Kerhokirje joulukuu 2017
Päättymässä oleva vuosi 2017 on ollut monenlaisten
tunteiden sävyttämä. Samalla kun Suomi on juhlistanut satavuotista itsenäisyyttään ja yhteiskunnallista menestystään, on maan hallitus jatkanut oikeistolaista, eriarvoisuutta kasvattavaa politiikkaansa.
Sote- uudistuksesta on tullut yhä selvemmin hallituspuolueiden omien poliittisten tavoitteiden toteuttamisen väline. Uudistuksen tavoitteet, laadukkaiden ja
kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen
turvaaminen kaikille kansalaisille, ovat jääneet taka-alalle.

hetä viesti TUULA20 (20 €:n lahjoitus) tai TUULA50
(50 €:n lahjoitus) numeroon 16499. Tekstiviestilahjoitus toimii Elisan, Saunalahden Telian ja DNA:n liittymillä. Lahjoitus veloitetaan puhelinlaskultasi.

Kansalaisten tyytymättömyys hallituksen politiikkaan
näkyy gallupeissa. Tuleva vuosi näyttää pääsemmekö sanomaan sanamme eduskunnan voimasuhteista jo tulevina kuukausina vai vasta huhtikuussa
2019. Joka tapauksessa vaaleja on tulossa ja niistä
ensimmäisenä presidentinvaalit tammikuussa. Nyt
on aika tehdä poliittista työtä yhteisten tavoitteiden
puolesta ja SDP:n kannatuksen nostamiseksi.

Tuula presidentiksi
ja laaja tuki tasa-arvoisen
hyvinvoinnin takaamiselle.
SDP:n puoluevaltuusto on valinnut Tuula Haataisen
SDP:n presidenttiehdokkaaksi. Suomen Wanhojen
toverien puheenjohtaja Matti Louekoski toteaa, että
on sosialidemokraattien kunnia-asia osallistua aktiivisesti vaalityöhön ja esitellä vaihtoehtomme työtä,
tasa-arvoa ja turvallisuutta korostavalle Suomelle.
Vaalissa nousevat esille myös ehdokkaisiin liitetyt
yhteiskunnan kehittämisen arvot. Niiden uskottavuudella on valinnassa ratkaiseva merkitys. Samalla ratkaistaan ehdokkaan ohjelman sopivuus maan
tulevaisuuden suunnaksi. Presidentinvaalien ensimmäinen vaalipäivä on 28.1.2018
Tuula Haataisen tukijoukkoihin voi ilmoittautua osoitteessa haatainen2018.fi. Voit osallistua some-kampanjointiin myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.
Voit myös tukea Tuulan kampanjaa tekemällä lahjoituksen. Pienelläkin lahjoituksella on suuri merkitys.
Lahjoituksen voi tehdä esimerkiksi tekstiviestillä. Lä-

SWT:n vuosikokous
maaliskuussa 2018 Espoossa
Suomen Wanhat Toverit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Espoon kaupungin valtuustosalissa Espoossa 16.3.2018 alkaen klo 11.00. Kokouksessa linjataan wanhojen toverien tulevaa toimintaa
sekä tehdään henkilövalinnat. Kokouksesta lähetetään tammikuussa jäsenille erillinen kutsu ja tiedotetaan tarkemmin myös kaikille kerhoille.
jatkuu....

Tuleva kokous on ensimmäinen uudistettujen sääntöjen mukainen vuosikokous. Erona aikaisempaan
käytäntöön on se, että sääntöjen mukaan kokoukseen voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenyyteen liittyneet jäsenet. Tavoitteena on, että myös
mahdollisimman monta kerhoa olisi omien jäsentensä jäsenten kautta edustettuna kokouksessa.
SWT:n jäseneksi liittymisen helpottamiseksi wanhojen toverien kotisivuille on avattu sähköinen jäsenhakemuslomake. Se löytyy osoitteesta www.wanhattoverit.fi/suomen-wanhat-toverit-ry/jasenyyshakemus.
SWT:n jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa. Jäsenmaksusta lähetetään erillinen sähköinen lasku jäsenille.

Tee lahjoitus Suomen
Wanhojen Toverien rahastoon
Rahaston tarkoituksena on tukea työväenliikkeen
historia- ja perinnetutkimusta sekä sosialidemokraattisen liikkeen sivistys-, valistus- ja kulttuuritoimintaa.
Ohjeet lahjoituksen tekemisestä löytyvät KSR:n sivuilta oheisesta osoitteesta http://www.sivistysrahasto.fi/lahjoitus

Vuoden 2019
retkeilypäivät Jyväskylässä
SWT:n johtokunta on päättänyt, että seuraavat Wanhojen tovereiden retkeily- ja kulttuuripäivät järjestetään 23.–24.8.2019 Jyväskylässä. Päivien valmistelut ovat käynnistyneet ja niistä vastaa paikallisesti
Jyväskylän Wanhat Toverit. Päivien ohjelman suunnittelussa otetaan huomioon Tampereen retkeilypäivien myönteiset kokemukset. Ajatus on, että ohjelmaan sisällytetään myös Jyväskylän retkeilypäivillä
ajankohtaista teemaa käsittelevä seminaari

Wanhojen toverien suosittujen kolumnistien joukossa on tapahtumassa muutoksia. Uusina kirjoittajina tulevat mukaan ministeri Sinikka Laisaari, Suomen Wanhojen toverien edellinen puheenjohtaja Jacob Söderman ja EKL:n edellinen puheenjohtaja Matti Hellsten. Kirjoittajaksi palaa takaisin Kari Arola.
Kolumnit löydät:
Wanhojen Toverien kotisivuilta
http://www.wanhattoverit.fi/viikon-kolumni/
Facebookista
https://www.facebook.com/wanhattoverit
Demokraatin kolumnisivulta
http://demokraatti.fi/kategoria/kolumnit
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