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Salon SYTY ry:n 
toimisto on avoinna:  
ma, ke ja pe klo 9-15 

                     ti ja to klo 9-18    
Helsingintie 6, 24100 Salo 

 toimisto@salonsyty.fi  040 3562016 

AJANKOHTAISTA  
TeemaTorstait marraskuussa klo 12-14: 
1. to 7.11 pelit: Bingo, Mustakuula, 
Rummikub & kortit 
2. to 14.11 yhteislaulu: karaoke. Yleisö 
valitsee kappaleet ja kaikki laulavat yhdessä  
3. to 21.11 kulttuuri: Jouluaskartelua 
Teematorstaiden kahvit: vapaaehtoinen 
kahvimaksu.  

 
to 28.11 klo 13-17 Joulukauden avajaiset. 
SYTYn toimistolla heittäydytään jouluiseen 
tunnelmaan. Ohjelmassa on mm. Vuoden 
Vapaaehtoisen julkistaminen (n. klo 13) ja 
Tiernapoikien esityksiä (klo 14, 15 & 16). 
Tarjolla glögiä ja joulutorttuja.  

 
ATK-koulutuksia:  
ke 6.11.2019 Turvapostin lähettäminen. Kun 
lähetät arkaluontoista materiaalia 
sähköpostilla, kuten omia henkilötietoja, olisi 
aina hyvä käyttää turvapostia. Jotkin palvelut 
myös vaativat turvapostin käyttämistä. 
Turvapostilla varmistat, että lähettämäsi 
tiedot eivät vuoda vääriin käsiin. Turvapostin 
käyttäminen on ilmaista. 
Ke 20.11.2019 Word – tekstinkäsittelyn 
kurssi. Tekstin käsittelyn perusteet Word 
ohjelmalla. Miten saat tekstin asetettua juuri 
oikealle paikalle. Sisennykset, luettelot, 
sivunumerointi, fontit, kuvien lisääminen ja 
asemointi. 
http://www.salonsyty.fi/ilmoittaudu/ ,  tai 
Akille aki.peltoniemi@salonsyty.fi / p. 044 555 
0938, tai SYTYn toimistolle. Myös lisätietoja 
Akilta! 
 
 

 
 
ma 11.11 klo 16-18 Etuluenta-kurssi. 
Olisiko juuri sinulla halua opetella uusi taito, 
etuluenta? Se on syvästi heikkonäköisten ja 
sokeiden avuksi kehitetty tapa, jolla 
näkövammaisen on mahdollisuus osallistua 
esimerkiksi yhteislauluun.  
Kurssin aikana tutustutaan etuluentaan ja 
harjoitellaan sitä. Mikäli mahdollista, ota oma 
näkövammainen mukaan! 
Taito on sellainen, että se kehittyy 
harjoitellessa ja parhaiten se 
onnistuu, kun sama vapaaehtoinen toimii 
saman näkövammaisen silminä 
etuluennassa. Yhteistyössä Eläkeliitto. 
Ilmoittautumiset 6.11 mennessä: 
www.salonsyty.fi/ilmoittaudu, tai Päiville  
paivi@salonsyty.fi /p. 044 765 3822. Myös 
lisätietoja Päiviltä! 

 
Menovinkki joulukuulle: ti 3.12 klo 18. 
Esteetön yhteislaulukonsertti kaikille 
aisteille. Konsertti sopii kaikenlaisille 
kuulijoille ja kokijoille. Esiintyjien laulut on 
tekstitetty, viitottu ja kuvitettu. 
Yhteislauluosuuksissa on mahdollista käyttää 
etulukijaa tai saada isotekstiset sanat. 
Konsertin päätteeksi nautitaan vielä 
pullakahvit maku- ja hajuaistien iloksi. 
Maksuton konsertti pidetään Astrum 
Areenalla (Salorankatu 5-7).  Yhteistyössä 
Eläkeliitto.  
Ilmoittautumiset 28.11 mennessä: 
http://www.salonsyty.fi/ilmoittaudu/ , tai 
Päiville päivi@salonsyty.fi / p. 044 765 3822. 
Myös lisätietoja Päiviltä! 

 
Kaikille avoimen ATK-pysäkin toiminta on 
toistaiseksi tauolla. Ilmoitamme jatkosta 
myöhemmin. Akilta saa edelleen neuvoja 
yhdistystoimintaa edistävissä asioissa.  

 
Olethan huomannut, että kävijäseuranta 
jatkuu vielä 14.11 saakka.  
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ti 12.11 klo 14-18, Hyvinvointipiste Linjuri. 

Salon Näkövammaiset ovat tavattavissa Sokeain 

viikolla. Tule tutustumaan 

näkövammaisasioihin ja kysymään lisää! Yllätys 

tarjolla kaikille vierailijoille. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Pakkaspojat rakentavat lammikolle 

siltojaan. Huurukeijut levittelee  

harsojansa yli maan. Näyttäydy ei 

kukaan muu, metsässä on marraskuu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

su 15.12 klo 11-15 Myyjäiset, Sytyn tilat. 
Haluaako yhdistyksesi tulla mukaan yhdistysten  
yhteisiin joulumyyjäisiin? 
Tarkempia tietoja voit tiedustella:  
Aulikki Vesa, Salon Hengitysyhdistys, p. 046 897 3638 
tai sähköpostilla aulikki.vesa@ebaana.net. 

to 7.11 klo 17, Salon Luustoyhdistyksen 

tapahtuma Salissa. Hia Sjöblom kertoo UN 

WOMEN toiminnasta, joka on YK:n alainen 

naisten ja tyttöjen tasa-arvoon tähtäävää 

toimintaa.  

HUOMIOITHAN 
TUOKSUHERKÄT 
HENKILÖT ASIOIDESSASI 
TOIMISTOLLA. KIITOS! 
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