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Hyvää uutta vuotta 2021! 

 
Salon Työväenyhdistys juhlii tänä vuonna 
130-vuotista historiaansa.  
 
Politiikan viikkoa vietämme 22.3-27.3. eri 
tapahtumin, elokuussa vietämme 
pääjuhlaa Vuohensaaressa, ja näiden 
lisäksi suunnitelmissa on pienempiä 
tilaisuuksia sekä juhlalehti.  
 
Kuluva juhlavuosi on myös 
valmistautumista kevään kuntavaaleihin. 
SDP lähtee kuntavaaleihin näillä näkymin 
hyvistä asemista ja 
puoluekannatusmittausten mukaan 
olemme tällä hetkellä toisena, ero 
kuitenkin vain puoli prosenttiyksikköä 
ykköspaikkaan.  
 
Asiat paranevat vain tekemällä. Ja 
tekemiseen tarvitaan tekijöitä. Vaikeina 
aikoina on erityistä merkitystä sillä, ketkä 
yhteisistä asioista päättävät.  
 
Kuntavaaleissa voidaan menestyä vain 
täysillä listoilla ja siksi kannustankin 
kaikkia joko lähtemään itse ehdolle tai 
miettimään sopivia ehdokkaita, ja 
kertomaan heistä johtokunnalle.  
 
Leena Ahonen-Ojala  
puheenjohtaja 2021  

 
 
Kuntavaalien 2021 ehdokkaaksi    
 
JUURI SINÄ! 
Kuntavaalien ehdokkuudesta kiinnostunut 
SDP:n jäsen. 
Miltä näyttää sinun Salosi? 
 
Tule mukaan kuntavaaliehdokkaaksi ja 
anna oma panoksesi Salon hyväksi.  
 
Ehdokaskaavakkeen saa toimistolta tai 
https://sdp.fi/fi/kuntavaaliehdokkaaksi/, 
ja lisätietoja antavat Vaalipäällikkö Timo 
Tammi (044 518 3879) ja järjestösihteeri 
Kirsi-Maria (040 669 7674).   
 
 
Politiikan viikko 22.-27.3.2021 
 
Salon Työväenyhdistyksen juhlavuoden 
yksi merkittävimmistä tapahtumista on 
Politiikan viikko. Luvassa on iso kattaus 
ohjelmaa koko viikoksi. Ohjelma on tämän 
kirjeen liitteenä.  
 
 
Uudistuneet nettisivut  
 
Sdpsalo.fi nettisivut ovat uudistuneet. 
Tietoja päivitetään ja lisätään ahkerasti.  
 
Sivuilta löytyvät helposti Salon alueen 
Työväenyhdistysten yhteystiedot. Löydät 
myös ajankohtaisia mielipidekirjoituksia ja 
tietoa kevään kuntavaaleista.  
 
Käy tutustumassa https://sdpsalo.fi/ .  
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STY 130-v. Juhlalogo  
 
Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 130-
vuotta. Juhlavuoden kunniaksi olemme 
teettäneet sekä pysty- että vaakamallisen 
juhlalogon.  
 
Juhlalogo noudattaa puoluekokouksessa 
viime elokuussa hyväksyttyä puolueen 
uutta ilmettä.  
 
Juhlalogoa tullaan käyttämään kaikessa 
viestinnässä, niin kirjekuorissa, 
lehtimainoksissa kuin myös 
ikkunateippauksissa.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Vapaajäsenyys, alennettu jäsenmaksu ja 
maksuvapautus  
 
Vapaajäsenyys ei tule automaattisesti. 
Kukin ehdot täyttävä (65 ikävuotta ja 
kolmekymmentä (30) vuotta yhtäjaksoista 
puolueen jäsenyyttä) voi vapaajäseneksi 
kuitenkin anomuksesta päästä.  
 
Vapaajäsenyyttä voi anoa jäsenpalvelusta 
https://sdp.fi/fi/hae-vapaajasenyytta/ tai 
ottamalla yhteyttä STY:n toimistoon 
 (040 6697 674 tai 
salontyovaenyhdistys@gmail.com ), niin 
hoidamme asian eteenpäin.  
 
Alennettu jäsenmaksu ja maksuvapautus 
pitää anoa vuosittain. Ole tarvittaessa 
yhteydessä STY:n toimistoon.  
 
 
Hyvää juhlavuotta toivottaen! 
 
Johtokunta  
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Politiikan viikko 22.-27.3.2021  
 
maanantai 22.3.  
Asiaa Euroopasta (paikka varmistuu lähempänä)  
Alustajana europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri.  
Videotervehdys komissaari Jutta Urpilainen.  
 
tiistai 23.3.  
Keskustellaan työelämästä Salon Työväentalolla (Vilhonkatu 9)  
Alustajina valtiosihteeri Ville Kopra Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä SAK:n puheenjohtaja 
Jarkko Eloranta.  
Videotervehdys työministeri Tuula Haatainen.  
Kommenttipuheenvuoro kansanedustaja Katja Taimela.  
 
keskiviikko 24.3.  
Vaalipaneeli Kaupungintalolla (Tehdaskatu 2)  
Moderaattorina Salonjokilaakson päätoimittaja Pekka Mäenpää  
 
torstai 25.3.  
Tavataan torilla sopan ja keskustelujen äärellä klo 10-12 (kokoontumisrajoitukset 
huomioiden).  
Puhutaan sivistyksestä (paikka varmistuu lähempänä)   
Alustajana kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.  
 
perjantai 26.3.  
Politiikkaa ja punaviiniä Kahvila Asemalla (Asemakatu 2)  
 
lauantai 27.3.  
Juhlaseminaari Salon Työväentalolla (Vilhonkatu 9) 
Hyvinvointivaltio ennen, nyt ja tulevaisuudessa 
Alustajina SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm, kansanedustaja Erkki Tuomioja ja Esa 
Suominen, toimitusjohtaja Rud Pedersen Public Affairs.  
Lisäksi kuullaan kommenttipuheenvuorot kansanedustaja Katja Taimelalta ja 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivoselta. 
 
Tilaisuudet striimataan ja niitä pystyy seuraamaan myös etänä.  
 
Huolehdimme hygieniasta. Joka tilaisuudessa on saatavilla käsidesiä ja kasvomaskeja.  
Huomioimme myös viranomaisten asettamat kokoontumisrajoitukset.  
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Lämpimästi tervetuloa juhlimaan yhdistystämme!  
 
 
Salon Työväenyhdistyksen johtokunta 2021  
 
Leena Ahonen-Ojala, puheenjohtaja, 044 5888 925, leena.ahonen-ohala@salo.fi  

Timo Tammi, varapuheenjohtaja, 044 5183 879, timo.tammi@salo.fi  

Jari Arffman, jäsen  

Mikko Breilin, lippuvastaava  

Jere Hauhia, nuorisovastaava  

Saija Karnisto-Toivonen, jäsen  

Risto Keto-oja, kiinteistövastaava  

Juha Mäkilä, taloudenhoitaja  

Saku Nikkanen, jäsen  

Aimo Peltonen, kiinteistövastaava  

Jukka Alestalo, varajäsen, kiinteistövastaava  

Sirpa Kallio, varajäsen  

Pia Hellström, varajäsen  

 
Sihteeri/Järjestösihteeri Kirsi-Maria Jokinen, 040 6697 674, 
salontyovaenyhdistys@gmail.com  
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