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Kesäinen tervehdys!
Arki, tervetullut ja monen odottama,
koittaa. Salon Työväenyhdistys aloittaa
syyskauden toimintaansa pitämällä keväällä
peruutettuja kokouksia ja tahti kiihtyy
syksyä kohden rajoitukset huomioiden.
Poikkeusaika on nostanut ihmisten
arvostusta luontoa ja perhettä kohtaan.
Lähimatkailu on vilkastunut ja meillä
Salossa onkin mahtavia mahdollisuuksia ladata omia akkuja.
Olemme huomanneet, että osaamme käyttää uusia kommunikointitapoja. Skype,
Teams, Zoom ja WhatsApp ovat yhä useammalle jo tuttuja sanoja. Olemme luovia
kokoontumisten järjestämisessä ja opimme uutta koko ajan. Olemme tavanneet
läheisiä ja rakkaita sähköisesti, kun emme ole voinut mennä tervehtimään paikan
päälle. Ikävän tunne on hieman helpottanut, kun olemme nähneet tutut kasvot ja
päässeet vaihtamaan kuulumisia. Nähtäväksi jää, kuinka pysyviä käytänteitä
poikkeustila jättää arkeemme.
Vaikka rajoituksia on purettu, tulee meidän noudattaa suosituksia ja huolehtia
hygieniasta. Huolellinen käsien pesu vedellä ja saippualla monta kertaa päivässä sekä
riittävä turvaväli julkisilla paikoilla auttaa tehokkaasti vähentämään tartuntariskiä.
Haluatko Sinä olla vaikuttamassa kaupunkisi tulevaisuuteen? Tarjoamalla laajan
kattauksen ehdokkaita, annamme yhteisöllemme mahdollisuuden valita. Vaihtoehdot
ovat elävän demokratian merkki.

Salon Sos.Dem. Työväenyhdistyksen kokous 20.8.2020
Puolueosaston kokous pidetään torstaina 20. elokuuta klo 18.30 alkaen
Työväentalolla os. Vilhonkatu 9. Käsitellään puoluekokousasiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu ja arvontaa. Tervetuloa!
Puoluekokous
SDP:n 46. puoluekokous pidettään Tampereella 22. – 24.8.2020. Poikkeustilanteen
vuoksi ja riskien minimoimiseksi puoluekokouspaikalla Tampere-talossa voivat olla
läsnä ainoastaan puoluekokousedustajat, sääntömääräiset osallistujat sekä median
edustajat ja kokouksen järjestämisen kannalta välttämätön henkilökunta.
Puoluekokousta voi seurata netin videostriimin välityksellä.
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Salon Sos.Dem. Työväenyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 3.9.2020
Salon Työväenyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 3.
syyskuuta klo 18:30 alkaen Työväentalolla os. Vilhonkatu 9. Käsitellään sääntöjen
mukaiset asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Poliittisen tilannekatsauksen antaa Varsinais-Suomen SDP:n 1. varapuheenjohtaja
Berhan (Ben) Ahmadi. Kahvitarjoilu ja arvontaa. Tervetuloa!
Ruokakassi-avustus
Salon Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ja Salon Sosialidemokraattinen
Kunnallisjärjestö lahjoittivat vappuun varatut rahat Salon seurakunnan diakonityön
ruokakassiavustuksiin.
Sinulla on vielä mahdollisuus auttaa ja tehdä lahjoitus tilille FI 10 8000 1100 3915
73. Merkitse saajaksi Salon seurakunta ja käytä viitteenä Diakonia.
Seurakunnan keräyslupa on RA/2020/510.

Juhlarahaston stipendit
Salon Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen 100-vuotisjuhlarahaston stipendit on
julistettu haettaviksi. Hakuaika päättyy 31.8.2020. Lisätietoja sdpsalo.fi.

Kuntavaalien 2021 ehdokkaaksi
Onko Sinulla näkemys, mihin suuntaan Saloa pitää kehittää? Haluatko ottaa vastuuta
oman kaupungin tulevaisuudesta?
Lähde ehdolle Kuntavaaleihin 2021.
Ehdokaskaavakkeen saa toimistolta tai https://sdp.fi/fi/kuntavaaliehdokkaaksi/ ja
lisätietoja antaa järjestösihteeri Kirsi-Maria numerosta 040 669 7674.

