Jäsentiedote 6/2016

1

22.11.2016

Kohtaamisia
Eräs jäsenemme laittoi viestiä, että on liian väsynyt tullakseen illalla jaoston
tapahtumaan. Minä kannustin tulemaan, sillä kokemuksesta tiedän, että rankan päivän jälkeen ihmisten kohtaaminen antaa monesti kaikkein eniten energiaa. Seuraavana aamuna sain viestin samaiselta jäseneltä: ”Olipa hyvä, että
tulin, sillä juttelin illan aikana ainakin viiden upean naisen kanssa ja sinä olit
niistä yksi”. Viesti lämmitti mieltäni niin, että sain kyyneleet silmiini.
Muutama viikko sitten seurasin yhteistyökumppanimme Lyytin järjestämää
Webinaaria tapahtumien järjestämisestä. Siinä kysyttiin aiheellisesti, mikä on
tapahtuman tavoite? Usein määrittelemme tavoitetta tapahtuman kutsujan näkökulmasta ja pohdimme myös markkinointiarvoa ym. Suunnittelemme aikataulua ja tarjoiluakin; miten tapahtuma rakentuisi kokonaisuudessa osallistujan
kannalta viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Mutta Webinaari sai minut miettimään,
että oikeastaan jokaisen järjestämämme tapahtuman tavoite on mahdollistaa
kohtaamisia ihmisten kesken.
Talvipyöräilyn harrastajana kohtasin viime viikolla hyvin äkäisen koiran ulkoiluttajan. Hänen mielestään kohtaamiseemme olisi kuulunut pirikellon soittaminen, vaikka minä pääsin mielestäni näppärästi ohittamaan ilman pirikellon kilkatusta. Toisinaan joku kun huutaa ikävästi siitä kun pirikelloa soittaa. Vaikeaa
siis. Näin kohtaaminen rakentuu, toisinaan paremmin, toisinaan erittäin huonoissa merkeissä. Vähintään kaksi ihmistä on kuitenkin siinä osallisena ja läsnä.
Erilaisia kohtaamisia miettiessäni ajattelen, että miten paljon tarvitsemmekaan
toista ihmistä. Miltä se tuntuisi yksin istua jaoston järjestämää ravintolailtaa?
Kenen kanssa voisi jakaa päivän polttavia ajatuksia? Kaikki tämä vahvistaa
meidän verkostomme arvoa ja ainutlaatuisuutta. Pidetään yhdessä huolta siitä, sillä upea verkostomme ei ole itsestäänselvyys. Ja sallitaan sen ”pirikellon
soittaminen tai soittamatta jättäminen”; ihan miten vain, sillä kyseessä on joka
kerta arvokas kohtaaminen ja ainutkertainen hetki elämämme polulla.
Joulupukin kohtaamista odotellessa,
Ninni-pj
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Uutisia
Sihteeriyhdistyksen syyskokouksesta 2016
Sihteeriyhdistyksen syyskokous pidettiin Oulussa lauantaina 19.11.2016. Kokouksessa mm. valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
tulevalle kaksivuotiskaudelle 2017–2018.
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anu Laakso Tampereen jaostosta.
Varapuheenjohtajaksi tuli historiallisesti äänestyksen jälkeen valituksi Saara
Mård Pohjois-Suomen jaostosta.
Jyväskylän jaoston syyskokouksesta 2016
Jyväskylän jaoston syyskokouksessa 31.10.2016 hyväksyttiin hallituksen valmistelemat toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.
Jaoston toimihenkilöt vuodelle 2017 valittiin seuraavasti:
Sihteeriyhdistyksen hallitusedustajan ja varaedustajan valinnat tehtiin ehdollisena Niina Häkkisen yhdistyksen varapuheenjohtaja-ehdokkuuden vuoksi.
1. Varsinaiseksi edustajaksi vuosille 2017–2018 valittiin Niina Häkkinen ja varaedustajaksi Nina Kaari.
2. Jos Niina Häkkinen tulee syyskokouksessa 19.11.2016 valituksi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi, Jyväskylän jaoston hallitusedustajana toimii Nina Kaari ja varaedustajana Taija Viinikka.
Niina Häkkinen ei valitettavasti tullut valituksi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi, joten hän jatkaa jaoston hallitusedustajana 2017–2018 ja varaedustajana toimii Nina Kaari.
Jaoston hallitus 2017:
-

