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TIEDOTE TAMMIKUU 2019
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AJANKOHTAISTA
TeemaTorstait tammikuussa klo 12-14:
1. to pelit; Rummikub, SkipBo, MustaKuula,
korttipelejä…
2. to yhteislaulu Nicken johdolla.
3. to Värien maailma. Väreillä on suuri merkitys
elämässämme. Niihin liittyy paljon uskomuksia ja
symboliikkaa. Kuvataiteilija ja taideterapiaohjaaja Anna-Maija Junnila kertoo mitä värit
viestivät ja miten ne vaikuttavat mielialaamme ja
tunteisiimme.
4. to liikuntatorstaissa kaupungin liikunnanohjaaja Sirpa Hattunen tulee kertomaan
kaupungin liikuntapalveluista sekä vetää kaikille
sopivaa ja tarpeellista niska-hartiaseudun
jumppaa
5. to kahvit keittiössä, Salissa Vammaiskortti kiertue.
La 19.1.2019 Mustakuulaturnaus Alkuerä klo 10,
Välierä klo 11, Finaali klo 11.30.Ilmoittaudu
suoraan toimistolle tai 0403562016 tai
marika@salonsyty.fi
Mukaan pääsee 20 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä: joukkue = 1 tai 2 henkilöä. Ei
rajoitusta montako joukkuetta/yhdistys voi
osallistua. Jos samasta yhdistyksestä on useampi
joukkue, joukkueiden oltava mahdollisuuksien
mukaan 2 henkisiä. Ei esim. 5 yhden henkilön
joukkuetta, vaan 2 kahden henkilön joukkuetta ja
1 yhden henkilön joukkue.
Turnauksen uudistetut säännöt saatavilla SYTYn
toimistolta/www.salonsyty.fi. Ilm.viim. 4.1.2018.
Ti 12.2.2019 klo 18-19.30 Valtuustosali Tammi,
Järjestösotehanke 113 järjestämä Vaalivaikuttamis-

valmennus. Tulossa ovat eduskuntavaalit ja ehkä
myös maakuntavaalit. Nyt on oikea hetki
vaikuttaa SoTe-järjestöjen tulevaisuuteen ja
jäsentemme hyvinvointiin. Valmentajana toimii
JärjestöSoTe-hanke 113:n asiantuntija Janina
Andersson. Ilmoittaudu
www.salonsyty.fi/ilmoittaudu

TIEDOTE TAMMIKUU 2019
Ke 16.1.2019 klo 17-19.30. Esteettömyysinfo

ONKO TOIMINTAANNE OSALLISTUMINEN
HELPPOA? Tapahtumia ja toimintaa
järjestettäessä tulisi ottaa huomioon myös
esteetön kulku tapahtumapaikalle ja
yhdenvertaisuus.
Mitä tämä kaikki pitää sisällään ja miten
varmistetaan niiden toteutuminen? Onko
olemassa tahoja, joista saada apuja?
Salon SYTYn ja Invalidiliitto järjestävät yhdessä
esteettömyys- ja yhdenvertaisuuskoulutukseen,
jossa sukelletaaan juuri näiden kysymysten
sekaan. Vetäjänä toimii järjestöasiantuntija Sanna
Leppäjoki-Tiistola Invalidiliitosta.
Ilmoittautumiset linkin kautta tai SYTYyn
marika@salonsyty.fi:
www.salonsyty.fi/ilmoittaudu
Salon kaupungintalon valtuustosali Tammi.
Ke 23.1.2019 Sytyn vuoro esitellä toimintaa
Linjurin Hyvinvointipisteessä. Muistakaa, että
yhdistykset ovat tervetulleita Hyvinvointipisteeseen esittelemään toimintaa ja pitämään
tietoiskuja. Varaukset Sytystä.
Vammaiskortti -kiertue saapuu Saloon to
31.1.2019 Sytyn kutsumana. Klo 13-15 tilaisuus
Sytyn tiloissa vapaa-ajan palveluntarjoajille sekä
paikallisille yhdistyksille ja järjestötoimijoille.
Iltatilaisuus klo 17-19 Valtuustosali Tammessa
kaikille Vammaiskortin hakemisesta
kiinnostuneille sekä heidän tukihenkilöilleen ja
läheisilleen. Kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen 22.1.
mennessä www.salonsyty.fi/ilmoittaudu

Vuoden 2017 Papunetin piirustuskilpailun
voittajatyön tekijän Maija Wimanin näyttely
on nähtävillä tammikuussa Sytyn aulatiloissa.
Alkuvuoteen tulossa myös Tulorekisterikoulutus
sekä 21.2.2019 Yhdistysten yhteistyöilta.
Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Postin hinnoittelu muuttuu jonkin verran ja se
tulee vaikuttamaan myös Sytyn kautta
postitettaviin isompiin postituksiin.

