
 

 

TIEDOTE   LOKAKUU 2019      TIEDOTE   LOKAKUU 2019  

 

Salon SYTY ry:n 
toimisto on avoinna:  
ma, ke ja pe klo 9-15 
ti ja to klo 9-18                     

Helsingintie 6, 24100 Salo 
 toimisto@salonsyty.fi  040 3562016 

AJANKOHTAISTA  
TeemaTorstait lokakuussa klo 12-14: 
1. to 3.10 pelit; Bingo, Alias ja pöytäcurling,  
2. to 10.10. yhteislaulu Nicken johdolla. 
3. to 17.10 kulttuuri Storytel-
äänikirjapalvelu/Antti Yrtti. 
4. to 24.10 liikunta Eloisat-tunti/Makkia 
Studio (klo 12.30-13.30). 
5. to 31.10 Halloween  
Teematorstaiden kahvit: vapaaehtoinen 
kahvimaksu.  

 
to 3.10 Salon Luustoyhdistys ry:n tapahtuma 

Salissa klo 17. Erikoislääkäri Olli Simonen 

luennoi suolistosairauksista ja 

osteoporoosista.

ATK-koulutuksia klo 10-12:  

ke 2.10.2019 Android älypuhelimen 

peruskäyttö. Soittaminen ja tekstiviestin 

lähettäminen. Uuden sovelluksen 

asentaminen kotinäytölle. Puhelimen 

perusasetusten muuttaminen. 
ke 16.10.2019 Kuvien käsittely Android 
älypuhelimella. Opi tekemään perus- 
muokkaukset kuten kuvan suoristaminen, 
rajaaminen, väritasapaino ja filtterit. Samalla 
saat halutessasi kuvat myös automaattisesti 
talteen pilvipalveluun.  
ke 30.10.2019 Tietoteknisten laitteiden 
ominaisuudet ja termistö. Opi tietämään 
mitä tarkoittaa esimerkiksi 5G verkko, tv:n 
resoluutio, tietokoneen prosessori, HDMI 
johto tai USB-C liitäntä. 
http://www.salonsyty.fi/ilmoittaudu/ , Akille 
aki.peltoniemi@salonsyty.fi /044 555 0938, 
tai SYTYn toimistolle. Myös lisätietoja Akilta! 
 

 
 

 
ke 9.10 SeniorSurf klo 10- 14.30 kaikki tilat. 
10.00 Vahva tunnistautuminen. Mikä, miten, 
miksi? Marika Mäkinen, Someron 
Säästöpankki. 
10.30 Erilaiset apuvälineet tietokoneen 
käytössä Mistä? Minkälaisia? Hintoja? Mitä 
hyötyä? Kenelle? Neuvontakeskus 
Kunnonkoti, Turun AMK:n opiskelijat. 
11.00 Omaolo – uusi sähköinen asiointitapa. 
Projektipäällikkö Janne Mononen, VSSHP. 
11.45 Mobiilivarmenne. Mikä se on? Mistä se 
hankitaan? Mihin sitä käytetään? Elisa Oyj. 

 
HUOM. JÄSENYHDISTYSTEN 
VAPAAEHTOISTOIMIJAT! Tulossa kaksi 
virkistystapahtumaa: 
ti 15.10 klo 18-19.30 SOINTUKYLPY.  Salon 
uimahallin liikuntatilassa. ”Sointukylpy on 
äänimaljarentoutus ryhmälle. Sointukylpy on 
jokaiselle omanlainen kokemus”. 
Vetäjänä Teija Hoikkala/Valon keveys.  
Ei osallistumismaksua. Tarjolla kevyttä 
iltapalaa. Ensimmäiset 25 henkilöä mahtuvat 
mukaan. Ilmoittautumiset 11.10 mennessä.  
 ************************************ 
ke 30.10 klo 17.30- 19.30 LUONTAISET 
TAIPUMUKSET™ -ilta. "Jos emme ajattele, 
miten ajattelemme, ajattelemme aina 
samoin." Tule kuulemaan erilaisista 
ajattelutyyleistä, oppimaan parempaa 
vuorovaikutusta ja oivaltamaan omia 
vahvuuksiasi. Vetäjänä: Katariina Sampinen. 
Luento on ilmainen, mutta hyödyt itse 
enemmän selvittämällä etukäteen oman 
ajattelutyylisi. KEHITÄ VAHVUUKSIASI™ -
analyysin voit tilata luennolle osallistujien 
erityishintaan (80€) laittamalla 
viestiä katariina@luontaisettaipumukset.fi 
 20.10. mennessä ja mainitsemalla Sytyn. 
Ei osallistumismaksua. Tarjolla kevyttä 
iltapalaa. Ensimmäiset 35 mahtuvat mukaan. 
Ilmoittautumiset 25.10 mennessä. 
Ilmoittautumiset molempiin:  
www.salonsyty.fi/ilmoittaudu, tai Päiville  
paivi@salonsyty.fi, p. 044 765 3822 

 
Salon Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen  
Syysnäyttelyyn voi tutustua 13.10 saakka.  