Nina Kaari, puheenjohtaja
Leena Kuuri, varapuheenjohtaja
Anne-Maria Melkko, jäsenasiat
Ulla Ravattinen, pöytäkirjasihteeri
Anna Kononen, some-vastaava
Taija Viinikka, tiedottaja
Pia Saikkonen, jäsen

Toiminnantarkastajana jatkaa Sanna-Mari Nuri ja varalla Kaija Taipale.
Pitkäaikainen rahastonhoitajamme Helena Jurvakainen luopuu tehtävästään
ja jatkossa talousasiat hoituvat puheenjohtaja Nina Kaaren ja yhdistyskoordinaattori Sari Ollikaisen yhteistyönä.
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Jäsenasiat
Muistathan ilmoittaa muutokset yhteystiedoissa sekä työsuhteessasi!
Ilmoita, jos jäät esim. eläkkeelle, vuorotteluvapaalle, perhevapaalle tai työttömäksi. Ilmoita samalla myös uudet yhteystietosi, esim. henkilökohtainen sähköposti, jotta sihteeriviestit tavoittavat sinut myös jatkossa.
Siirtyneet jäsenet:
- Anneli Siimes Kuopion jaostoon 1.10. alk.
Uudet jäsenet:
- Kirsti Lehtola, Jyväskylän kaupunki
- Tarja Båga, Arts & Crafs Restaurants OY
- Raisa Nerg, Jyväskylän kaupunki
Jaostomme jäsenasiat hoitaa Anne-Maria Melkko,
p.040 569 5718, annemaria.melkko@gmail.com

Uudet jäsenet esittäytyvät
Olen Kirsti Lehtola ja työskentelen verkkotiedottajana Jyväskylän kaupungin
viestintä- ja markkinointitiimissä. Nykyisessä tehtävässäni olen toiminut vuoden 2009 alusta alkaen.
Kun kuulin työtovereiltani Sihteeriyhdistyksen
toiminnasta, kiinnostuin yhdistyksen järjestämistä
mielenkiintoisista tapahtumista ja koulutuksista.
Ja tietenkin yhdistyksen tarjoama verkostoitumismahdollisuus houkutteli mukaan.
Muutin Jyväskylän seudulle yli 30 vuotta sitten
perheeni kanssa. Kotikaupunkina Jyväskylä on
tarjonnut minulle mahdollisuuksia opiskeluun,
harrastuksiin ja rentouttavaan vapaa-ajan viettoon. Liikun paljon ulkona ja pyöräilen Rantaraittia nauttien raittiista ilmasta ja
maisemista. Käyn jumpissa ja tanssitunneilla, oma lajini on itämainen tanssi.
Toivon että Sihteeriyhdistyksessä tutustun uusiin ihmisiin ja mielenkiintoisiin
paikkoihin. Lisäksi arvelen saavani uutta näkökulmaa Jyväskylän yrityksiin ja
palveluihin. Toivon myös, että verkostoitumisen kautta saan erilaisia virikkeitä
työhöni. Ennen kaikkea odotan yhdistyksen jäsenten tapaamista. Olen avoimin mielin valmiina tutustumaan toimintaan.
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Tervehdys kaikille, olen Tarja Båga, 45, ja työskentelen Harmoonin ja Taulun
Kartanon myyntisihteerinä. Olen positiivisesti
kiinnostunut elämästä kaikessa sen monimuotoisuudessa. Tällä hetkellä ruokin ammatillista tiedonjanoa päivittämällä liiketalouden osaamista
Jamkissa tradenomiopinnoilla, pääpaino talousja henkilöstöhallinnossa. Vapaa-ajalla mieluiten
rentoudun luonnon keskellä, nautin kiireettömistä
illallisista tai autan ystävien projekteissa - koti- tai
ulkomailla.
Yhdistykseen hakeutumiseen oli kaksikin syytä.
SY:n vierailut kohteissamme herätti mielenkiinnon
liittyä iloiseen ja ammattitaitoiseen porukkaan.
Toivon myös verkostoitumisen auttavan uuden
työuran "urkenemiseen", johon minulla on kova
tahtotila, tietoa ja taitoa.
Joten tämä esittelyni on samalla työnhakuilmoitus. Olen markkinoinnin, myynnin ja henkilöstöhallinnon moniosaaja, jolla on pian myös taloushallinto vahvasti hyppysissä.
Osaamistani ja soveltuvuuttani voin tulla näyttämään keväällä 4 kk:n työharjoittelun aikana tai vaikkapa opinnäytetyöllä. Iloista talviaikaa kaikille ja ollaan
yhteydessä!

