Jäsenkirje 14.10.2019

SWT ry:n johtokunta kokoontui tiistaina 8.10.2019. Kokouksessa keskusteltiin mm.
Jyväskylän retkeilypäivistä ja tehtiin päätös seuraavien retkeilypäivien
paikkakunnasta. Kokouksessa ajankohtaisen katsauksen alusti SDP:n
puoluetoimiston poliittisen valmistelun päällikkö Joona Räsänen.


Katsauksessaan Joona Räsänen kertoi mm. ensi vuoden puoluekokoukseen tulevan
poliittisen ohjelman valmistelusta. Ohjelmassa käsiteltävät kuusi haastetta Räsänen tiivisti
kolmeksi kokonaisuudeksi:

1. elinympäristön muutos - maailmanlaajuinen projekti, joka käsittää mm.
ilmaston ja luonnon muutokset sekä Suomen sisäiset muutostavoitteet.
2. väestörakenteen muutos - syntyvyyden lasku - eläköitymisen kasvu työllisyysasteen nostaminen - työperäinen maahanmuutto.
3.

toimeentulomuutos - palkkaerot ja -työt ja niiden muutos - SDP:n ikiaikainen
tavoite: ”Palkalla pitää tulla toimeen” - sosiaalituella paikattava puutteita sekä
panostusta lapsiperheisiin ja koulutukseen.

Katsauksen jälkeen käydyssä keskustelussa puolueelle viestitettiin vanhoille tovereille
tärkeistä asioista ja toivottiin puolueen omien tavoitteiden ja profiilin korostamista.
Jyväskylän retkeilypäivät
Jyväskylän Retkeilypäiville osallistui noin 150 osallistujaa. Osallistujien palaute ohjelmasta
ja järjestelyistä on ollut myönteistä. Seminaari oli mielenkiintoinen ja erityisesti alustajat
Erkki Liikanen ja Ilona Lahdelma saivat kiitosta. Joitakin viestejä on tullut myös
retkeilypäiville osallistumisen kalleudesta. Johtokunta päätti, että retkeilypäivien
tulevaisuutta pohditaan tarkemmin vasta seuraavien päivien jälkeen.
Vuoden 2021 retkeilypäivät Helsinkiin
Johtokunta päätti, että seuraavat retkeilypäivät järjestetään vuonna 2021 Helsingissä.
Todettiin samalla, että Helsingin Vanhat Toverit täyttää samana vuonna 50 vuotta ja
selvitellään yhteistyön muotoja. Päivien tarkempaan ajankohtaan ja muihin järjestelyihin
palataan myöhemmin.
Kerhojen toiminnan näköalat
Johtokunta jatkoi edellisessä kokouksessa aloitettua keskustelua vanhojen toverien
kerhojen toiminnallisesta tilanteesta. Jäsenmäärältään pienissä kerhoissa on havaittavissa
toiminnan hiipumista muun muassa jäsenten ikääntymisen seurauksena. SWT:n

henkilöjäsenten keski-ikä noin 75 vuotta ja kerhojen jäsenistö on hyvin miesvaltaista.
Seuraavaan SWT:n vuosikokoukseen valmistellaan kerhokyselyyn perustuva raportti
kerhojen toiminnasta.
Yhteistyötä pyritään lisäämään sekä EKL:n että TSL:n kanssa mm. kotisivukoulutuksessa
ja valtakunnallisten tapahtumien järjestelyissä.
Vuosikokous 24.4.2020
Johtokunta päätti, että SWT:n seuraavaa vuosikokousta koskevat asiat käsitellään
johtokunnan seuraavassa kokouksessa tammikuussa 2020. Aikaisemman päätöksen
mukaisesti sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 24.4.2020 Helsingissä
Kongressikeskus Paasitornin Juho Rissanen–salissa
Seuraavan kerran johtokunta kokoontuu 21.1.2020
Suomen Wanhat Toverit ry

