Salon SYTY ry
TIEDOTE MAALISKUU 2020
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
040 356 2016
TeemaTorstait maaliskuussa klo 12-14.
1 to 4.3. pelit: Mustakuula, Rummikub, SkipBo ja
kortit.
2 to 12.3. yhteislaulu: Anna Schukov
3 to 19.3. kulttuuri: Pro Rantakivet/kulttuuritalo
Villi Runoryhmä
4 to 26.3. liikunta: kuminauhajumpan.
Teematorstaiden kahvit: vapaaehtoinen
kahvimaksu.
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 Ti, Ke, To klo 10 - 14.
Neuvonta toimii pääsääntöisesti ajanvarauksella.
Digineuvojan yhteystiedot:
Niko Lehtonen , 044 781 1475 tai
digi-pysakki@salonsyty.fi
Elävä kirja koulutus 30.3.
Koulutus järjestetään klo 12-14.30 ja klo 1719.30. Osallistuja voi valita itselleen paremmin
sopivan ajan.
Koulutuksessa tutustutaan menetelmään ja
annetaan vinkkejä elävänä kirjana toimimiseen.
Elävä kirjasto antaa mahdollisuuden kohtaamisiin
sellaisten ihmisten kesken, jotka eivät ehkä
muuten kohtaisi.
Tule mukaan eläväksi kirjaksi! Kurssilla käyminen
ei velvoita mihinkään.

Ilmoittautumiset 20.3. mennessä toimistolle tai
bit.ly/sytyeläväkirja
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4.3. kurssi: SumUp maksupäätteen käyttö ja
käyttöönotto.
Kello 10 - 11.
Kurssilla katsotaan kuinka helppoa on käyttää
SumUp maksupäätettä ja ottaa sellainen käyttöön
omaan toimintaan.
Maksuista menee vain 0,95% (maksukortit, debit)
ja 2,75% (luottokortit, credit). Ei siis mitään
kuukausittaisia maksuja.
Tervetuloa!
ilmoittaudu: aki.peltoniemi@salonsyty.fi, 044 555
0938, SYTYn toimistolle, tai suoraan linkistä:
bit.ly/sytysumup

9.3. Saavutettava viestintä
Viestintäkoulutuksen Viimeisen osuuden
aiheena on saavutettavuus viestinnässä,
Kuten: tekstit, fontit, rivivälit ja kontrastit
yms. Koulutus alkaa klo 17.30 ja päättyy klo
20.30 mennessä.
Ilmoittautumiset viimeistään 5.3.
sähköpostilla toimisto@salonsyty.fi,
soittamalla 044 555 0938, SYTYn toimistolle
tai tästä linkistä: bit.ly/sytyviestintä
10.3.2020 klo 17.30 Salon SYTY ry:n vuosikokous
yhdistyksen tiloissa. Kahvitarjoilu ja valtakirjojen
tarkastus ennen kokousta klo 16.45 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
sekä hyväksytään suunnitelma vuosille 2020-2023.
Kullakin jäsenenä olevalla yhdistyksellä on
oikeus lähettää kokoukseen kaksi
äänivaltaista kokousedustajaa.
Edustajien tulee osoittaa äänivaltansa
yhdistyksensä virallisella allekirjoituksella
varustetulla valtakirjalla.

Tulossa: 11.5. Arvostava kohtaaminen
koulutus bit.ly/sytyarvostavakohtaaminen
18.5. Surussa ja kriisissä olevan
kohtaaminen koulutus
bit.ly/sytysurukriisikohtaaminen
10.6. Salon tori yhteislaulu klo: 12-14

