Salon SYTY ry
TIEDOTE HUHTIKUU 2019
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 huhtikuussa klo 12-14:
1. to pelit; Rummikub, SkipBo, MustaKuula,
korttipelejä…
2. to yhteislaulu ja musavisa Kim Engblomin
johdolla
3. to kiirastorstaina keskustellaan pääsiäisen
perinteistä. Mitä perinteitä sinun pääsiäiseen
kuuluu? Millaisista perinteistä olet kuullut?
4. to liikuntatorstaissa HUOM. KLO 12-15
Invalidiliiton Tule klubi. Liikkumisen
apuvälineiden oikeanlainen ja ergonominen
käyttö, tarpeen kartoitusta ja ohjausta
hankkimiseen, käytön avustusta. Käydään läpi
apuvälineen käyttäjän näkökulmasta myös tuki- ja
liikuntaelinterveyteen vaikuttavia asioita kuten
ravinto, liikunta ja uni etenkin.
Teematorstaiden kahvit: vapaaehtoinen
kahvimaksu.
Sytyn Sanomat on jälleen painettu
mielenkiintoista asiaa täyteen ja se jaetaan Salon
alueen kotitalouksiin ke 3.4.2019. Lehteä on
jaossa myös meillä Sytyssä sekä
yhteistyökumppaneidemme toimipisteissä. Myös
nettisivullemme se tulee ladattavaksi.
Ke 10.4.2019 klo 10-12 Aki pitää koulutuksen
älypuhelimien liikuntasovelluksista ja niiden
käytöstä. Ennakkoon ilmoittautuminen Akille 044555 0938 tai aki.peltoniemi@salonsyty.fi
Ti 16.4.2019 klo 10-18 juhlitaan Linjurin
Hyvinvointipisteessä 1-vuotissyntymäpäivää!!
Luvassa terveysneuvontaa ja -kyselyjä, paikalla
paljon yhdistyksiämme, kaupungin edustajia
(mm. vanhus-, liikunta-, ja sosiaalityön palvelut).

TIEDOTE HUHTIKUU 2019
Ke 17.4.2019 Sytyn väki lähtee kohti
Särkisalokotia ja järjestämme siellä
keskiviikkokaffet klo 14. ATK-pysäkkimme Aki ja
Jarmo palvelevat ajanvarauksella tuolloin
Särkisalokodissa klo 9-15. Ajanvaraukset Päiviltä
Engblomilta 040 132 6385.
Ke 17.4.2019 klo 17.30 Palkka.fi -koulutus Salon
kaupungintalon Tammessa.
Koulutuksessa selviää miten palkkiot, kulu- ja
matkakorvaukset lasketaan kätevästi palkka.fi:n
kautta jolloin myös samalla siirtyvät tarpeelliset
tiedot tulorekisteriin. Meitä neuvoo
taloushallinnon asiantuntija Riikka Laakkio
Ratkaisutoimisto Oikia Oy:stä.
Ilmoittautumiset 12.4. mennessä osoitteessa
salonsyty.fi/ilmoittaudu tai paivi@salonsyty.fi tai
p. 044 765 3822 jolta saa myös lisätietoja
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Ykkösakseli,
Salon kaupunki ja Salon SYTY ry
Pääsiäisen ajaksi Syty sulkee ovensa
kiirastorstaina klo 15 ja ovet aukeavat jälleen
ti 23.4.2019 klo 9.
Joukkomme on jälleen kasvanut ja iloinen Annika
Lammi palvelee teitä toiminta-avustajan
tehtävissä tämän vuoden.
Kansalaisopiston kuvataiteen erityisopiskelijoiden
kevätnäyttely esillä 1.-23.4.2019 SYTYN aulassa,
aukioloaikojen mukaan. Näyttely jatkuu 6.31.5.2019 Ihme ja Kumma -kahvilassa.
Hei vapaaehtoistoimija! Merkkaathan jo
kalenteriisi ke 5.6.2019 päivän ja/tai illan, sillä
Vapaaehtoisten virkistyspäivä on jälleen tulossa!
Tällä kertaa päivä- ja iltatapahtumana.
Ke 12.6.2019 klo 12-14 kevään viimeinen

yhteislaulu Salon torilla! Lavalla Nicke ja Jukka.
Ikkunalaudalla kukkien kelta,
rairuoho versoo jo lautaselta.
Pajujen oksissa silmut uudet,
suklaamunissa salaisuudet

Oikein hyvää pääsiäistä kaikille!