Olen Raisa Nerg ja työskentelen Jyväskylän kaupungin konsernihallinnossa
markkinointiassistenttina.
Olen kotoisin Äänekoskelta, jossa vanhempani asuvat edelleen. Tulin Jyväskylään vuosituhannen
vaihteessa opiskelemaan
viestintää. Olen työskennellyt 15 vuotta Keskisuomalainen-konsernissa
toimittajana ja tuottajana.
Lehden tekemisestä hyppäsin kaupungin viestintäja markkinointitiimiin viime
kesänä.
Työnkuvani on moninainen. Siihen kuuluu graafista suunnittelua, sisällöntuotantoa sosiaaliseen mediaan ja verkkoon, elinkeinomarkkinointia ja messuilla
edustamista. Olen mukana niin rallien kuin opiskelijatapahtumien järjestelyissä. Työpisteeni on kaupungintalon toisessa kerroksessa.
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Perheeseeni kuuluu eteläafrikkalainen mieheni Pierre ja kuusivuotias tyttäreni
Edith. Asumme Jyväskylässä Haukkalassa. Rakkaimmat harrastukseni ovat
valokuvaaminen, pyöräily ja metsässä vaeltelu. Tyttären kanssa teemme
usein metsäretkiä Laajavuoren lähimaastoon tai Nyrölän valloittavalle luontopolulle. Perheaikaa juhlistamme silloin tällöin hotelliaamiaisilla tai sunnuntain
leffapäivillä.
Lähdin Sihteeriyhdistykseen ystäväni Liisa Parviaisen houkuttelemana. Olin
seurannut vierestä Liisan reissuja ja kun kuulin, että mukaan sai liittyä kuka
vain, olin heti mukana! Odotan toiminnalta monialaisia elämyksiä, naurua,
keskusteluja ja uudenlaisen verkoston rakentumista. Vuosien ajan olen toivonut, että meille naisillekin olisi omat ”herrainkerhomme”, jossa tuetaan ja kannustetaan toisia. Uskon, että teidän joukostanne löydän juuri tällaisen lämpimän yhteisön.

Kiitos!
Erittäin tapahtumarikas toimintavuotemme alkaa olla lopuillaan ja vuoden viimeiset tapahtumat keskittyvätkin perin jouluiseen tunnelmaan ja herkutteluun.
Kiitos teille kaikille aktiivisuudesta ja tapahtumiin osallistumisesta. Jaoston
hallituksen väki odottaa innolla jäsenistön toiveita ja ideoita tulevan vuoden
tapahtumista.

Tulevia tapahtumia
Hotelli Alban joululounas 7.12.2016
Hotellinjohtaja Katri Paakkari toivottaa meidät tervetulleeksi joululounaalle Hotelli Albaan keskiviikkona 7.12.2016 klo 11.30 -13.00
os. Ahlmaninkatu 4, Jyväskylä
Menu:
Smetanasilliä
Silakkarullia ja retiisiä
Graavia lohta, sinappikastiketta
Lohi-moussehyytelöä, mätiä ja sipulia
Kalkkunanfileetä ja punasipulihilloketta
Maalaispatéeta ja viikunaa
Ravioleja, paahtopaprikaa ja pähkinää
Pikkuperunoita
Metsäsienisalaattia
Tähtianiksella marinoitua punajuurta,
paahdettua aurajuustoa
Kananpoika-päärynäsalaattia

Leipäjuusto-juuressalaattia
Vihreää salaattia
Leipälajitelma
***
Joulukinkkua, kermakastiketta, Alban
sinappia
Peruna-, porkkana- ja lanttulaatikkoa
***
Minimuffineja, kardemumma-moussea
ja sitrussalaattia
Pipareita ja suklaata
Glögiä, Kahvia ja teetä
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Mukaan mahtuu 30 osallistujaa.
Ilmoittautuminen Lyytin kautta 4.12.2016 mennessä:
https://www.lyyti.fi/preview/SY_Hotelli_Alba_Joululounas_1751
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja Ninni Kaari
ninnikaari@gmail.com

Pikkujoulut Ravintola Harmoonissa 10.12.2016
Päätämme toimintavuotemme perinteisesti pikkujouluilla
tunnelmallisessa Ravintola Harmoonissa lauantaina
10.12.2016 klo 18.00 alkaen.
os. Hannikaisenkatu 39, Jyväskylä
Illan ohjelmassa mm. kolmen ruokalajin herkullinen menu,
musiikkiesityksiä ja mukavaa yhdessä oloa.
Lämpimästi tervetuloa!
Menu:
Harmoonin toti alkumaljaksi
Rapukeittoa, vanilja-konjakki kreemiä ja tomaatti-focaccia
***
Poronpotkaa puikulaperunapyreen ja herkkutattikerman sekä hunajapaahdetun sellerin kera
tai
Savustettua nieriää, puolukka-perunakakkua, metsäsienikastiketta, paahdettua porkkanaa
tai
kasvisvaihtoehto
***
Mustikkakukkoa terästettyjen marjojen ja kardemummakremen kera

