1

16.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2017
Yhdistyksen antamat suunnat:
Sihteeriyhdistyksen arvot ohjaavat toimintaamme:
Yksilönä yhdessä
Jäsentemme erilaisuus on rikkaus ja yhdistettynä voimavaramme. Kunnioitamme
kollegoidemme ammattitaitoa ja toisiltamme oppiminen on meille tärkeää.
Ammatillisuus
Järjestämme ammatillisesti korkeatasoisia tilaisuuksia, koulutuksia ja seminaareja. Seuraamme
toimintaympäristön muutoksia ja kehitämme aktiivisesti toimintaamme.
Vastuullisuus
Sitoudumme tavoitteisiin, päätöksiin ja toimimme huolellisesti. Kaikki jäsenemme toimivat
yhdistyksen kokonaisedun huomioon ottaen.
Aktiivisuus
Teemme ammattiamme ja toimintaamme tunnetuksi ja näkyväksi. Teemme aktiivista
yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.
Ilo toimia yhdessä
Jäsenillemme on ilo olla ja toimia yhdessä yhteisten tavoitteiden toteuttamisessa.
YHDISTYKSEN SLOGAN
Uudistuen eteenpäin (ydinviesti) Ilo toimia yhdessä! (yhdinviestiä tukeva lisäviesti)
TOIMINNAN TARKOITUS, TAVOITE JA TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT
Sihteeriyhdistyksen tarkoituksena on
‐
edistää jäsenten ammatin arvostusta ja ammatillista kehittymistä
‐
edistää jäsenten keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Vision mukaan olemme arvostetuin ja houkuttelevin sihteereiden ja assistenttien
valtakunnallinen yhdistys ja kollegaverkosto.
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Jyväskylän jaoston toimintasuunnitelma 2017
Toiminta

Jaoston hallitus järjestää koulutus‐ ja virkistystapahtumia. Tutustumme
a l u e e n liike‐elämään, yhteiskunnalliseen toimintaan sekä
kulttuuritarjontaan. Pyrimme vahvistamaan jäsenten välistä
verkostoitumista sekä tuetaan jäsenten henkistä ja fyysistä jaksamista.

Jäsenhankinta

Pyrimme löytämään uusia jäseniä jaostoon. Herätetään henkiin
jäsenhankintakampanja. Kehitetään jäsenhankintaa yhdessä
yhdistyksen kanssa ja pyritään saamaan myös jaostolle omia
kannattajajäseniä.

Hallinto

Järjestetään sääntömääräiset kevät‐ ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu
tarpeen mukaan, arviolta ainakin 6 krt toimintavuoden aikana. Hallitus
voi pitää myös sähköpostikokouksen.
Tuetaan jäsenten osallistumista yhdistyksen kokouksiin sekä
seminaareihin.

Ammatillisen osaamisen kasvattaminen & virkistys
Jaoston hallitus pyrkii järjestämään jäsenilleen ammatillista koulutusta
toimintavuoden aikana talouden sallimissa puitteissa.
Koulutustapahtumien ja yritysvierailujen lisäksi järjestetään erilaisia
viihteellisiä tapahtumia sekä liikunnallisia että kulttuuritapahtumia.

Talous

Talous on suhteellisen tasapainossa ja jaosto pyrkii käyttämään varat
jäsentensä hyväksi vuosittain. Suurimpana tulonlähteenä ovat
jäsenmaksutuotot. Muita tulolähteitä ovat mm. arpajaistuotot, bussien
omavastuut sekä jaoston omien tuotteiden mm. sihteerin salaisuus tee,
myynnistä saadut tuotot.

Viestintä

Tärkein tiedotuskanava on sähköposti, joka on sekä edullinen että nopea
ja tavoittaa lähes koko jäsenistön. Sääntömääräiset kevät‐ ja
syyskokouskutsut sekä jäsentiedotteet lähetetään kirjallisesti niille, joilla
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ei ole käytössä sähköpostia. Jaoston sisäistä tiedottamista uudistetaan
toimintavuoden aikana.
Jaosto toimii ja näkyy vahvasti myös sosiaalisessa mediassa. Hallituksessa
on toimintavuonna oma vastuuhenkilö, jonka työnkuva painottuu
sosiaalisen mediaan.

Jäsenedut ja tuotteet
Jyväskylän jaostolla on useita yhteistyökumppaneita eri toimialoilta, jotka
tarjoavat jaoston jäsenille erilaisia tuotteita ja palveluita jäsenetuhintaan.
Tavoitteena on ylläpitää nykyiset yhteistyökumppanit ja laajentaa
verkostoa uusille toimialoille.
Panostamme omiin jäsentuotteisiin. Sihteerin Salaisuus teetä ja
makusiirappia myydään jaoston omissa tapahtumissa sekä aktiivisesti
myös muille jaostoille.

Jaoston teema vuonna 2017
Kehu & Kannusta kollegaa ‐ useinkaan emme muista kehua ja kannustaa
toisiamme tarpeeksi, pieni huomioiminen voisi olla vielä useammin
arkipäivää jaoston tapahtumissa ja kohtaamisissa.

Sihteeriyhdistys ry
Jyväskylän jaosto, hallitus