Salon SYTY ry 
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Yhres tekee retken ”Terve Olo 2019”- 
messuille Turkuun pe 25.10. 
 
Kaikki kiinnostuneet tervetulleita mukaan! 
Esillä ovat niin kehonhuollon kuin henkisen 
hyvinvoinninkin trendit ja vinkit. 
Tapahtuma on samaan aikaan 
Osaava Nainen sekä Outlet-tapahtuman 
kanssa. 
Yksi lippu, kolme tapahtumaa! 
Tapahtuma sopii myös hyvin terveydestä, 
liikunnasta ja yleisestä hyvinvoinnista 
kiinnostuneille miehille! 
Lähtö Särkisalo Niksaarenth. klo 8.30. 
Perniö linja-autoasema klo 9.00 
Salon tori klo 9.30 
Paluu lähtö klo 15.00 
Hinta riippuu osallistujamäärästä arviolta 
n.25 €, sis. kuljetuksen ja lipun. Ilm. Päiville 
5.10. mennessä p.040 1326385 
paivi.engblom@yhres.fi 

Tulevaisuustaidot järjestöissä 
Yhdistys- ja järjestösektori on yhteiskunnassamme entistä 
näkyvämpi ja vaikuttavampi toimija. Yhdistys- ja 
vapaehtoistoimintaan kohdistuu entistä enemmän odotuksia. 
Toimintaympäristön muutokset, käytettävissä olevat 
resurssit ja tulevaisuuden uudet tehtävät haastavat yhdistys- 
ja järjestösektorin, koko kolmannen sektorin, arvioimaan ja 
varautumaan tulevaisuuteen. Tulevaisuustaidot järjestöissä -
koulutus antaa näköaloja ja välineitä oman organisaation 
tulevaisuuden ennakointiin ja rakentamiseen tiedollisesti, 
taidollisesti ja strategisesti ja se tarjoaa myös 
mahdollisuuden vertaistiedon ja -oppimisen jakamiseen. 
Koulutus taustoittaa myös järjestöjen toimintaan vaikuttavia 
yhteiskunnassamme tapahtuvia muutoksia ja trendejä. 
 

• pe 4.10. webinaari klo 9.30-11.30. Työkalut 1. 
Tulevaisuuteen varautuminen - trendit ja 
megatrendit. 

• pe 18.10. webinaari klo 9.30-11.30. Työkalut 2. 
Tulevaisuuden luominen - skenaariot ja visiointi. 

• pe 1.11. webinaari klo 9.30-11.30. Työkalut 3. 
Tulevaisuuden avartaminen - heikot signaalit. 
 

Ilmoittautuminen 2.10. mennessä 
https://forms.gle/yqH21vo4WgKcBzZf7  

KAIKILLE AVOIMEN ATK-PYSÄKIN TOIMINTA 

JATKUU VIELÄ TOISTAISEKSI LOKAKUUN 

AJAN. ILMOITAMME JATKOSTA HYVISSÄ 

AJOIN.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen verkkotyökalut – Podcastit 
Koulutuksessa perehdytään podcasteihin - Miten niitä 
suunnitellaan ja toteutetaan sekä miten yhdistys voi hyödyntää 
niitä toiminnassaan. Kouluttajana Essi Pulkkinen Kuulusta. 
 
Ohjelma ke 16.10.2019 klo 10-15: 
- podcastit yhdistystoiminnassa 
- podcastin suunnittelu 
- podcastin toteutus 
- podcastin editointi ja jakaminen 
 
Ilmoittautuminen 2.10. mennessä 
https://forms.gle/noDPgwS1T7cR8eHR7 

Digitaaliset osaamismerkit 
Webinaarisarja perehdyttää digitaalisten osaamismerkkien 
suunnitteluun, luomiseen, myöntämiseen ja näyttämiseen. 
Webinaarisarjan aikana esitellään myös osaamismerkkityötä 
Suomessa ja maailmalla. 
Kouluttajina toimivat Opintokeskus Siviksen asiantuntija Lotta 
Pakanen (webinaarit 1-3) ja Open Badge Factory Oy:n Eric Rousselle 
(webinaari 4). 
 
1. webinaari ma 7.10. klo 13-14: Mikä on osaamismerkki? 
2. webinaari ma 14.10. klo 13-14: Osaamismerkin luominen ja 
myöntäminen 
3. webinaari ma 21.10. klo 13-14: Osaamismerkkien hallinnointi ja 
näyttäminen 
4. webinaari ma 28.10. klo 13-14: Osaamismerkit maailmalla 

Ilmoittautuminen 2.10. mennessä 

https://forms.gle/HLX7J9GGVaPQrn3X7 

TOIMISTON AULASTA LÖYTYVÄ 

TERKKULOOTA KAIPAA TÄYTETTÄ! 
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