Pikkujoulujen omavastuu 25 euroa.
Maksu jaoston tilille 24.11.2016 mennessä:
Sihteeriyhdistys, Jyväskylän jaosto
FI12 1045 3000 4649 16
maksuviite 6651
Ilmoittautuminen Lyytin kautta 24.11.2016 mennessä:
https://www.lyyti.fi/reg/Jyvaskylan_jaoston_pikkujoulut_2016
Lisätietoja Nina Vesterinen
nina.vesterinen@lahitapiola.fi
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Pj:n Pop up -joululounas Wanhassa Fredassa 15.12.2016
Tervetuloa omakustanteiselle puheenjohtajan Pop up -joululounaalle
to 15.12.2016 klo 12.00 alkaen Wanha Freda – ravintolaan
os. Yliopistonkatu 11, Jyväskylä
Hinta Sihteeriyhdistyksen jäsenkortilla 23,40 € (norm. 26 €).
Menu:
Vihersalaattia
Pähkinäistä aura-punajuurisalaattia
Paahdettuja siemeniä, valkosipulikrutonkeja ja salaatinkastiketta
Rosollia ja punajuurikermaa
Metsäsienisalaattia
Sherrysilliä ja tuoresuolattua lohta
Talon leipää, joululeipää, ruisleipää ja voita
***
Joulukinkkua ja talon calvados-sinappia
Porkkanalaatikkoa
Lanttulaatikkoa
Perunalaatikkoa
Keitettyjä perunoita
***
Jouluista semifreddoa ja kinuskikastiketta
Kahvi ja tee

Ilmoittautuminen Lyytin kautta 8.12.2016 mennessä:
https://www.lyyti.fi/reg/PJn_popup_joululounas_Wanhalla_Fredalla_9978
Tule mukaan viettämään jouluinen lounashetki hyvässä seurassa!
Lisätietoja Nina Kaari
ninnikaari@gmail.com
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Uusi vuosi – uudet kujeet!
IWELLO - Menestyksen takana on ihmisten hyvinvointi
24.1.2017
Tervetuloa innostumaan meille kaikille tärkeistä aiheista
tiistaina 24.1.2017 klo 16.30, Innova 2, Crazy Town, 4. krs
os. Lutakonaukio 7, Jyväskylä
Mitä palautumisella, itsensä johtamisella ja ajanhallinnalla saavutetaan?
Miten hallita kiireistä työelämää ja olla tuloksekas?
Konkreettisia ideoita työhyvinvoinnin malleista, mullistavista ja uusista tutkimusnäkökulmista ja case-esimerkeistä.
Innostus ja luovuus työhön löytyy hyvästä itsensä johtamisesta.
Haasteena on ajanhallinta ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen.
Haluaisitko kokeilla jotain uutta ja toimivaa?
Oppaanamme inspiroija ja Iwello Oy:n toimitusjohtaja Henna Kautto.
Tilaisuudessa tarjolla pientä purtavaa.
Muutoksentekijä ja innostuksen luoja. Sellainen on IWELLO.
www.iwello.fi

Tilaisuuteen mahtuu 30 osallistujaa.
Ilmoittautuminen Lyytin kautta 17.1.2017 mennessä:
https://www.lyyti.fi/reg/Iwello
Lisätietoja Anne Jylhä
anne.jylha@technopolis.fi
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Jyväskylän jaoston omat Sihteeri-tuotteet myynnissä!
Sihteerin salaisuus -tee
Sihteeritee on tehty yhteistyössä Teeleidin kanssa.
Tee on vihreää sencha-teetä, joka on maustettu
mansikalla, ruusunnupuilla, laventelinkukilla ja samppanja-aromilla. Paino 80g/pussi.
Hinta 8 €/pussi

Sihteerin lakritsisalmiakkisiirappi
Lakritsisalmiakkisiirappi Sihteeriyhdistyksen logolla
vieraslahjaksi tai omaan käyttöön. Siirappi on jyväskyläläisen pienyrityksen T-Barbequen kehittämä
tuote, joka on suussa sulavan ihanaa esim. jäätelön, lettujen tai sitruunapiirakan päällä.
Hinta 6 €/1,5 dl prk
Mukana sitruunapiirakan ohje

