
  

 
 

 

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

 
Aukioloaikoihin ja ohjelmaan tulevista mahdollisista 
muutoksista ilmoitamme nettisivuillamme ja 
facebookissa. 
 
Helsingintie 6, 24100 Salo 
toimisto@salonsyty.fi  
040 356 2016 
 
 
TeemaTorstait toukokuussa: 
6.5. Pelipäivä PERUTTU, 13.5 HELATORSTAI, 
20.5. KesäBingo, 27.5. Ulkokuntosali  
 
Maksimihenkilömäärät koronarajoitusten 
mukaisesti, ennakkoilmoittautuminen 
www.salonsyty.fi/ilmoittaudu. TeemaTorstait 
tapauskohtaisesti myös livelähetyksinä 
facebookissa. 
 
  
TiistaiTreffit uudistuvat 
Sytyn hallituksen jäsenet mukana. 
Keskustelemme tiistaisin Teamsin välityksellä 
kello 12–13. Keskustelu on kaikille avoin. Liity 
mukaan juttelemaan osoitteessa 
www.bit.ly/sytyntiistaitreffit.  

 
 

 
 
 

Järjestötoiminnan perusteet  
Kattava tietopaketti järjestötoiminnasta! 
Tavoitteena on tarjota kattavasti perustietoa 
järjestö/yhdistystoiminnasta kertauksena 
aktiivisille toimijoille tai perehdytyksenä uusille 
toimijoille, joilla ei ole vielä tietoa 
järjestö/yhdistystoiminnasta. 
Webinaarisarja sisältää kuusi eriteemaista 
koulutusiltaa Teams-alustalla. Voit ilmoittautua 
kaikkiin webinaarisarjan koulutuksiin tai 
pelkästään joihinkin niistä. 
Koulutuksen aiheet ja lisätietoa linkistä: 
Järjestötoiminnan perusteet   
 
Voit katsoa webinaarit itsenäisesti, ilmoittaudu 
silloin tästä: 
https://www.yhteisokeskus.fi/jarjestotoiminnan
perusteetkoulutus/ 
 

Jos haluat kokoontua porukalla SYTYyn 

katsomaan ensin webinaaria ja sen jälkeen jäädä 

vertaistuellisesti keskustelemaan päivän 

aiheesta, omista kokemuksista ja 

toimintatavoista siihen liittyen, ilmoittaudu 

silloin tästä: http://bit.ly/sytyJTP 

 
Koulutus on maksuton ja avoin kaikille 
yhdistystoiminnasta kiinnostuneille.  
Koulutuksen järjestävät Satakunnan 
Yhteisökeskus ja Opintokeskus Sivis 
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Turvasähköpostin lähettäminen ja yleisimmät 
sähköpostin käyttövinkit. 
Ti 25.5. kello 10 – 12 tai To 27.5. kello 18 - 20. 
 
• Turvasähköposti varmistaa ettei viestisi valu 
tuntemattomille osapuolille. Luottamuksellisen 
tiedon kanssa olisi hyvä aina käyttää 
turvasähköpostia. 
• Nykyään monessa palvelussa löytyy myös valinta 
viestin vanhenemispäivälle ja esto 
uudelleenlähettämiselle.  
• Katsomme myös yleisimpiä käyttövinkkejä 
esimerkiksi sähköpostin lajitteluun, roskapostin 
estoon ja postilaatikon karsimiseen.    
Tähän koulutukseen voi osallistua myös etänä (Teams). 
Ilmoittaudu: salonsyty.fi/ilmoittaudu, 
044 555 0938, 
aki.peltoniemi@salonsyty.fi  
tai SYTYn toimistolle. 
 

  

 
Lahjakortti digipysäkille 
Haluatko ilahduttaa ystävääsi tai sukulaistasi 
ilmaisella, aineettomalla lahjalla? Käy hakemassa 
hänelle DIGI-pysäkin lahjakortti toimistoltamme 
tai kysy asioidessasi pysäkillä. 
 

 
 

Yhteislaulut Salon torilla 10.6 kello 12-14 

Säestämässä ja laulattamassa Nicke ja Jukka. 
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. 
Lauluvihko 2€. 

 
 
DIGI-Pysäkki erikoistuu ikääntyneiden ja 
toimintarajoitteisten Digi-neuvomiseen, mutta 
neuvonta on kaikille avointa ja maksutonta.  
Neuvontaa saa puhelimen, tietokoneen ja 
tabletin käytössä AJANVARAUKSELLA  
MA-PE 9- 15. Neuvonta toimii pääsääntöisesti 
ajanvarauksella: Niko Lehtonen, 044 781 1475 
tai  
digi-pysakki@salonsyty.fi 
 Voit silti poiketa päivän aikana SYTYyn 
katsomaan, onko digineuvoja  vapaana.  
 

 
 

Koronainfo  
 
Edellytämme kaikissa tiloissamme maskin käyttöä. 
Asiakkailla tulee olla omat maskit. Myymme kerta- 
käyttömaskeja tarvittaessa 1€/kpl. 
Seuraamme koronatilanteen kehittymistä säännöllisesti 
ja noudatamme annettuja viranomaisohjeita 
asiakkaidemme terveyden turvaamiseksi. Odotamme 
myös jäsenyhdistyksiemme noudattavan annettuja 
alueellisia ohjeita.  
 
SYTYn toimisto on auki ja tilat sekä palvelut 
jäsenyhdistysten käytettävissä. 
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