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Aurinkoinen kevättervehdys! 

 
Juhlavuosi on lähtenyt vauhdikkaasti 
alkuun.  Maaliskuun politiikan viikon 
tilaisuudet on pidetty virtuaalisesti 
verkossa, ja muutama tilaisuus on siirretty 
odottamaan syksyä. Poikkeuksellinen 
tilanne on vaatinut myös vaalien siirtoa. 
Meille demareille tärkeä ja perinteinen 
vaalityö, jalkatyö ja kasvokkain 
kohtaaminen teltalla ja toreilla ei nyt 
onnistu. Työtä tehdään monin eri tavoin 
sosiaalisessa mediassa ja 
sanomalehdissä. 
 
Tilanne on vaatinut paljon luovaa ajattelua 
ja suunnittelua. Olemme päättäneet olla 
yhteydessä myös jäseniimme puhelimitse 
ja kysellä kuulumisia. Tänä vuonna 
juhlimme vappua yhdessä, mutta ei toreilla 
eikä marsseilla. Tervetuloa mukaan 
tunnelmaan virtuaalisesti!   
 
Ehdokashankinta jatkuu edelleen 
tarmokkaasti. Ehdokasvinkkejä otamme 
mielellämme vastaan, tai oletko kenties 
itse kiinnostunut lähtemään ehdolle. 
Kannustan lämpimästi olemaan  

 
yhteydessä. Työ kaupunkimme hyväksi 
jatkuu ja tähän työhön tarvitsemme 
tekijöitä.  
 
Leena Ahonen-Ojala  
 
Kuntavaalien 2021 ehdokkaaksi    
 
VINKKAA EHDOKKAASTA 
 
Onko tuttavapiirissäsi ihminen, joka pohtii, 
miten Saloa voisi kehittää? Entä tunnetko 
jonkun, joka pohtii kaupungin kaavoitusta 
tai sote-asioita? Vinkkaa meille tuttusi ja 
me olemme yhteydessä häneen. 
Ehdokasvinkit otetaan ilolla vastaan 
040 669 7674 tai info@sdpsalo.fi .  
 
Oletko itse kiinnostunut kuntavaalien 
ehdokkuudesta? Tule mukaan ja anna oma 
panoksesi Salon hyväksi.  
 
Lisätietoja antavat vaalipäällikkö Timo 
Tammi (044 518 3879) ja järjestösihteeri 
Kirsi-Maria (040 669 7674). 
Ehdokaskaavakkeita saa sekä toimistolta 
että 
https://sdp.fi/fi/kuntavaaliehdokkaaksi/.  
 
 
Kuntavaalien 2021 siirtyminen 
 
Kevään kuntavaalit siirtyivät vallitsevan 
pandemiatilanteen vuoksi. 
Ehdokasasettelu päättyy 4.5. Uusi 
varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 
13.6. ja ennakkoäänestys on 26.5.-8.6.  
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Facebook-livelähetykset   
 
Poikkeuksellinen aika vaatii luovaa 
toimintaa. Siksi olemmekin aloittaneet 
virtuaalitapahtumat SDP Salo -Facebook-
sivuilla (@Salon Demarit).  
 
Juhlavuoden politiikan viikon 
tapahtumista osa jouduttiin siirtämään 
pidettäväksi syksyllä ja kaksi tapahtumaa 
pidettiin virtuaalisesti. Mitä tapahtuu 
työelämässä -tapahtumassa 23.3. 
vierailivat Työ- ja elinkeinoministeriön 
valtiosihteeri Ville Kopra ja SAK:n 
puheenjohtaja Jarkko Eloranta. 
Koulutuksesta kilpailuvaltti? -
lähetyksessä 25.3. vieraili kansanedustaja 
Eveliina Heinäluoma.  
 
Kaikki virtuaalitapahtuma on tallennettu ja 
ne tulevat katsottaviksi myös SDP Salo -
YouTube-kanavalle.  
 
Seuraavat Facebook-livet on suunniteltu 
pidettäviksi 10.4. ja 24.4. 
 
 
Virtuaalivappu 29.4.  
 
Koska emme voi kokoontua fyysisesti, 
vietämme vappujuhlaa virtuaalisesti 29.4. 
klo 18 alkaen.  
 
Ohjelmassa perinteisesti työväenlauluja, 
vappupuhe, simaa ja munkkeja 
unohtamatta ilmapalloja ja serpentiiniä.  
 
Seuraa ilmoittelua Salonjokilaaksossa ja 
tule mukaan vapputunnelmaan.  
 
 

”Mitä kuuluu?” -puhelut jäsenille   
 
Johtokunta on päättänyt olla yhteydessä 
kaikkiin jäseniin, joiden puhelinnumerot 
löytyvät jäsenrekisterissä.  
 
Johtokunta haluaa kysyä ”Mitä kuuluu?” ja 
keskustella ajankohtaisista asioista. Jos 
puhelua ei kuulu huhtikuun aikana, 
yhteystietosi eivät kenties ole ajan tasalla.  
 
Voit päivittää yhteystietosi soittamalla tai 
laittamalla viestiä numeroon 040 669 7674, 
tai lähettämällä sähköpostia 
salontyovaenyhdistys@gmail.com . 
 
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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