Kymenlaakson jaoston jäsentiedote 6/2017
Ilo toimia yhdessä
Elokuun tapaaminen 30.8.
Elokuisena iltana tutustuimme Eerolan Golfkeskuksen tiloihin ja
tarjontaan. Mukana oli 8 jaoston jäsentä. Golfkeskus sijaitsee
luonnonkauniilla paikalla Kymijoen varrella Kuusankoskella.
Isäntämme Vesa Halme, Katja Tähti ja Pekka Vesanto kertoivat
Eerolan historiasta ja nykyisestä toiminnasta. Perinteisen golfin
lisäksi golfkeskus tarjoaa puitteita ja palveluita myös laajemmin.
Laadukkaat välinnet golfkentälle löytyvät ProShopista. Golfin
harjoittelu on mahdollista myös talvella Sarkolan tennishallilla ja
esimerkiksi TyKy-päivän tai yritystapahtuman järjestäminen
ohjelmineen päivineen onnistuu Koski-Golfin kautta.
Aktiviteeteiksi löytyy golfia, futisgolfia, leikkimielistä kisaa ja
uutuutena maksuton 9 korinen frisbeegolfrata.
Alueella toimiva ravintola Clubi palvelee golfareiden lisäksi kaikkia muitakin Eerolassa vierailevia
pelikauden aikana. Tarjolla on päivittäin leivottuja suolaisia ja makeita herkkuja, tilausannoksia ja
joka päivä katettava lounasbuffet. Clubilla on erillinen kabinetti 30 hengelle, veranta 80 hengelle ja
terassi 80 hengelle.
Tallin vintiltä löytyvät juhlatilat yli sadalle hengelle ja Juhlatila Amiraaliin sopii 10-15 henkeä.
Saunatilojakin alueelta löytyy useille kymmenille.

Lisätietoa http://www.koskigolf.fi tai suoraan toiminnanjohtaja Katja Tähti katja.tahti@koskigolf.fi
puh. 050 585 0743 tai 020 742 9820
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Syyskuun tapaaminen
Keskiviikko 27.9. klo 17.30
Tutustuminen ja koulutus
Vierailemme Kouvolan seudun ammattiopistolla, Utinkatu 44-48,
Kouvola. Kuulemme KSAO:n Aikuisopiston koulutustarjonnasta ja
saamme koulutusnäytteen Palvelumuotoilusta.
KSAO tarjoaa monipuolisia koulutustiloja ja –palveluja kokouksiin ja
muihin tilaisuuksiin. Voit yhdistää tilaisuuteen tarjoilut ravintola
Pikkukokissa tai hemmotteluhoitoja hius- ja kauneudenhoitoalan
asiakaspalvelupisteessä.
Tule kuulemaan lisää ja kouluttautumaan keskiviikkona 27.9. klo
17.30, paikkana ravintola Pikkukokki.
Ilmoittautumiset ke 20.9. mennessä. Ilmoita myös ruokarajoitus ja
kyytitarve.
https://www.lyyti.in/Syyskuun_tutustuminen_ja_koulutus
www.ksao.fi

JAOSTON HALLITUS
Tiina Laine, puheenjohtaja
tiina.laine@pp7.inet.fi
puh. 040 675 7720

Uusia jäseniä

Katja Waldén, varapuheenjohtaja,
Secretarius-yhdyshenkilö, jäsenasiat,
pöytäkirjasihteeri
katja.walden@ibs-finland.com
puh. 040 559 3517

Loppuvuoden jäsenyys vain 60 euroa
energisessä kollegaverkostossa!
Tiedätkö kollegaa, joka ei kuulu vielä Sihteeriyhdistykseen?
Kerro hänelle yhdistyksestä, pyydä tutustumaan
yhdistyksen nettisivuihin www.sihteeriyhdistys.fi tai
kutsu hänet syyskuun tapaamiseen tutustujana.

Vuosi 2018 – Jaoston hallitus
On myös aika ajatella tulevaa uutta vuotta 2018.
Olisitko Sinä kiinnostunut tulemaan mukaan jaoston hallituksen
toimintaan? Varmistetaan jaoston toiminnan jatkuvuus.
Ilmoita kiinnostuksestasi jaoston puheenjohtajalle.

Sini Aalto, tiedotus
sini.aalto68@gmail.com
puh. 050 370 5575
Mari Vihervuori-Akkanen, rahastonhoitaja
mari.vihervuori-akkanen@elisanet.fi
puh. 040 821 3353
-------------------------------------------------Tuula Matikainen,
Sihteeriyhdistyksen hallituksen vj. 2017
tuula.matikainen@poyry.com
puh. 040 756 2263
Ritva Korri, KymKlubin yhteyshenkilö
ritva.korri@kymp.net
puh. 050 372 8924
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