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TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2018
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! (ydinviestiä 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 2018
Toiminta

Jaoston hallitus järjestää koulutus- ja virkistystapahtumia.
Tutustumme liike-elämään, yhteiskunnalliseen toimintaan sekä
kulttuuritarjontaan. Pyrimme vahvistamaan jäsenten välistä
verkostoitumista, lisäämään ammatillista osaamista sekä
tukemaan jäsenten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Jäsenhankinta

Kaikki jäsenet pyrkivät aktiivisesti löytämään uusia jäseniä
jaostoon. Hallitus kehittää jäsenhankintaa yhdessä
jäsentensä sekä yhdistyksen hallituksen kanssa. Jaoston
tavoitteena on saada myös kannattajajäseniä.

Hallinto

Järjestetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Hallitus
kokoontuu tarpeen mukaan, arviolta ainakin 6 kertaa
toimintavuoden aikana. Hallitus voi pitää myös
sähköpostikokouksia.
Tuetaan jäsenten osallistumista yhdistyksen kokouksiin
osallistumalla matkakuluihin.

Talous

Jaosto pyrkii käyttämään vuosittain saadut tulot jäsentensä
hyödyksi. Suurimpana tulonlähteenä ovat jäsenmaksutuotot.
Muita tulolähteitä ovat mm. arpajaistuotot, bussien omavastuut
sekä jaoston omien tuotteiden mm. sihteerin salaisuus tee,
myynnistä saadut tuotot sekä markkinointikirjeiden postituksesta
saadut tuotot.

Viestintä

Tärkein tiedotuskanava on sähköposti, joka on sekä edullinen
että nopea ja tavoittaa koko jäsenistön.
Jaosto toimii ja näkyy vahvasti myös sosiaalisessa mediassa.
Uutena viestintäkanavana on mahdollinen jaoston suljettu
Facebook-ryhmä vapaamuotoiseen jäsenten väliseen
viestintään. Jaoston tapahtumista voidaan luoda myös omia
tapahtumia sosiaaliseen mediaan jaoston näkyvyyden
parantamiseksi.
Jaostolla on oma edustaja Secretarius-lehden toimikunnassa.
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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 jaoston omiin jäsentuotteisiin. Sihteerin Salaisuus
teetä ja makusiirappia myydään jaoston omissa tapahtumissa
sekä aktiivisesti myös muille jaostoille. Mahdollisesti vuonna
2018 lanseerataan uusi jäsentuote.

Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys ry
Jyväskylän jaosto, hallitus

