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Jaoston ja yhdistyksen hallituksessa paikkoja avoinna
Kiinnostaisiko sinua toimia jaoston tai yhdistyksen hallituksessa? Hallituksessa on vapautumassa paikkoja ensi vuodelle.
Jos sinua kiinnostaa verkostoitua sekä järjestää tapahtumia jäsenistölle; olet lämpimästi
tervetullut mukaan! Pääset harjoittelemaan tilaisuuksien järjestämistä kollegoillesi ja lupaamme, että yksin ei tarvitse toimia. Sinulla tulee olemaan vahva toimijoiden verkko apunasi ja tukenasi.
Eurot ovat tärkeässä osassa jaoston toiminnassa. Sihteerin salaisuus -teen myynti käy
vilkkaana ja tarvitsemme kipeästi kädet kotiuttamaan nämä tulot jaostolle. Helena haluaa
monen vuoden toiminnan jälkeen vetäytyä pestistä, joten jos olet tarkka ja sinulla on eurot
hallussa; lähde hänen seuraajakseen. Perehdytystä on varmasti tarjolla.
Myös valtakunnallisen yhdistyksen hallituksen edustaja sekä varaedustaja valitaan syyskokouksessa. Kausi on kummallakin kaksivuotinen.
Oletko kiinnostunut tiedotuksesta? Tiedottajan pesti on tarjolla innokkaalle jatkajalle. Ohjeita ja tukea vaihtoon luvassa.
Tai haluaisitko olla jäsenasioiden hoitaja? Tai huolehtia teen ja lakritsi-salmiakkisiirapin
myynnistä? Näihinkin perehdytämme hellävaroin.
Ja vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, puheenjohtajan kaksivuotinen kausi päättyy.
Jos sinulla on kiinnostusta tarttua parhaalle näköalapaikalle puheenjohtajan nuijaan; ota
rohkeasti yhteyttä!
Henkilövalinnat tehdään jaoston syyskokouksessa, joka pidetään maanantaina 31.10.2016
Finnkinon elokuvateatterissa. Kokouksen jälkeen nautimme elokuvasta leffaherkkuineen.
Ole yhteydessä allekirjoittaneisiin:
Nina Kaari , ninnikaari@gmail.com
Niina Häkkinen, niina.hakkinen@skf.com

Nykyinen hallitus työssään syyskauden 1. kokouksessa 1.9.2016 Rhea-laivalla. Kuvan otti
tiedottaja.
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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!
Eronneet jäsenet:
- Pirkko-Liisa Leppänen
Uudet jäsenet
- Tuulikki Rentola-Seppälä
- Sanna Vaarala
Jäsenasioita hoitaa Anne-Maria Melkko, p.040-569 5718,
annemaria.melkko(at)gmail.com

Sihteerin salaisuus -tee
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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Sihteerin lakritsisalmiakkisiirappi
Olemme lanseeranneet uuden tuotteen Sihteerin salaisuus -teen seuraksi sihteeriyhdistyksen logolla vieraslahjaksi tai omaan käyttöön: lakritsi-salmiakkisiirappi. Siirappi on keski-suomalaisen pienyrittäjän T-Barbequen kehittämä tuote, joka on suussasulavan ihanaa
esim. jäätelön, lettujen tai sitruunapiirakan päällä.
Hinta 6 euroa/1,5 dl prk. Purkin mukana tulee sitruunapiirakan ohje.
Tilaukset Anne-Maria Melkolta, annemaria.melkko@gmail.com
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Uusi jäsen esittäytyy
Olen Tuulikki Rentola-Seppälä Äänekoskelta. Olen vuodesta 2014 työskennellyt käräjäsihteerinä Keski-Suomen käräjäoikeudessa Jyväskylässä.
Pidän työstäni ja käräjäoikeuden työyhteisöstä paljon.
Aikaisemmin työskentelin keksintöjen patentoinnin parissa patenttiassistenttina, IPR koordinaattorina ja tiiminvetäjänä yritysmaailmassa toistakymmentä vuotta.
Nyt kun lapset ovat jo aikuisia on enemmän omaa aikaa.
Liityin sihteeriyhdistykseen, jotta olisin mukana. Toivon,
että tutustun muihin kollegoihin, paikkoihin, asioihin ja,
että saisin oppia ja kokea.
Pidän kielistä ja kansainvälisyydestä. Harrastan liikuntaa
eri muodoissa tuntemuksen mukaan. Itämainen tanssi
vie arjesta kauas muihin tunnelmiin. Koiraa ulkoiluttaessa tulee seurattua luontoa ja sen muuttumista vuodenaikojen mukaan.

