
  

 

 

 
 
 

MA-PE klo 9.00–15.00 
 
 
 
Kesällä toimisto on  
suljettu 28.6.-30.7.  
Elokuussa avoinna jälleen 9-15  
ja 30.8. alkaen tiistaisin ja 
torstaisin klo 18 asti. 
 

Lisätiedot sekä aukioloaikoihin ja ohjelmaan tulevat 
mahdolliset muutokset löydät nettisivuiltamme 
www.salonsyty.fi ja facebookista.  
 
Helsingintie 6, 24100 Salo 
toimisto@salonsyty.fi  
040 356 2016 

 
TeemaTorstait kesäkuussa klo 12-14: 
3.6. Pelipäivä  
10.6. Yhteislaulut Salon torilla  
Elokuussa jatkamme TeemaTorstaita tuttuun 
tapaan pelit, yhteislaulut, kulttuuri ja liikunta -
kierrolla.  
5.8. Pelipäivä  
12.8. yhteislaulut, laulattajana Atte Jäntti. 

 
 
 
Yhteislaulut Salon torilla 10.6 kello 12-14 
Säestämässä ja laulattamassa Nicke ja Jukka. 
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. 
Lauluvihko 2€. 

 
 

 

 
      
  
 

 
 
 
 

 
 

Kierrämme Sytyn Digi-pysäkin kanssa 
kesäkuussa toreja Oiva Muisti –kiertueen 
mukana. 
Tule moikkaamaan tai kysymään neuvoa 
tietokoneen ja älykännykän käyttöön. 
Salon Omaishoitajat ry ja Salon Muistiyhdistys ry 
jakavat tietoa muistinhuollosta ja omaishoidosta. 
 
Pe 4.6. klo 9–12 Someron tori 
Ma 7.6. klo 15–18 Kisko, kirjaston piha 
To 10.6. klo 10–14 Salon tori 
Pe 11.6. klo 10–13 Perniön tori 
La 12.6. klo 12–15 Kuusjoki, Avoimet kylät 
Ke 23.6. klo 11–15 Särkisalo, Särkisalokoti 

 

 
 

 
Lahjakortti digipysäkille 
Haluatko ilahduttaa ystävääsi tai sukulaistasi 
ilmaisella, aineettomalla lahjalla? Käy hakemassa 
hänelle DIGI-pysäkin lahjakortti toimistoltamme 
tai kysy asioidessasi pysäkillä.  
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TULOSSA  
pe 20.8. Vapaaehtoisten virkistyspäivä, Naarilan 
Leirikeskus 
ti 28.9. klo 17-19 Ajankohtaista SOTEsta, 
infotilaisuus Varsinais-Suomen pienille yhdistyksille 
Sote-uudistuksen tilanteesta. 
Varaa päivät kalenteriin ja seuraa ilmoitteluamme. 

 
 

 
Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua 
kuntosaliharjoittelua aloittelevien tehokurssille 
keskiviikko aamupäivisin klo 10.30-11.30 ajalla 
8.9.-13.10.2021 (yhteensä 6 kertaa). Kurssi 
sisältää salilla olevien laitteiden 
käyttöopastuksen,suoritustekniikat sekä tietoa ja 
käytännön kokemukset paikka- ja 
kiertoharjoittelusta. Paikkana Salon uimahallin 
kuntosali, Anistenkatu 6. Kurssin hinta: työikäiset 
48€ tai työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset 36€  
KURSSIN JÄRJESTÄÄ SALON LIIKUNTAPALVELUT JA 
SYTY RY, ilmoittaudu mukaan 
www.salonsyty.fi/ilmoittaudu. 
HUOM! Laskutuksen suorittaa Salon kaupunki. 

 
 

Koronainfo 
Seuraamme koronatilanteen kehittymistä 

edelleen ja noudatamme annettuja 

viranomaisohjeita asiakkaidemme terveyden 

turvaamiseksi. Odotamme myös 

jäsenyhdistyksiemme noudattavan annettuja 

alueellisia ohjeita. Edellytämme kaikissa 

tiloissamme maskin käyttöä niin pitkään kuin 

annetut ohjeet niin velvoittavat.  Myymme kerta-

käyttömaskeja tarvittaessa 1€/kpl. 

 

       
 
 
Tiedoksi jäsenyhdistyksille  
113 sote-järjestöjen neuvottelukunnan järjestämä 
kaikille avoin JÄRJESTÖAREENA ke 9.6. klo 15-17. 
Vuosittain järjestettävän Järjestöareenan 
tarkoituksena on esitellä vuoden 2021 alusta 
toimintansa aloittaneen neuvottelukunnan toimintaa 
ja tehtävää,  
kertoa Varsinais-Suomen sote-kehittämisen 
kuulumisia sekä osaltaan vahvistaa sotejärjestöjen ja 
julkisen sektorin yhteistyötä  
Varsinais-Suomen tulevalla hyvinvointialueella. 
Osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä Teamsin 
välityksellä tai paikan päällä SYTYn toimistolla 
(Helsingintie 6, 24100 Salo).  
Ennakkoilmoittautumista vaaditaan. 
 
ilmoittautuminen Teams-etätilaisuuteen pe 4.6. 
mennessä:  
https://q.surveypal.com/113-neuvottelukunta--
jarjestoareena-9.6.21--ilmoittautuminen 
 
Ilmoittautuminen paikan päälle Sytyn toimistoon ma 
7.6. mennessä:  
 www.bit.ly/syty_järjestöareena 
Olette lämpimästi tervetulleita mukaan tilaisuuteen!  
 

 
Yhdistykset HUOMIO! 
Taiteiden YÄ järjestetään jälleen 2.9.2021. Haluaisiko 
yhdistyksenne järjestää jotain ohjelmaa Sytyn tiloissa 
tapahtuman aikana? Tilat ovat sovittaessa 
käytössänne. Olkaa mahdollisimman pikaisesti 
yhteydessä Sytyn toimistoon, mikäli teillä on 
ohjelmaa tapahtumailtana ja tarvetta tilojen 
käyttöön.  
 
 

 
 
 


