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AJANKOHTAISTA
TeemaTorstait marraskuussa klo 12-14:
1. to pelit; Rummikub, SkipBo, MustaKuula,
korttipelejä…
2. to yhteislaulu Nicken johdolla. Paikalla myös
SeniorShop klo 10-15.
3. to jouluaskartelua Tiinan Puodin Tiina
Rauhalan vinkein.
4. to liikuntatorstaissa Hanna-Maijan kuntopiiri
Rahoittajaamme varten teemme jälleen
kävijäseurantaa Sytyn tiloja käyttäjistä 15.10.14.11.2018.
Leffaan Porukalla! Oma maa -elokuva ti
6.11.2018 klo 13 Elokuvateatteri Lumossa. Liput
tuttuun tapaan Sytystä 6,-/kpl ja jos jäljellä vielä
on, niin Lumosta ennen alkua.
ATK-koulutukset marraskuussa Sytyssä
keskiviikkoisin klo 10-12
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
jatkuviin tehtäviin? Vapaaehtoistyö.fi on oiva
sivusto, jossa vapaaehtoistyöt ja niiden tekijät
löytävät toisensa. Opi hakemaan ja tarjoamaan
vapaaehtoistyötä verkon kautta.
SYTYn joulukauden avajaiset to 29.11.2018 klo
13-17. Glögiä, joulutorttuja, ohjelmaa ja myös
perinteisesti Vuoden vapaaehtoisen
julkistaminen. Tervetuloa!
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SU 9.12.2018 klo 11-15 Joulumyyjäiset Sytyn
tiloissa. Myyjäiset järjestää yhteistyössä Salon
Reumayhdistys,
Salon
Invalidit,
Salon
Hengitysyhdistys ja Salon Luustoyhdistys.
Apurin palveluneuvoja saapuu Lounatuuletyhteistötalosta Saloon ja Sytyyn! Jos tarvitset
apua oikean palvelun löytämisessä, Kelan
lomakkeen täyttämisessä, arjen hallinnassa,
valituksen tai muistutuksen tekemisessä, on
Apurin palvelu käytössäsi maksuttomana.
Toiminto on vaitiolovelvollista.
ks. takaa mainoksesta ajat ja ajanvarausohjeet.
Vammaiskortti -kiertue saapuu Saloon 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
https://bit.ly/2ItJjY1

Linjurin Hyvinvointipisteeseen voivat
yhdistykset mennä esittelemään
toimintaansa. Mukavasti on varauksia tullut,
mutta vielä on aikoja jäljellä. Varaukset
Sytystä joko aamupäiväksi (10-12.30),
iltapäiväksi (13.30-16, ti & to 13.30-18), koko
päiväksi, joka kuukauden 3. lauantai 10-14.
Vilppaan kotipelit. Yhdistyksillä on jälleen
mahdollisuus tälläkin kaudella esitellä
toimintaansa kotipeleissä. Varaa oman
yhdistyksen vuoro Sytystä!

"Parasta ei ole hunaja,
vaan hetki ennen
hunajaa." -Nalle Puh

