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AJANKOHTAISTA
TeemaTorstait tammikuussa klo 12-14.
HUOM! Aloitamme vasta viikolla 2!
2 to 9.1 pelit: Mustakuula, Rummikub, SkipBo
ja kortit.
3 to 16.1 yhteislaulu: Nicke soittaa &
laulattaa
4 to 23.1 kulttuuri: Konstikoppa®– kiertävä
teknologianäyttely
5 to 30.1 liikunta: Naurujooga/MiraMove
Teematorstaiden kahvit: vapaaehtoinen
kahvimaksu.
DIGI-Pysäkki Erikoistuu ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten Digi-neuvomiseen.
Neuvontaa saa puhelimen, tietokoneen ja
tabletin käytössä.
Neuvonta on kaikille avointa ja maksutonta.
Digi-neuvontaa saa Ti, Ke, To klo 10 - 14.
Neuvonta toimii pääsääntöisesti
ajanvarauksella.
Digineuvojan yhteystiedot:
Ilkka Alimelkkilä, 044 781 1475 tai
digi-pysakki@salonsyty.fi
DIGI-Pysäkin vastuuhenkilönä toimii Aki
Peltoniemi. Kysymykset ja tiedustelut voi
lähettää: 044 555 0938 tai
aki.peltoniemi@salonsyty.fi
Tulossa keväällä: 5.-7.3 Salo Irish-festivaali.
Liput ovat nyt myynnissä SYTYn
toimistolla hintaan 10 €. Lipulla pääsee
pääkonsertin (la 7.3. klo 17,
Kulttuuritalo Kiva) lisäksi maksutta myös
ravintola Hometownin jatkokonserttiin (klo
20.30) ja jameihin eli artistien yhteissoittoihin.

TIEDOTE TAMMIKUU 2020
Viestintäkoulutus on tarkoitettu erityisesti
niille, jotka vastaavat yhdistysten
tiedottamisesta ja viestinnästä.
Kokonaisuudesta voit valita yhden tai vaikka
kaikki osiot oman yhdistyksesi tarpeiden
mukaan! Kyseessä on neljän illan
koulutuskokonaisuus. Päivät ovat maanantait
27.1., 10.2., 24.2. ja 9.3. Koulutus alkaa klo
17.30 ja päättyy klo 20.30 mennessä.
27.1. Tutustumme somekanaviin. Mitkä
kanavat ovat yhdistykselle hyödyllisiä ja mitä
kanavia kannattaa käyttää minkäkinlaisen
viestin levittämiseen? Agendalla mm.
Facebook, Instagram ja YouTube. Helmikuussa
jatketaan aiheista somelähettiläs ja sisällön
tuottaminen. Maaliskuun aiheena on
saavutettava viestintä. Saavutettavuuslaki
koskee yhdistyksiä, joiden toiminnan
rahoittamisesta vähintään 50 % on julkista
rahaa.
Ilmoittautumiset jokaiseen osioon erikseen
viimeistään viikkoa ennen koulutusiltaa!
Ilmoittautumiset sähköpostilla
toimisto@salonsyty.fi, soittamalla 044 555
0938, SYTYn toimistolle tai tästä linkistä:
bit.ly/sytyviestintä
Mistä toiminta-avustuksia yhdistyksille?
Infoilta rahoitusmahdollisuuksista (kaupunki,
leader, säätiöt, luvat/lait) ti 11.2. klo 17-20
Salon kaupungintalon valtuustosalissa.
Kahvitus alk. klo 16.30. Ilm. 31.1. mennessä
paivi@salonsyty.fi, 044 765 3822, SYTYn
toimistolle tai tästä linkistä:
bit.ly/sytyrahoitus
yhteistyössä Salon SYTY ry, Salon kaupunki ja
Ykkösakselin Yhdistyslaturi

Huom! Muistathan näin vuodenvaihteessa
ilmoittaa, mikäli yhdistyksesi
yhteystiedoissa on tapahtunut muutoksia.

Koska luistellaan ihan muuten vaan?
Kun maassa on lunta ja pakkasta!
Koska luistellaan ihan muuten vaan?
No tietysti talvella.

