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AJANKOHTAISTA
TeemaTorstait syyskuussa klo 12-14:
1. to pelit; Rummikub, SkipBo, MustaKuula,
korttipelejä…
2. to yhteislaulu Nicken johdolla. Paikalla myös
PXC:n alusasuesittelijä klo 11.00-16.00.
3. to kulttuuritorstaissa taiteilija, kuvittaja
Keanne van de Kreeke tulee kertomaan työstään
ja työskentelytavoistaan. Lopuksi halukkaille lyhyt
työpaja: Mielikuvituksellista viivapiirtämistä
tussein. www.keanne.be
4. to liikuntatorstaissa päästään eksoottisten
rytmien pariin Bizarren Gildas Houessoun
ohjauksessa. Tanssitaan afrikkalaiseen tahtiin ja
rytmitellään rummuilla.
Rahoittajaamme varten teemme jälleen
kävijäseurantaa Sytyn tiloja käyttäjistä 15.10.14.11.2018.
ATK-koulutukset lokakuussa Sytyssä
keskiviikkoisin klo 10-12
KE 17.10.2018 Tietoturvan perusteet/Aki.
Kurssilla tarkastetaan, onko laitteesi tietoturva
kunnossa. Virustorjuntaohjelmat ja palomuurit.
Opi miten suojaudut haittaohjelmilta ja
tunnistamaan huijausviestit. Tietokoneiden ja
älylaitteiden päivitykset sekä niiden tärkeys.
KE 31.10.2018 Canva/Aki ja Marika. Ilmaisella ja
yksinkertaisella kuvankäsittelyohjelmalla
tyylikkäitä mainoksia/tiedotteita yhdistyksesi
tapahtumista. Käydään lävitse myös
markkinoinnin perusteita.
KE 14.11.2018 Yhdistysavaimen uudistus/Aki.
Uudistettu yhdistysavain -kurssi. Tule
opettelemaan miten saat päivitettyä nykyisen
sivustosi uuteen. Koskee kaikkia, joilla on sivusto
yhdistysavaimessa tai halua perustaa uusi sivusto.
KE 21.11 Vapaaehtoistyö.fi -sivuston käyttö.
Tarvitseeko yhdistyksesi vapaaehtoisia
pienempiin, isompiin, kertaluonteisiin tai
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jatkuviin tehtäviin? Vapaaehtoistyö.fi on oiva
sivusto, jossa vapaaehtoistyöt ja niiden tekijät
löytävät toisensa. Opi hakemaan ja tarjoamaan
vapaaehtoistyötä verkon kautta.
Vuoden vapaaehtoisen valinta. SYTYn hallitus
valitsee jäsenyhdistyksiltä tulleiden ehdotusten
pohjalta vuoden vapaaehtoisen. Valinta
julkaistaan Joulukauden Avajaisissa to
29.11.2018. Ehdotukset 31.10. mennessä joko
eija-riitta.hilska@salonsyty.fi tai kirjallisena EijaRiitalle ehdokkaan nimi ja yhteystieto sekä
perustelu, miksi hänet pitäisi valita.
SeniorSurf -teemapäivä ti 9.10.2018 klo 9-16
Sytyssä. SeniorSurf rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä
tarttumaan
tietokoneisiin
ja
nettiin.
Kello 10 esitellään arkiteknologiasalkkua. Voit
tutustua
kotona
asumista
tukevaan
pienteknologiaan.
Kello 12 Salon kirjasto tulee kertomaan
verkkokirjaston käyttämisestä ja e-aineistosta.
Kello 14 Nordea tule kertomaan pankkien
sähköisistä palveluista, huijausviesteistä ja
turvallisesta netin käytöstä. Nordea palvelee myös
päivän ajan SYTYn aulassa. Päivän aikana saa
vapaasti neuvontaa älypuhelinten ja tablettien
käyttöön. Ota oma laitteesi mukaan! Lisäksi on
mahdollisuus
tutustua
ja
testata
virtuaalitodellisuutta. Sukella seuraamaan meren
elämää tai matkusta ympäri maailmaa.
Porukalla oltiin leffassa ja Mielensäpahoittajan
Ilosia aikoja sai meidät kaikki viihtymään ja
erinäisten tunteiden valtaan. Hieno elokuva!
Näimme mainoksen Oma maa-leffasta ja toive
tuli monelta, että taas mentäisiin leffaan. No
mennään! Merkkaappa kalenteriin: Omaa maa Leffaan porukalla tiistaina 6.11.2018 klo 13
Elokuvateatteri Lumoon.
SU 9.12.2018 klo 10-14 Joulumyyjäiset Sytyn
tiloissa. Myyjäiset järjestää yhteistyössä Salon
Reumayhdistys, Salon Invalidit, Salon
Hengitysyhdistys ja Salon Luustoyhdistys.
Muutkin yhdistykset ovat tervetulleita
esittelemään yhdistystänne/myymään tuotteita.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen pikaisesti Pirjo
Randell puheenjohtaja@salonreumayhdistys.fi
0400-650 476.

