päätoimittajan pestiin ota yhteyttä yhdistyskoordinaattoriin.

Turun jaoston tilaisuuksien valokuvia julkaistaan Sihteeriyhdistyksen julkisilla jäsensivuilla. Osanottajia ei
nimetä.
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Syyskuun tapahtumat
14.9 (ke) Vartiovuoren tähtitorni. Pääsimme
tutustumaan Åbo Akademin säätiön ylläpitämään
Vartiovuoren tähtitorniin. Tilaisuudessa ei saanut
valokuvata sisällä. Tilaisuuteen osallistui 24 jäsentä.

17.9. (la) Örön saari. Teimme syysretken sotilasalueena olleeseen Örön saareen, joka avattiin yleisölle kesäkuussa vuonna 2015. Satamassa meitä
oli vastassa Herrick Ramberg, joka kertoi yritystoiminnastaan. Opas Olli-Jaakko vei meidän saarikierrokselle ja kertoi mielenkiintoisia tarinoita saaren historiasta. Tapahtumaan osallistui 37 jäsentä.

4.10.2016

22.9. (to) Best Western Seaport, Turun Satama.
Hotellin tiloissa toimi 1900-luvulla porvarillinen
kauppahuone. Hotellinjohtaja Pirjo Lahdenne kertoi hotellin toiminnasta. Terhi Siegfried Sales Manager Best Western Hotels & Resort kertoi hotelliketjusta, joka on maailman laajuinen ja jolla on
4200 erilaista hotellia ympäri maailmaa. Arvottiin
kaikkien osallistujien kesken 4 palkintoa mm. 100
euron lahjakortti. Kiersimme erinäköisiä/kokoisia
huoneita. Lopuksi nautimme pientä iltapalaa juomien kera sekä hetken seurustelua. Tilaisuuteen
osallistui 30 jäsentä.

3.10. (ma) Viikinkiravintola Harald kutsui meidät
päivälliselle. Tarjolla oli monelle uusia tuttavuuksia. Alkupalojen jälkeen saimme pääruuaksi Hanhen koipea, myski sorsaa ja ankan sydäntä. Jälkiruuaksi saimme Islannin jäkäläjäätelöä ja raakasuklaa jäätelöä. Tilaisuuteen osallistui 42 jäsentä.

19.9. (ma) Turun jaoston hallituksen kokous.

Turun jaoston tilaisuuksien valokuvia julkaistaan Sihteeriyhdistyksen julkisilla jäsensivuilla. Osanottajia ei
nimetä.
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24.9. (la) Secretarius lehden toimittajien ja
yhdyshenkilöiden suunnittelupäivä Tampereella. Kovaa vauhtia suunniteltiin tämän
vuoden viimeistä numeroa ja ensi vuoden
teemoja ja juttuja.
15.10. (la) Hallituksen kokous Helsingissä.
Yhtenä asiana on, että ehdotetaan uutta
varapuheenjohtajaehdokasta Sihteeriyhdistykselle 1/2017 alkaen. Syyskokous valitsee/vahvistaa asian.
Ps. Tilaisuuksien kuvia löytyy lisää Facebookin
Turun jaoston sivulta.

18.11. (la) Sihteeriyhdistyksen syyskokous
on Oulussa ja samalla on Oulun jaoston
30-vuotisjuhlat.

Sihteeriyhdistyksen tapahtumat
23.9. (pe) S2016 – Haasta itsesi huipulle –
seminaari Tampereella.

Turun jaoston hallitus
Puheenjohtaja Pia Saario, 040 756 0222
pia.saario(at)jippii.fi
Varapuheenjohtaja Nina Manni, 045 634 4477
nina.manni(at)rausanne.com
Jäsenasioiden hoitaja Tiina Jonkka,
0400656036
tiinajonkka(at)gmail.com
Koulutussihteeri Riitta Ulén, 040 517 5626
riitta.ulen(at)gmail.com
Rahastonhoitaja Heli Laukka, 050 560 7064
laukkaheli(at)gmail.com
Pöytäkirjasihteeri Tiina Pihlstedt, 045 672 8083
tiina.pihlstedt(at)gmail.com
Tiedottaja, Secretarius-yhdyshenkilö
SY hallitusedustaja ja SoMe vastaava
Päivi Anttila, 040 703 0835
paivi.anttila(at)suomi24.fi

Terveisin,
Päivi Anttila

Turun jaoston tilaisuuksien valokuvia julkaistaan Sihteeriyhdistyksen julkisilla jäsensivuilla. Osanottajia ei
nimetä.

