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Salon SYTY ry:n 
toimisto on avoinna  

ma, ke, pe 9-15 

ti, to 9-18 
Helsingintie 6, Salo 

toimisto@salonsyty.fi 040 3562016 

AJANKOHTAISTA  
TeemaTorstait toukokuussa klo 12-14: 

1. to pelit; Rummikub, SkipBo, MustaKuula, 
korttipelejä… 
2. to yhteislaulu Nicke Strömbergin johdolla 
3. to kulttuuritorstaissa Näkkäreiden 
näytelmäkerho esittää Seppo Laineen 
käsikirjoittaman: Voi vanhanakin haaveilla. 
Näytelmä kaipuusta nuoruuteen ja ikäihmisten 
haaveista. Humoristinen näytelmä tuo hymyn 
huulille ja luvan haaveilla, ikään katsomatta. 
N. 30 min näytelmä ja sen jälkeen Marikan 
läksiäiskahvit. 
4. to Asahi -joogaa Auli Suorannan ohjauksessa. 
Tehokas, yksinkertainen ja kokonaisvaltainen 
liikuntamuoto kaikenikäisille ja -kuntoisille. 
Rauhallisia liikkeitä hitaan hengityksen tahdissa. 
Harjoitetaan, avataan ja rentoutetaan 
järjestelmällisesti koko kehoa. 
5. to 30.5. Helatorstai, SYTY suljettu  
Teematorstaiden kahvit: vapaaehtoinen 
kahvimaksu.  

Ke 8.5.2019 klo 10-12 Sleep as Android -
koulutus. Tällä puhelimen sovelluksella voit 
seurata mm. syviä ja kevyitä unisyklejäsi yön 
aikana. Ilm. salonsyty.fi/ilmoittaudu 
aki.peltoniemi@salonsyty.fi, 044 555 0938

 
Ke 22.5.2019 klo 10-12 Pilvipalvelun 
hyödyntäminen yhdistyksissä. Yhdistysten 
tiedostot näppärästi yhdessä paikassa kaikkien 
saatavilla.  Ilmoittautumiset: 
aki.peltoniemi@salonsyty.fi, 044 555 0938, 
salonsyty.fi/ilmoittaudu tai Sytyn toimistolle

 Ke 12.6.2019 klo 12-14 kevään viimeinen 
yhteislaulu Salon torilla! Lavalla Nicke ja Jukka.  
 
 
 
 
 

 

 

Vapaaehtoistoimija! Merkkaathan jo kalenteriisi  
ke 5.6.2019 päivän klo 12-15/tai illan 18-21, sillä 
jäsenyhdistystemme vapaaehtoisten 
virkistyspäivä on jälleen tulossa! Tällä kertaa 
päivä- ja iltatapahtumana perinteisesti Muurlan 
Leirirannassa. Molemmissa ruokailu ja ohjelmaa. 
Iltaohjelmassa mm. jalkakylpy, ota oma vati 
mukaan. Illalla myös sauna- ja uintimahdollisuus.  
Ilmoittaudu 26.5.2019 mennessä Päiville Sytyyn 
044 765 3822 tai lomakkeella 
https://forms.gle/nd9sK1fpvojPasQK9

Vapaaehtoistyön koulutus ti 20.8. ja ti 27.8. klo 
17.30-19.30 Salon srk-talon keskisalissa. Aiheena 
vapaaehtoistyö, siihen liittyvät verkkosivustot ja 
vapaaehtoistöiden etsiminen/löytäminen. 
Mukana järjestämässä Salon SRK sekä MLL. 
http://www.salonsyty.fi/ilmoittaudu/ 

 
Vertaistukihenkilöiden peruskurssi Sytyssä  
pe 20.9. klo 17-20, la 21.9. klo 10-15 ja ma 30.9. 
klo 17-20. Kurssimaksu jäsenyhdistysten jäsenille 
15 eur/hlö ja ei jäsenille 30 eur/hlö. Sis. 
kurssimateriaali, valmennus ja tarjoilut jokaisena 
kurssikertana. Ilmoittautumiset su 15.9. 
mennessä http://www.salonsyty.fi/ilmoittaudu/ 
tai Päiville paivi@salonsyty.fi/044 765 3822. 
Myös lisätietoja Päiviltä!  

Muutoksia aukioloaikoihin 
Helatorstain ja sen jälkeisen perjantain 30.-31.5. 
Sytyn ovet ovat kiinni. Kesän aukioloajat:  
1.6.-31.8.2019 ma-pe 9-15, suljettuna 24.6.-
31.7.2019 lomien ajan sekä to 13.6.2019 
suljettuna henkilökunnan kehittämispäivän 
vuoksi. 

Pestini Sytyssä lähenee loppua ja vielä toukokuu 
on tehokasta työaikaa. Läksiäiskahvit juodaan 
Näkkäreiden näytelmän jälkeen teematorstaissa. 
Kiitos yhteisestä taipaleesta! Tapaamme 
kesäkuussa vielä laulujen merkeissä torilla.  
Hanna-Maija palaa elokuussa jälleen työpöytänsä 
taakse. -Marika 
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