Tilaus- ja maksuohjeet
Sitovat tuotetilaukset: Anne-Maria Melkko, annemaria.melkko(at)gmail.com
Maksu käteisellä (mielellään tasaraha).
Isommissa määrissä myös laskutus mahdollinen.
Teepussit ja siirappipurkit toimitetaan tilaajille ensisijaisesti jaoston tapahtumien yhteydessä. Sopimuksen mukaan toimitus myös muina ajankohtina.
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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

Jäsen
Pia Saikkonen
OP Keski-Suomi
puhelin 040 558 3085
pia.saikkonen(at)op.fi

Tiedotus (some)
Anna Kononen
Jyväskylän yliopisto
puhelin 040 576 0236
sy.anna.kononen(at)gmail.com

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
Niina Häkkinen
Oy SKF Ab
puhelin 040 538 5012
niina.hakkinen(at)skf.com

Tiedotus
Taija Viinikka
Jyväskylän kaupunki/Tilapalvelu
puhelin 0400 839 434
taija.viinikka(at)jkl.fi

Secretarius-yhteyshenkilö
Anne Juvonen
Keski-Suomen kauppakamari
puhelin 050 555 2320
anne.juvonen(at)kauppakamari.fi

Sihteeriyhdistys ry
Sari Ollikainen
puhelin 040 094 9878
sari.ollikainen(at)sihteeriyhdistys.fi
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Jäsenedut 2016
Asianajotoimisto Eversheds Oy
Puistokatu 21, www.eversheds.com
Ilmainen alustava puhelinneuvonta

Kekäle Oy
Kauppakeskus Tawast, 2. krs, Asemakatu 10
10 % kaikista normaalihintaisista tuotteista

Cocodens
Gummeruksenkatu 6 E, sisäpiha
www.cocodens.fi
10 % alennus kaikista palveluista, myös kokoustilan vuokrasta

Keski-Suomen kauppakamari
http://www.kskauppakamari.fi/koulutukset/
koulutukset jäsenetuhintaan

Decola
Torikeskus 2. krs, www.decola.fi
15 % alennus normaalihintaisista tuotteista,
verkkokaupassa ”sihteerit15” alennuskoodilla
Donna kenkäkauppa
Väinönkatu 32, www.kenkakauppadonna.fi
10 % alennus
Hotelli Yöpuu - Ravintola Pöllöwaari
Yliopistonkatu 23, www.hotelliyopuu.fi
Lasilliset kuohuvaa ruokailun yhteydessä
pöytäseurueelle SY-kortin omaavan maksaessa laskun
Iittala Outlet Jyväskylä
Kammintie 6, www.store.iittala.fi
15 % alennus 1- ja 2-laadun normaalihintaisista tuotteista
Juhla- ja kokouspalvelu Wanha Freda Oy
Yliopistonkatu 11, www.wanhafreda.fi
10 % alennus avoimien tapahtumien ruokailuista
Jyväs-Optiikka
Kauppakatu 5, www.jyvasoptiikka.fi
25 % alennus normaalihinnoista aurinkolasit
ja linssit. Piilolaseja tarjoushintaan esim.
Dailies Agua Comfort Plus 18e/30kpl (linssejä aina varastossa)

Kukkakauppa Ruusupuu
Tapionkatu 15, www.minnan-ruusupuu.fi
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista
Kiinteistömaailma Lkv/PR Neliöt Oy
Puistokatu 2, www.kiinteistomaailma.fi
10 % alennus asunnonvälityspalkkiosta
Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori
Laajavuorentie 30, www.rantasipi.fi
Alennusta kylpylä-, kuntosali-, hyvinvointikeskuksen hinnoista sekä keilaushinnoista.
Jyväskylän Liivi- ja Sukkapiste Ky
Väinönkatu 32, www.liivijasukka.fi
10 % alennus kaikista ostoista
Sarate Design
p. 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, www.viherlandia.fi
10 % alennus ruukuista, kasveista ja silkkikasveista, lahjatavaroista vihermyymälässä
sekä taimimyymälän kasveista
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Yhdistyksellä ja jaostolla aktiiviset Facebook-sivut
Seuraa ja käy tykkäämässä päivityksistä - lisäät näkyvyyttämme!
Yhdistyksen sivu Facebookissa
Jyväskylän jaoston sivu Facebookissa

www.sihteeriyhdistys.fi

Tapahtumissa nähdään!
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