Salon SYTY ry
TIEDOTE MAALISKUU 2021 TIEDOTE MAALISKUU 2021
HUOM!
Toimiston poikkeuksellinen
aukiolo 1.3 alkaen
MA-PE klo 9.00–15.00
PÄÄSIÄISENÄ 2.- 5.4 suljettu
Helsingintie 6, 24100 Salo
toimisto@salonsyty.fi
040 356 2016
TeemaTorstait maaliskuussa:
to 4.3. Pelit PERUTTU!
to 11.3. klo 12.00 Yhteislaulut
Anna Schukov laulattaa. Facebook-LIVELÄHETYS,
voit lainata lauluvihkoa toimistolta.
to 18.3 klo 12-13.13 Uniluento
Työterveyshoitaja Heidi Räsänen Terveystalosta
kertoo hyvän unen edellytyksistä,
univaikeuksista, niiden kotihoidosta, missä
vaiheessa lääkäriin, koska pitää huolestua jne.
Facebook-LIVELÄHETYS.
to 25.3. klo 12 Sauvakävelyn ABC
2 tasoryhmää (rauhallinen/reipas). Lähtö
toimiston oven edestä. Omat sauvat mukaan.
Kaikkiin tapahtumiin otetaan paikan päälle
max. 5 osallistujaa, ennakkoilmoittautuminen
www.salonsyty.fi/ilmoittaudu tai suoraan
toimistolle.

TiistaiTreffit
Keskustelemme tiistaisin 9.3 alkaen Teamsin
välityksellä vaihtuvista aiheista kello 12-13. Liity
mukaan juttelemaan osoitteessa
www.bit.ly/sytyntiistaitreffit.
Ikääntyneiden ulkoilutuokiot tekonurmella
Salon Liikuntapalvelut järjestää keskiviikkoisin
Urheilupuiston tekonurmella ikääntyneiden
ulkoilutuokioita. Ulkoilutuokiot ovat
maksuttomia. Klo 10-12 välisenä aikana
tekonurmella on mahdollisuus suorittaa lyhyitä
rastipisteitä ja osallistua kävelyn aikana
jumppapysähdyksiin.
Toimintaa jatketaan viikoittain keskiviikkoisin
toistaiseksi. SYTY mukana tuokioissa, tule sinäkin
seurustelemaan.

Haluatko oppia vapaa-aikana ja työssä
tarvittavia digitaitoja omaan tahtiisi siellä,
missä sinulle sopii?
Digiosaamisen perusteet -verkkokurssi on
maksuton ja kaikille avoin. Kurssilta löydät sinulle
sopivia sisältöjä, oletpa sitten aloittelija tai
kokenut digiseikkailija. Kurssilla perehdytään
yleisimpien digitaalisten laitteiden ja palveluiden
käyttöön taitotason mukaisesti. Voit suorittaa
verkkokurssin itsenäisesti tai opintopiirin
omaisesti porukalla SYTYssä.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:
https://www.salonsyty.fi/ajankohtaista/digiosa
amisen-perusteet
Digiosaamisen perusteet –verkkokurssi kuuluu
SnellmanEDUn hallinnoimaan Dikata
hankkeeseen.

Kaffel -toiminta on tauolla.

Toiminnalle oli selkeästi tarve ja se herätti
mielenkiintoa, joten koitamme saada KAFFELin
vertaistoiminnan jatkumaan jälleen syksyllä.

Salon SYTY ry:n vuosikokous ti 16.3. klo 17.30
(Sytyn toimisto, Helsingintie 6, Salo)
Kokous järjestetään Teams-etäyhteydellä, joten
ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä
kaikille kokoukseen osallistuville:
www.salonsyty.fi/ilmoittaudu
Lähetämme osallistumislinkin ilmoittamaanne
sähköpostiosoitteeseen.
Valtakirjat tulee toimittaa etukäteen SYTYn
toimistolle skannattuna tai takaovella olevaan
postilaatikkoon 8.3.2021 mennessä.
Terveisin SYTYn hallitus
DIGI-Pysäkki erikoistuu ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten Digi-neuvomiseen, mutta
neuvonta on kaikille avointa ja maksutonta.
Neuvontaa saa puhelimen, tietokoneen ja
tabletin käytössä AJANVARAUKSELLA ma - pe klo
10–14 Niko Lehtonen, 044 781 1475 tai
digi-pysakki@salonsyty.fi
SYTYN SANOMISSA tarjolla mainostilaa
Perinteinen tiedotuslehtemme SYTYN SANOMAT
ilmestyy jälleen keväällä. Salonjokilaakson
yhteydessä jaettavaa lehteä painetaan yhteensä
23000 kpl ja se tullaan jakamaan
osoitteettomana Salon alueen kotitalouksiin.
Ilmestymispäivä on 5.5.2021. Lisäksi lehti on
luettavissa koko vuoden digitaalisesti
nettisivuillamme.
Lehdessä on tarjolla mainostilaa kaikille
yhdistyksille, yrityksille ja toimintamme
tukemisesta kiinnostuneille tahoille.
Ilmoitushinnat ovat edullisia alk. 70 €,
jäsenyhdistyksille 50 €. Aineistot 14.4
mennessä. Kysy lisää toimistoltamme tai
ilmoitusmyynnistä: veera.halli@salonsyty.fi,
p.0400752611. Autamme tarvittaessa
ilmoitusvalmistuksessa.

Avustukset yhdistyksille
Muistutukseksi: Salon kaupungin sosiaali-,
terveys- ja vanhuspalveluiden avustukset vuonna
2021:
Yleisavustusten hakuaika on ajalla 1.3.202131.3.2021 klo 12.00.

Koronainfo
Varsinais-Suomen alueellisen
koordinaatioryhmän asettamat
koronarajoitukset ovat tiukentuneet koko
maakunnan alueella.
Sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi
osallistua korkeintaan 6 henkilöä eikä yli kuuden
henkilön yksityistilaisuuksia tule järjestää.
Annettujen rajoitusten vuoksi SYTY ry on
muuttanut omaa toimintaansa ja
suosittelee vahvasti myös jäsenyhdistyksiä
noudattamaan annettuja alueellisia ohjeita.
SYTYn toimisto on edelleen auki ja tilat sekä
palvelut jäsenyhdistysten käytettävissä.
Edellytämme kaikissa tiloissamme maskin
käyttöä. Asiakkailla tulee olla omat maskit.
Myymme kertakäyttömaskeja tarvittaessa
1€/kpl.
Seuraamme koronatilanteen kehittymistä
säännöllisesti ja noudatamme annettuja
viranomaisohjeita asiakkaidemme terveyden
turvaamiseksi.

