
TIEDOTE   ELOKUU    2019      TIEDOTE   ELOKUU 2019 

  

 
 
 

Salon SYTY ry:n 
toimisto on avoinna:  

1.8.-31.8.2019 ma-pe klo 9-15 
Helsingintie 6, 24100 Salo 

toimisto@salonsyty.fi 040 3562016 

AJANKOHTAISTA  
TeemaTorstait elokuussa klo 12-14: 
HUOM! Elokuun TeemaTorstait alkavat vasta 2. 
torstaina eli olemme elokuun viikon perässä. 
1. to 1.8.2019 EI TeemaTorstaita  
2. to 8.8.2019 pelit; Rummikub, SkipBo, 
MustaKuula, korttipelejä… 
3. to 15.8.2019 yhteislaulu Nicke Strömbergin 
johdolla 
4. to 22.8.2019 liikunta Teijon retkeilyalueen 
esittely. Metsähallituksen suunnittelija Anne 
Muuri kertoo Teijon Kansallispuiston 
mahdollisuuksista. 
5 to 29.8 Muistojen tarjotin. Voimauttavan 
valokuvauksen opiskelija Hanna Hirvonen vetää 
työpajan. Ota mukaan omia valokuvia, jotka lakan 
avulla kiinnitetään Sinun muistojesi tarjottimeen. 
Tarjottimen voit tuoda itse, mutta myös Sytystä 
löytyy. 
Teematorstaiden kahvit: vapaaehtoinen 
kahvimaksu.  

 Vapaaehtoistyön koulutus ti 20.8. ja ti 27.8. klo 
17.30-19.30 Salon srk-talon keskisalissa. Aiheena 
vapaaehtoistyö, siihen liittyvät verkkosivustot ja 
vapaaehtoistöiden etsiminen/löytäminen. 
Mukana järjestämässä Salon SRK. 
http://www.salonsyty.fi/ilmoittaudu/  
tai Päiville paivi@salonsyty.fi/044 765 3822.  
Myös lisätietoja Päiviltä!  

 
Vertaistukihenkilöiden peruskurssi Sytyssä  
pe 20.9. klo 17-20, la 21.9. klo 10-15 ja ma 30.9. 
klo 17-20. Kurssimaksu jäsenyhdistysten jäsenille 
15 eur/hlö ja ei jäsenille 30 eur/hlö. Sis. 
kurssimateriaali, valmennus ja tarjoilut jokaisena 
kurssikertana. Ilmoittautumiset su 15.9. 
mennessä http://www.salonsyty.fi/ilmoittaudu/ 
tai Päiville paivi@salonsyty.fi/044 765 3822.  
Myös lisätietoja Päiviltä!  

 
 
 

 
 
 
 
to 8.8. Yhdistysten iltatori. 
Salolaiset yhdistykset esittäytyvät klo 16-20. 
Salon positiivisimman 2019 julkistus klo 17.45. 
Arttu Lindeman + Lucas + Jaakko Parkkali LIVE / 
M&G klo 18.30 

 

 
Hanna-Maija palaa takaisin töihin 19.8 

 

ke 4.9 Seniorimessut tulevat taas. Salon tori 
täyttyy klo 10-15. Teemana on tänä vuonna 
”Varaudu Vanhuuteen”. Lavaohjelmaan tulossa 
Mikko Alatalon musisoinnin ja yhteislaulun lisäksi 
tutut muotinäytökset ja ajankohtaiset 
keskustelut. 

 
to 5.9 TAITEIDEN YÄ  
Sytyn ovet ovat avoinna aamusta alkaen ja 
sulkeutuvat poikkeuksellisesti vasta klo 20.  
Vaivane kaffe on tarjolla klo 16-20 hintaan  
5 euroa. Hintaan sisältyy kokemuksellinen 
kahvihetki, juoma ja joko suolainen tai makea 
pikkupurtava. Voit kokeilla kahvitella näkö- tai 
kuulovammaisena tai yksikätisenä. Vaivasen 
kaffen voi nauttia myös omana itsenään!  
Näyttelevien näkkärien "Voi vanhanakin 
haaveilla"-esitys. Hyvällä ilmalla SYTYn 
porttikongissa klo 17 ja klo 18.30. Mikäli ilma on 
huono, esitys siirtyy sisälle saliin. 
Salon kehitysvammaisten tukiyhdistyksen 
pystyttämään taidenäyttelyyn voi tutustua koko 
päivän.  
Salon muistiyhdistys on samoissa tiloissa 
kanssamme klo 14 alkaen. 
Silloin voi Salonkiin tulla tekemään runokiviä.  

 
Otamme mielellämme vastaan vinkkejä,  
TeemaTorstai-ideoita, kehittämisajatuksia, 
ruusuja & risuja… Kaikki palaute on tervetullutta. 
Palautteen voi jättää tiloista löytyvään 

TERKKULOOTAAN 😊  
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