Hyvä elokuva, kirja, teatteri, taide ja musiikki ovat mieluisia harrasteita. Ja matkustaahan voisi enemmän. Itselleni mieluinen motto, jonka haluaisin
muistaa joka päivä on:
Happiness is not a destination, it is a way of life.

S2016 Haasta itsesi huipulle seminaariin 23.9.2016 vielä tilaa
Ilmoittautua voit siis yhä seminaariin. Jaosto tukee matkakuluja 20€/jäsen.
Ilmoittaudu TÄSTÄ

Yhdistyksellä ja jaostolla aktiiviset Facebook sivut
Seuraa ja käy tykkäämässä päivityksistä- lisäät näkyvyyttämme!
Yhdistyksen sivu Facebookissa
Jyväskylän jaoston sivu Facebookissa
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Houseboat Finland 20.9.2016
Jyväskylän jaoston vierailu Houseboat asuntoveneisiin Jyväskylän satamassa tiistaina
20.9.2016 klo 16.30 alkaen.
Krista Karhunen Oy Bellamar LTD / Houseboat (http://www.houseboat.fi) -yrityksestä kutsuu meidät tutustumaan heidän palveluihinsa ja yritystilaisuuksiin. Pääsemme tutustumaan veneeseen ja tekemään pyörähdyksen Jyväsjärvellä ja saamaan näin tuntumaa
Houseboatin veneisiin.
Tilaisuus alkaa klo 16.30 pienellä tarjoilulla
Paikka: Jyväskylän satama, ensimmäinen laituri kaupungista päin katsottuna
Ensin kuulemme tarkemmin Houseboatin järjestämistä tilaisuuksista ja palveluista ja tämän jälkeen pääsemme veneajelulle.
Tilaisuuteen mahtuu 22 jäsentä (veneen kapasiteetti ajossa on 12 hlöä ja kaksi ajelua on
ohjelmassa)
Ilmoittautumiset viimeistään 15.9. Lyytin kautta.
https://www.lyyti.in/SY_Tutustuminen_Houseboatin_asuntoveneisiin_2294
Lisätietoja tapahtumasta:
leena.kuuri@gmail.com

Pop-up Lunch 22.9.2016 Wanhalla Fredalla
Uutena tapahtumana nyt ensimmäistä kertaa: puheenjohtajamme lanseeraa kerran kuussa kokoontumisen sihteeriporukalla vapaamuotoisesti ja omakustanteisesti lounaalle kello
11.30.
Hinta on meidän sopimushintamme eli
keittolounas 7,20 €, noutopöytälounas 9,50 € (jäsenkortti oltava mukana).
Ilmoittautumiset ninnikaari@gmail.com viimeistään ti 20.9.2016
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Jäsenilta Valmetilla 29.9.2016
Kalentereihin: paljon toivottu jäsenilta on täällä!
Kokoonnumme Valmetin henkilöstötalon tiloissa ja syömme ensin suolaista palasta.
Sen jälkeen saamme tunnin koulutuksen vuorovaikutuskouluttaja Maritta Jylhälehdolta,
Olohuone Kyllinkypsästä. Koulutus sisältää vuorovaikutuksen ”lainalaisuuksia” toiminnallisin harjoituksin. Tekemistä, harjoittelua, ajatusten uudelleen herättelyä, uusien näkökulmien löytämistä, oivaltamista!
Seuraavaksi ruokailemme ja vietämme iltaa ihan vapaamuotoisesti,
ja jos haluat esittää kaikille jotain, estradi on vapaa!
Ilmoittautuminen tulossa myöhemmin.

