Salon SYTY ry
TIEDOTE HUHTIKUU 2021 TIEDOTE HUHTIKUU 2021
Toimisto avoinna toistaiseksi
MA-PE klo 9.00–15.00
PÄÄSIÄISENÄ 2.–5.4. suljettu
Aukioloaikoihin ja ohjelmaan
tulevista mahdollisista
muutoksista ilmoitamme
nettisivuillamme ja facebookissa.

Helsingintie 6, 24100 Salo
toimisto@salonsyty.fi
040 356 2016
TeemaTorstait huhtikuussa:
1.4. Pelipäivä PERUTTU, 8.4. Yhteislaulua; Anna
Schukov laulattaa, hae vihko lainaan toimistolta
15.4. ”Kirjasta Koristeeksi” kirjansivujen
taittelukurssi, 22.4. Sakun kotijumppaa, 29.4.
Vappubileet. Hattukuvaus. Tarjolla simaa ja
munkkeja.
Maksimihenkilömäärät koronarajoitusten
mukaisesti, ennakkoilmoittautuminen
www.salonsyty.fi/ilmoittaudu. TeemaTorstait
tapauskohtaisesti myös livelähetyksinä
facebookissa.

Yhteydenpito läheisiin Diginä
Kurssilla opetellaan, miten saat teksti-, ääni- ja
videoyhteyden etänä. Käymme läpi
älypuhelimen/tabletin ja tietokoneen
käyttämistä yhteydenpitoon.

Torstaina 15.4. Pirauta Puhelimella -päivä
Olemme
teemapäivässä
mukana
yhdessä
muiden
Välittämisen
Verkosto työryhmän
jäsenten
kanssa.

Tavoitteena piristää erityisesti vanhuksia,
mutta myös muita, jotka kokevat tahoillaan
yksinäisyyttä.
Miten annan ja vastaanotan etädigitukea koulutus
Monet digilaitteiden ongelmat saa kätevästi
selätettyä etädigitukihenkilön kanssa. Voit
myös itse toimia etätukena vaivattomasti.
Tämä onnistuu tietokoneilla, tableteilla ja
puhelimilla. Käytössä TeamViewer ohjelmisto.

SYTYN SANOMISSA tarjolla mainostilaa

DIGI-Pysäkki erikoistuu ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten Digi-neuvomiseen, mutta
neuvonta on kaikille avointa ja maksutonta.
Neuvontaa saa puhelimen, tietokoneen ja
tabletin käytössä AJANVARAUKSELLA ma - pe klo
10–14 Niko Lehtonen, 044 781 1475 tai
digi-pysakki@salonsyty.fi

TiistaiTreffit
Keskustelemme tiistaisin Teamsin välityksellä
vaihtuvista aiheista kello 12–13. Liity mukaan
juttelemaan osoitteessa
www.bit.ly/sytyntiistaitreffit.

HUOM! Varaa ilmoitustila ajoissa, aineistot 14.4
mennessä!
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. Lehdessä on tarjolla
mainostilaa kaikille yhdistyksille, yrityksille ja
toimintamme tukemisesta kiinnostuneille
tahoille. Ilmoitushinnat ovat edullisia alk. 70 €,
jäsenyhdistyksille 50 €. Aineistot 14.4
mennessä. Kysy lisää toimistoltamme tai
ilmoitusmyynnistä: veera.halli@salonsyty.fi,
p.0400752611. Autamme tarvittaessa
ilmoitusvalmistuksessa.
YHDISTYKSET ilmoittavat:
8.4.2021 klo 17
Marianne Holmström Salon Jalka-Onni liikkeestä
kertomassa jalkojen hoidosta ja apuvälineistä mm.
tukisukista
Kaikille avoin luentotilaisuus Sytyn tiloissa, järj. Salon
Luustoyhdistys ry .

Koronainfo
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.

