Salon SYTY ry
TIEDOTE SYYSKUU 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 syyskuussa klo 12-14:
1. to 5.9 pelit; Rummikub, SkipBo,
MustaKuula, korttipelejä…
2. to 12.9. yhteislaulu Kari Niemisen johdolla.
3. to 19.9 kulttuuri Muistelumatkalaukut
Toinen matkalaukku esittelee käsitöitä, joita
tytöt ja pojat tekivät kansakouluissa 1930-60
-luvuilla. Toisen laukun sisältö esittelee
tärkeitä nautintoaineita, kahvia ja tupakkaa,
1930-60 -lukujen näkökulmasta. Voit ottaa
mukaan myös omia ”muistojasi”.
4. to 26.9 liikunta Hanna-Maijan Aistijumppa.
Teematorstaiden kahvit: vapaaehtoinen
kahvimaksu.

TIEDOTE SYYSKUU 2019
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 näkötai kuulovammaisena tai yksikätisenä.
Vaivasen kaffen voi nauttia myös omana
itsenään!
Näyttelevien näkkärien "Voi vanhanakin
haaveilla"-esitys. Hyvällä ilmalla SYTYn
takapihalla klo 17 ja klo 18.30. Mikäli ilma on
huono, esitys siirtyy katettuun tilaan.
Salon Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen
pystyttämään taidenäyttelyyn voi tutustua
koko päivän.
Salon Muistiyhdistys on samoissa tiloissa
kanssamme klo 14 alkaen.
Silloin voi Salonkiin tulla tekemään runokiviä.
Salon Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen
pystyttämään taidenäyttelyyn voi tutustua
vielä jatkossakin ajalla 5.9-13.10.

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!

ke 11.9.2019 Tietokoneen peruskäyttö, klo
10-12. Opetellaan näppäimistön ja hiiren
käytön perusteet. Tietokoneen
perusasetukset ja päivitykset. Miten
käytetään ohjelmia, tiedostoja ja kansioita.
Miten pääsee selaamaan internetiä.
http://www.salonsyty.fi/ilmoittaudu/ , Akille
aki.peltoniemi@salonsyty.fi /044 555 0938,
tai SYTYn toimistolle. Myös lisätietoja Akilta!

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.

ke 25.9 KeskiviikkoKaffet Särkisalokodissa
Sytyn väki lähtee kohti Särkisalokotia ja
järjestämme siellä keskiviikkokaffet klo 14.
ATK-pysäkkimme Aki ja Jarmo palvelevat
ajanvarauksella tuolloin Särkisalokodissa klo
9-15. Ajanvaraukset Päivi Engblomilta 040
132 6385.

to 5.9 Salon Luustoyhdistys ry:n tapahtuma
Salissa klo 17. Kotitalousopettaja Taina
Joronen esitelmöi kotimaisten tuotteiden ja
kasvisten lisäämisestä ruokavalioon. Tuo oma
mieleinen kasvisruokareseptisi muiden
hyödyksi!

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

