Salon SYTY ry
TIEDOTE JOULUKUU 2020
toimisto on avoinna:
ma, ke, pe klo 9.00-15.00
ti, to klo 9.00-18.00
Joulun aikana toimisto on suljettu:
23.12.2020-3.1.2021 ja 6.1.2021
(ti 22.12. suljemme klo 15)
Helsingintie 6, 24100 Salo
toimisto@salonsyty.fi
040 356 2016
Teematorstait joulukuu klo 12-14:
PERUTTU! 3.12. Pelit: Rummikub, SkipBo, Musta
kuula ja kortit (maskisuositus)
10.12. Jouluista yhteislaulua / Nicke ja Kari:
(HUOM! Ainoastaan live-lähetys Facebookissa)
PERUTTU! 26.12. Tapanin Kaffet klo 11-13
Teematorstait jatkuvat tammikuussa 7.1.2020
klo 12-14 peleillä.

Koronainfo
Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä
antoi 1.12.2020 uudet suositukset. Suositukset
ovat voimassa 3.–23.12.2020 koko maakunnan
alueella. Uusissa suosituksissa vähennetään
kontakteja ja liikkuvuutta eri tavoin.
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

TIEDOTE JOULUKUU 2020

viranomaisohjeita asiakkaidemme terveyden
turvaamiseksi.
On tärkeää, että tilojamme käyttävät henkilöt
huomioivat erityisesti seuraavat asiat, jolloin
tilojamme ei voi käyttää
•
•

•

sinulla on todettu koronavirus tai sinulla
on hiemankaan flunssan oireita
olet ollut läheisessä kosketuksessa
tartunnan saaneiden tai
kotikaranteenissa olevien ihmisten
kanssa
olet palannut ulkomailta lähiaikoina.
Ulkomailta palaavien tulee noudattaa
THL:n suositusta kotikaranteenista.

Korona-ajan ohjeita:
• käytä tiloissamme maskia
• pidä kädet puhtaina pesemällä ne
huolellisesti ja käyttämällä käsidesiä.
Käsihuuhdepisteitä on tarjolla kaikissa
huoneissa.
• jos yskittää tai aivastuttaa, yski tai aivasta
kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi,
älä kämmeneesi. Laita nenäliina heti
roskiin.
• 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.
DIGI-Pysäkki erikoistuu ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten Digi-neuvomiseen.
Neuvontaa saa puhelimen, tietokoneen ja
tabletin käytössä. Neuvonta on kaikille avointa ja
maksutonta.
Digi-neuvontaa saa jälleen ma - to klo 10 - 14.
Neuvonta toimii pääsääntöisesti ajanvarauksella.
Digineuvojan yhteystiedot:
Niko Lehtonen, 044 781 1475 tai
digi-pysakki@salonsyty.fi

SYTYn vuoden vapaaehtoinen 2020
on Marja Koljonen
Marja vaikuttaa tällä hetkellä Salon
Muistiyhdistyksessä ja Salon Invalideissa,
Ilolansalossa ja Arkeen Voimaa -ryhmäohjaajana.
Kiitos Marja tekemästäsi vapaaehtoistyöstä ja
Onnittelut valinnasta!

Haluaisitko kirjoittaa blogia?
YHDISTÄVÄ TEKIJÄ on SYTYn vapaamuotoinen blogi,
jossa voi ilmaista itseään, jakaa mielipiteitään,
muistella menneitä, suunnitella tulevia tai muuten
vain vapauttaa sisäisen intohimonsa
kirjoittamiseen. Taivas on rajana – jos sekään.
Blogin ylläpidosta vastaa SYTYn henkilökunta ja
uusia vakituisia sekä satunnaisia kirjoittajia
otetaan ilomielin mukaan.
Blogitekstit julkaistaan nettisivuillamme
www.salonsyty.fi sekä sosiaalisessa mediassa.
Ilmoittaudu Veeralle (p. 0400 752611) tai lähetä
viestiä osoitteeseen blogi@salonsyty.fi

Tule seuraamaan KumppaReiden
joulukalenteria Facebookissa:
www.facebook.com/KumppaRiJoulukalenteri