Jaoston syyskokous 31.10.2016, jonka jälkeen Finnkinon kutsuvierasnäytös leffaherkkuineen
Tilaisuudessa pukeutumisteemana halloween - tule niin pelottavana itsenäsi kuin uskallat!
Ilmoittautuminen tulossa myöhemmin.
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Aroma-ilta Teeleidissä 4.11.2016
Herätä aisteja, esitä kysymyksiä, tutustu tuoksuviin luonnonihmeisiin!
Illassa saat perustietoa aromaterapiasta, eteerisistä öljyistä ja tutustut luonnollisiin ihonhoitotuotteisiin. Tervetuloa tutustumaan tuoksujen ihmeitä tekevään maailmaan!
Illan ohjelmasta 4.11. klo 17-19 vastaa aromaterapeutti, Feeling- aromaneuvoja Elina Karila. www.feeling.fi
Illan aluksi saamme Teeleidin tarjoamaa teetä, jonka jälkeen istahdamme kuuntelemaan
Elinaa ja tuoksuttelemaan ihania luonnontuoksuja. Jos haluat teen kanssa jotain makeaa/suolaista, voit ostaa ne itse Teeleidistä ja maksaa lähtiessä alakerran kassalle.

Ilmoittaudu Lyytissä 26.10. mennessä:
https://www.lyyti.in/SY_Jyvaskylan_jaosto_Aromailta_7489
Lisätietoja tapahtumasta:
annemaria.melkko@gmail.com

Upea Ansa-musikaali 17.11.2016
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
Ilmoittautuminen tulossa myöhemmin.

Sihteeriyhdistyksen syyskokous 19.11.2016 Oulussa
Tiedoksi ja kalentereihin

Hyväntekeväisyys: Kävele Naiselle Ammatti 11.9.2016
Valtakunnallinen Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma järjestetään tänä vuonna seitsemättä kertaa samanaikaisesti yli 60 paikkakunnalla Suomessa ja kansainvälisesti. Jyväskylässä tapahtuma pidetään Mäki-Matin Perhepuiston alueella ja kävelyreitti (n. 2 km) kulkee
Harjun vehreissä maisemissa. Tapahtuman avulla kerätään lahjoituksia tukemaan kehitysmaiden naisten koulutusta, toimeentuloa ja yrittäjyyttä.
https://www.naistenpankki.fi/tapahtumat/kavele-naiselle-ammatti-jyvaskylassa-11-9-2016/

Jäsentiedote 5/2016

8

8.9.2016

Tulossa: Unwritten asiakasilta
Eli aika ja ilmoittautuminen myöhemmin, mutta tiedoksi että yrittäjä Nina Boman Unwritten:stä (Kauppakatu 18) kutsuu meidät tutustumaan yritykseensä ja sen tuotteisiin. Unwritten myy naisten ja miesten vaatteita ja kenkiä, ihania laukkuja ja niiden lisäksi myös lifestyle-tuotteita, kuten mattoja, kynttilöitä ja huonetuoksuja. Tuotteita ja tuotemerkkejä, mitä ei
muualta Jyväskylästä ole saatavilla. Illan ohjelmassa tulee olemaan tuote-esittelyä, pientä
suolaista naposteltavaa ja raikasta juomaa. Luvassa myös mukava ostoetu illan aikana
tehtyihin ostoksiin. Tutustu Facebookissa: www.facebook.com/unwrittenfi

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
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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

www.sihteeriyhdistys.fi

