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Sihteerit ovat elinikäisiä oppijoita ja se on työn suola

Yhdistys tarjoaa kollegaverkoston
Maisa Järvelä

Tänään keskiviikkona vietetään kansainvälistä sihteeripäivää. Ensimmäisen kerran sitä vietettiin USA:ssa
jo vuonna 1952. Sen jälkeen sihteeriviikon ja sihteeripäivän vietto on levinnyt ympäri maailmaa, myös
Suomeen.
Sihteeriyhdistys
ry:n
Keski-Pohjanmaan jaosto
haluaa nostaa teemapäivänä yhdistyksensä valokeilaan. Viime aikoina julkisuudessa listauksissa niin
sanotuista katoavista ammateista löytyy naisten mielestä
outo nimike yleissihteeri.
– Tämä on ammattikuntamme parissa herättänyt
kummastusta, mikä ihmeen
yleissihteeri. Valtakunnallisessa
Sihteeriyhdistyksessä on tällä hetkellä noin
1 200 jäsentä eikä ainuttakaan tuolla nimikkeellä, toteaa valtakunnallisen yhdistyksen varapuheenjohtaja
Anne Brandt.
Tehtävänimikkeet vaihtelevat sihteeristä assistenttiin.
– Toimenkuvissa on usein
esimerkiksi yleis-, talous- ja
henkilöstöhallinnon sekä
viestintä-,
markkinointi-,
koulutus- ja kehittämistehtäviä.
Keski-Pohjanmaan
jaoston puheenjohtaja Ida
Bruins Slot toteaa, että yhdistys on vertaansa vailla
oleva kollegaverkosto.
– Sihteerit ovat työssään
usein yksin. He tarvitsevat
samaa työtä tekevien vertaistukea, Bruins Slot toteaa.
– Tosin kehitys on mennyt
siihen suuntaan, että usein
sihteeri muodostaa työparin
johtajan kanssa, Brandt lisää.
Sihteeriyhdistys on KeskiPohjanmaalla toiminut aktiivisesti runsaat 20 vuotta.
Jäseniä on tällä hetkellä
noin 35 ympäri Keski-Pohjanmaata.
– Jäsenistöämme on teollisuuden, kaupan, kuntien,
kuntayhtymien kuin myös
muiden alojen yritysten
palkkalistoilla.

Anne Brandtia ja Ida Bruins Slotia naurattaa vuosien takainen ilmoitus, jossa sihteeriltä vaaditaan samassa lauseessa tehokkuutta ja seksikkyyttä sekä taitoa käsitellä niin pomoa kuin
vieraitakin. – Ilmoitus oli kyllä kuohuttanut tunteita ja päässyt lehtien palstoille useampaankin
juttuun. Kuva: Maisa Järvelä

Bruins Slot toteaa yhdistyksen tarkoituksena olevan
ammattipätevyyden, ammatin arvostuksen ja keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen.
– Osaamisen, tiedon ja
suositusten jakaminen vastavuoroisesti on kollegaverkostomme ehdoton etu.
Jäsentapaamisissa on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia sekä solmia uusia kontakteja. Verkosto on suurin
yksittäinen syy siihen, miksi
kuulumme yhteen.

Kuukausittaiset kokoontumiset tarjoavat niin hyötyä kuin hauskuuttakin. Ne
sisältävät ammatillisia kursseja ja luentoja sekä matkoja ja tutustumiskäyntejä
alueen yrityksiin.
Brandt painottaa, että yhdistys on poliittisesti täysin
sitoutumaton.
Ammattina sihteeri -teos
on yhdistyksen 50-vuotisjuhlakirja. Sen sivuilta Brandt ja
Bruins Slot löytävät monta
hauskaa yksityiskohtaa.

Suurinta hupia aiheuttaa
vuosien takainen ilmoitus,
jossa nimeltä mainitsematon johtaja haki yritykseensä
sihteeriä. Valittavan vaatimuksina oli ammatillisten
valmiuksien ohessa seksikkyys, naimattomuus sekä
taitoa käsitellä niin pomoa
kuin vieraitakin monenlaisissa tilanteissa.
Naiset myöntävät, että monipuolista osaamista sihteerin tehtävissä tarvitaan tänä
päivänäkin.
– Joskin asiallisemmissa

merkeissä. Enää ei edes
1930-luvun konttoristin työoppaan mainitsemaa kaunista käsialaa vaadita.
– Sen sijaan työ vaatii niin
kielitaitoa, tietotekniikan
hallitsemista, aloite- ja ideointikykyä kuin tapahtumien ja tilaisuuksien organisoimista.
Keski-Pohjanmaan jaosto on toiminut jo yli 20
vuotta, mutta vasta nyt se on
saanut edustajansa valtakunnallisen yhdistyksen hallituk-

seen varapuheejohtajaksi.
Valtakunnallisen yhdistyksen seuraavalle 2-vuotiskaudelle valittava puheenjohtaja
tulee erittäin suurella todennäköisyydellä Kokkolasta.
– Puheenjohtajisto on
yleensä valittu jäsenmäärältään suurimmista jaostoista.
Nyt kuitenkin me toistaiseksi pieni, mutta erittäin
aktiivinen jaosto olemme
saaneet
ehdokkaamme
”taistoon” mukaan. Ja siitä
olemme tosi ylpeitä, Bruins
Slot iloitsee.

Taulukauppa virkoamassa
Maria Store

Taulukauppa on pienoisessa
kasvussa. Näin arvioi vaasalainen antiikkikauppias
Kalle Niemi, joka on avannut
taidemyyntiliikkeen
Rantakadulle.
– Kauppa käy mukavasti.
Osasyynä on varmasti se,
että moni kauppias on lopettanut. Kilpailu ei ole enää
kovin kovaa, Niemi tuumaa.
Hän pyörittää Vaasassa
Antiikkiliike K. H. Niemeä. Liikkeen tilat ovat niin
täynnä, että kuolinpesistä ostetut taulut eivät tahdo mahtua esille.
– Päätin lähteä merta

edemmäs kalaan ja kokeilla
miten kauppa käy Kokkolassa. Kysyntää on varsinkin vanhemmille, kotimaisille tauluille. Esimerkiksi
Aarne Alangon ja Nikolai
Silverbergin vanhan kansan
taulut kiinnostavat.
Niemi kertoo, että vanhempia asiakkaita kiinnostaa nostalgiset, vanhat öljymaalaukset. Nuorempia
kiinnostaa moderni taide
sekä graﬁikka.
– Pääasiassa liikkeessäni
on öljymaalauksia, mutta
graﬁikkaakin löytyy.
Myynnissä on myös ikoneja, keräilykelloja, Arabiaa, Kupittaan Savea sekä

taidelasia. Myös liikkeessä
olevat huonekalut ovat
myynnissä.
Niemi ostaa kuolinpesiä.
Omaisia hän kehottaa selvittämään seinillä roikkuvien
teoksien arvon antiikkiliikkeestä, ennen kuin niistä
luopuu.
– Osa säilyttää jonkin taulun, moni luopuu koko irtaimistosta
tauluineen
päivineen, ilman niitä läpikäymättä.
Niemi on vuokrannut tilat
Rantakadulta kuukaudeksi.
– Katsotaan kuinka kauppa
lähtee käyntiin, ehkä olen
täällä kauemminkin.

Kalle Niemi myy taidemyyntiliikkeessään pääasiassa vanhoja öljymaalauksia.

