
  

 
 

 
 
 
toimisto on avoinna:  
ma, ke, pe klo 9.00–15.00 
ti, to klo 9.00–18.00 

 
Helsingintie 6, 24100 Salo 
toimisto@salonsyty.fi  
040 356 2016 

 
Teematorstait tammikuu klo 12–14:  
PERUTTU! 7.1. Pelit  
PERUTTU! 14.1. Yhteislaulu  
 
to 21.1. klo 12-13 Kulttuuri / luento: Terveyttä 
edistävä ravitsemus, ravintoterapeutti Päivi 
Manni-Pettersson 
to 28.1. klo 12-13 Liikunta / Asahi: Asahi-
ohjaaja, fysioterapeutti Auli Suoranta 
 
HUOM! Ennakkoilmoittautuminen tilaisuuksiin 
nettisivuillamme, max. 10/hlö 
www.salonsyty.fi/ilmoittautuminen 

 
 
Koronainfo                                                       
 
Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä 
jatkoi antamiaan suosituksia. Suositukset ovat 
voimassa toistaiseksi 24.1.2021 asti koko 
maakunnan alueella.  
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 
viranomaisohjeita asiakkaidemme terveyden 
turvaamiseksi. 

 
 

 
 

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.  

 
 

Mahtava tilaisuus opiskella maksuttomasti 
digitaitoja! 
Haluatko oppia vapaa-aikana ja työssä 
tarvittavia digitaitoja omaan tahtiisi siellä, 
missä sinulle sopii? 

 

Digiosaamisen perusteet -verkkokurssi on 
maksuton ja kaikille avoin. Kurssilta löydät 
sinulle sopivia sisältöjä, oletpa sitten aloittelija 
tai kokenut digiseikkailija. Kurssilla perehdytään 
yleisimpien digitaalisten laitteiden ja 
palveluiden käyttöön taitotason mukaisesti. 
Voit suorittaa verkkokurssin itsenäisesti tai 
opintopiirin omaisesti porukalla SYTYssä. 
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:  
https://www.salonsyty.fi/ajankohtaista/digio
saamisen-perusteet 
Digiosaamisen perusteet –verkkokurssi kuuluu 
SnellmanEDUn hallinnoimaan Dikata 
hankkeeseen. 
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Kaffel 

Oletko sinä yhdistystoiminnassa Kaffel? 

Tekisikö mielesi tökkiä Kaffelilla yhdistyksen 

toimintaa?  

Kaffel on tarkoitettu juuri sinulle, joka pohdit 

yhdistyksen toimintaa aktiivitoimijan tai 

rivijäsenen näkökulmasta. Sinulla on ehkä 

murheita tai uusia ideoita yhdistystoimintaan.  

Tule luottamuksella juttelemaan ja 

pallottelemaan ajatuksia Kaffel! Ovi on avoinna 

11.2. alkaen parillisten viikkojen torstaisin klo 

14–16 SYTYn yhdistystoimistossa. 

Vertaisohjauksen avulla voit päästellä höyryjä, 

kokeilla uusia ajatuksia, heittää ilmoille hulluja 

ideoita, juoda kahvia… Et tarvitse ajan varausta, 

voit vain astella sisään juttelemaan! 

 
 
DIGI-Pysäkki erikoistuu ikääntyneiden ja 
toimintarajoitteisten Digi-neuvomiseen. 
Neuvontaa saa puhelimen, tietokoneen ja 
tabletin käytössä. Neuvonta on kaikille avointa ja 
maksutonta.  
Digi-neuvontaa saa ma - pe klo 10 - 14. Neuvonta 
toimii pääsääntöisesti ajanvarauksella. 
Digineuvojan yhteystiedot: 
Niko Lehtonen, 044 781 1475 tai 
digi-pysakki@salonsyty.fi 
 

 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Hyvää uutta vuotta 

kaikille uutiskirjeemme 

lukijoille! 

T. Salon SYTYn 

henkilökunta 
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