
Poikkeusajan terveisiä SYTYstä! 

Varsinaista kuukausitiedotetta ei nyt ilmesty, mutta muutamista ajankohtaisista asioista haluamme 

kuitenkin tiedottaa. 

1. Sytyn Sanomat ilmestyy ihan perinteiseen aikaan tänäkin vuonna ja on jaossa ensi viikolla 

(vko 14) Salonjokilaakson mukana. Olemme yleensä vieneet sitä saataville mm. 

kirjastoihin/palvelupisteisiin kaupungin eri taajamiin, mutta nyt kaikki sellaiset paikat ovat 

suljettuina, joten jako jää väliin. Katsotaan, tehdäänkö se jossain vaiheessa myöhemmin. 

 

Lehti löytyy SYTYn kotisivuilta 1.4. alkaen  https://www.salonsyty.fi/sytyn-sanomat 

Lehteä on myös noudettavissa SYTYn toimiston tuulikaapista, Helsingintie 6, torstaina 2.4. 

klo 13-15 ja keskiviikkona 8.4. klo 13-15. Jos sää suinkin sallii, niin pidämme oven oikein auki, 

ettei siihen tarvitse koskea ja siinä tuulikaapissa on pöytä, josta lehden voi napata 

mukaansa. Muuten toimisto on suljettu, eli sisälle ei pääse. Ajattelimme järjestää tämän 

mahdollisuuden, jos jonkun päiväliikunta osuu kulkemaan ohi ja haluaa paperilehden, jota ei 

ole kotiinsa saanut.  

 

2. Pientä aktiviteettia päivittäin SYTYn somessa eli Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. 

Julkaisemme joka päivä vähintään kaksi kertaa jotain mukavaa; aivopähkinöitä, Yhdistävä 

tekijä -blogia ke ja la, Mustakuulaa pe ja kaikenlaista muuta. Meille saa esittää myös toiveita 

sisällön suhteen ja kaikenlainen palaute on tervetullutta. Voit myös jakaa niitä eteenpäin. 

 

3. Tykkäyskampanja käynnistyy nyt eli tavoitteena on huhtikuun loppuun mennessä saada 

1000 tykkääjää/seuraajaa SYTYn someen. Voi siis saada nimelleen kolme ”arpalippua” jos 

tykkää/seuraa kaikkia eli Facebookia, Instagramia ja Twitteriä. Tavoitteen toteutuessa, 

arvomme kaikkien, nykyisten ja uusien, joukosta voittajan ja hän saa nimetä 

jäsenyhdistyksistämme yhden, joka saa ilmaisen jäsenvuoden 2020.  

 

4. Digi-Pysäkki toimii myös vain etänä ja Akin toimesta. Hänelle voi soittaa tai laittaa 

sähköpostia ja katsoa mitä on näillä keinoin tehtävissä.  
 

5. SYTYn toimisto on suljettuna toistaiseksi ja me työntekijät teemme pääsääntöisesti 

etätöitä. Toimistossa käymme satunnaisesti. Meihin voi kaikin mokomin olla yhteydessä 

puhelimitse ja sähköpostilla asian kanssa tai ilman. Mielellään kuulemme teistä! 

 

Tärkeintä on, että kaikki noudatamme nyt annettuja ohjeita parhaamme mukaan ja koitamme 

kaikin keinoin edesauttaa itsemme ja läheisten terveenä pysymistä! 

Lämpöisin ajatuksin 

Sirpa K ja Sirpa S 

Aki  aki.peltoniemi@salonsyty.fi  p. 044 555 0938 

Hanna-Maija  hanna-maija.virtanen@salonsyty.fi  p. 040 356 2016 

Santeri  yhdistys@salonsyty.fi  p. 044 765 3822 

Eija-Riitta  eija-riitta.hilska@salonsyty.fi  p. 0400 752 0611 
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