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TIEDOTE HELMIKUU 2021

TIEDOTE HELMIKUU 2021
•
•

toimisto on avoinna:
ma, ke, pe klo 9.00–15.00
ti, to klo 9.00–18.00
Helsingintie 6, 24100 Salo
toimisto@salonsyty.fi
040 356 2016
Teematorstait helmikuussa:
to 4.2. Pelit PERUTTU!
to 11.2. Yhteislaulu PERUTTU!
to 18.2. klo 12 Näyttelevät Näkkärit: ”Voi
vanhanakin haaveilla!”
Näytelmää voi seurata vain FacebookLIVELÄHETYKSENÄ!
to 25.2. klo 12.00-12.45 Sakun tuolijumppa
Facebook-LIVELÄHETYS, paikan päälle otetaan
max. 10 osallistujaa, ennakkoilmoittautuminen
www.salonsyty.fi/ilmoittautuminen
vko 8 Hiihtolomaviikon perheliikuntaa
(tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin)

Koronainfo
Varsinais-Suomen alueellisen
koordinaatioryhmän asettamat
koronarajoitukset ovat edelleen voimassa koko
maakunnan alueella.
Sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi
osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä eikä
yli 10 henkilön yksityistilaisuuksia tule järjestää.
Annettujen rajoitusten vuoksi SYTY ry on
muuttanut omaa toimintaansa ja
suosittelee vahvasti myös jäsenyhdistyksiä
noudattamaan annettuja alueellisia ohjeita.
SYTYn toimisto on edelleen auki ja tilat sekä
palvelut jäsenyhdistysten käytettävissä.
Edellytämme kaikissa tiloissamme maskin
käyttöä. Asiakkailla tulee olla omat maskit.
Myymme kertakäyttömaskeja tarvittaessa
1€/kpl.
Seuraamme koronatilanteen kehittymistä
säännöllisesti ja noudatamme annettuja
viranomaisohjeita asiakkaidemme terveyden
turvaamiseksi.

jos sinulla flunssan oireita, jääthän kotiin.
pidä kädet puhtaina pesemällä ne
huolellisesti ja käyttämällä käsidesiä.
Käsihuuhdepisteitä on tarjolla kaikissa
tiloissamme.
• tiloja käyttävät yhdistykset ja ryhmät
huolehtivat tilaisuuksissaan turvavälien
toteutumisesta.
Toivomme, että asiakkaamme noudattavat
annettuja ohjeita ja näin huolehtivat sekä
omasta, että muiden asiakkaiden ja
työntekijöiden turvallisuudesta.

Mahtava tilaisuus opiskella maksuttomasti
digitaitoja!
Haluatko oppia vapaa-aikana ja työssä
tarvittavia digitaitoja omaan tahtiisi siellä,
missä sinulle sopii?
Digiosaamisen perusteet -verkkokurssi on
maksuton ja kaikille avoin. Kurssilta löydät sinulle
sopivia sisältöjä, oletpa sitten aloittelija tai
kokenut digiseikkailija. Kurssilla perehdytään
yleisimpien digitaalisten laitteiden ja palveluiden
käyttöön taitotason mukaisesti.
Voit suorittaa verkkokurssin itsenäisesti tai
opintopiirin omaisesti porukalla SYTYssä.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:
https://www.salonsyty.fi/ajankohtaista/digiosa
amisen-perusteet
Digiosaamisen perusteet –verkkokurssi kuuluu
SnellmanEDUn hallinnoimaan Dikata
hankkeeseen.

DIGI-Pysäkki erikoistuu ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten Digi-neuvomiseen.
Neuvontaa saa puhelimen, tietokoneen ja
tabletin käytössä. Neuvonta on kaikille avointa ja
maksutonta.
Digi-neuvontaa saa ma - pe klo 10–14. Neuvonta
toimii pääsääntöisesti ajanvarauksella.
Digineuvojan yhteystiedot:
Niko Lehtonen, 044 781 1475 tai
digi-pysakki@salonsyty.fi
Salon Luustoyhdistys ry
vertaistukiryhmä peruutettu to 4.2. klo 16, SYTY:n
Sali.

Kaffel

SYTYN SANOMISSA tarjolla mainostilaa

Oletko sinä yhdistystoiminnassa Kaffel? Tekisikö
mielesi tökkiä Kaffelilla yhdistyksen toimintaa?

Perinteinen tiedotuslehtemme SYTYN SANOMAT
ilmestyy jälleen keväällä. Salonjokilaakson
yhteydessä jaettavaa lehteä painetaan yhteensä
23000 kpl ja se tullaan jakamaan
osoitteettomana Salon alueen kotitalouksiin.
Ilmestymispäivä on 5.5.2021. Lisäksi lehti on
luettavissa koko vuoden digitaalisesti
nettisivuillamme.

Kaffel on tarkoitettu juuri sinulle, joka pohdit
yhdistyksen toimintaa aktiivitoimijan tai
rivijäsenen näkökulmasta. Sinulla on ehkä
murheita tai uusia ideoita yhdistystoimintaan.
Tule luottamuksella juttelemaan ja
pallottelemaan ajatuksia Kaffel! Ovi on avoinna
11.2. alkaen parillisten viikkojen torstaisin klo
14–16 SYTYn yhdistystoimistossa.
Vertaisohjauksen avulla voit päästellä höyryjä,
kokeilla uusia ajatuksia, heittää ilmoille hulluja
ideoita, juoda kahvia… Et tarvitse ajan varausta,
voit vain astella sisään juttelemaan!
Kaffel –toiminnassa kuulevana korvana,
vertaisohjaajana, mentorina ja fasilitaattorina on
Päivi Vigg. Päivillä on vuosien kokemus
yhdistystoiminnasta eri yhdistyksissä; näkemystä
ja kokemusta löytyy aktiivijäsenenä, hallituksen
jäsenenä, tiedottajana, jäsenvastaavana,
sihteerinä ja puheenjohtajana. Myös julkiselta
puolelta löytyy vuosien kokemus eri tahojen
johtokunnista, neuvostoista ja valtuustoista.

Salon SYTY ry:n vuosikokous ti 16.3. klo 17.30
Kahvitarjoilu klo 16.45 alkaen Sytyn toimistolla
(os. Helsingintie 6), 2 äänivaltaista
osallistujaa/jäsenyhdistys (valtakirjat)

Lehdessä on tarjolla mainostilaa kaikille
yhdistyksille, yrityksille ja toimintamme
tukemisesta kiinnostuneille tahoille.
Ilmoitushinnat ovat edullisia alk. 70 €,
jäsenyhdistyksille 50 €. Kysy lisää
toimistoltamme tai ilmoitusmyynnistä:
veera.halli@salonsyty.fi, p.0400752611.
Autamme tarvittaessa ilmoitusvalmistuksessa.

