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Lahti antoi voimia toimintaan

Kerhokirje sähköiseen aikaan

Wanhojen tovereiden kerhojen toiminta on kesän
jälkeen jälleen täydessä vauhdissa. Elokuussa
Lahdessa järjestetyt, erinomaisesti onnistuneet
Retkeily- ja kulttuuripäivät kohottivat yhteishenkeä ja antoivat potkua tuleviin koitoksiin. Kiitos
Lahden wanhoille tovereille

Tämä kirje on ensimmäinen uudistettu sähköinen kerhokirje. Se on lähetetty sekä perinteisesti paperilla että sähköisesti kaikille niille kerhoille, joiden sähköpostiosoite on SWT:n tiedossa.
Toivomuksemme on, että mahdollisimman moni
vastaanottaja kävisi katsomassa onko kirje tullut
omaan sähköpostilaatikkoon. Antakaa palautetta miten kirje toimii?

SWT:n toimikunta kokoontui syyskuussa ja päätti, että seuraavat, vuoden 2015 retkeilypäivät
järjestetään Lappeenrannassa. Lappeenrannan
ympäristön Wanhat toverit ovat jo tarttuneet toimeen. Kerhojen edustajien kokous pidetään
ensi vuoden elokuussa todennäköisimmin pääkaupunkiseudulla.

Parannetaan viestintää
Kuluvan syksyn ja talven aikana erityistä huomiota kiinnitetään Suomen Wanhojen toverien
viestinnän kehittämiseen. Kotisivut ovat jo uudistuneet ja saaneet elävyyttä ennen kaikkea
viikoittain vaihtuvien kolumnikirjoitusten muodossa. Myös kerhouutisia löytyy kerhojen omilta
sivuilta.
Kerhojen kokoontumisaikoja julkaistaan järjestöpalstalla ja kerhojen uutisia otetaan etusivulle.
Pistäkää tulemaan Reino Sarjaselle osoitteeseen retu.sarjanen@kolumbus.fi

Uudistus tehdään vaiheittain lähettämällä toistaiseksi kirjeet sekä postin kautta että sähköisesti. Tavoitteena on siirtyä vähitellen enimmäkseen sähköisesti lähetettävään kirjeeseen.
Uudistukseen on monta syytä. Sähköinen kirje
on ilmainen ja se voidaan helposti lähettää edelleen sellaisille kerhojen jäsenille, joilla on sähköpostiosoitteet.
Järjestelmän toiminnan kannalta on ratkaisevan
tärkeätä, että sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla. Toivomme, että kirjeiden vastaanottajat
tarkastaisivat yhteystietonsa Wanhojen Tovereiden kotisivuilta ja tarvittaessa lähettäisivät uudet
yhteystiedot Heikki Kehälinnalle osoite heikki.
kehalinna@elisanet.fi
Toivomme lisäksi, että saisimme sähköpostiosoitteet myös niistä kerhoista, joihin meillä ei
vielä sitä ole.

Joulukuussa kotisivukoulutus
uusille kerhojen ylläpitäjille ja
kertaajille
Viestinnän kehittäminen edellyttää myös koulutusta. Syksyn lopulle on varattu yhden päivän
mittainen kotisivujen ylläpitokoulutus yhdessä
TSL:n kanssa. Koulutus järjestetään Helsin-

Toivomme, että kerhoissa kerrottaisiin kannatusjäsenmaksusta. Pienikin tuki on tärkeää. Vapaaehtoisen, esim. 10 €:n kannatusjäsenmaksun,
voi maksaa Wanhojen Toverien tilille FI67 1655
3000 0007 37.

Jäsenetu voimassa vuoden loppuun
Osuuskunta Tradeka -yhtymän ja Restel hotelliketjun erikoishintaisista hotelli- ja kylpylälomatarjouksista voi tehdä varauksen helposti wanhojen toverien kotisivuilla olevan linkin kautta.
Varauksia tehtäessä tulee mainita mainoksessakin näkyvä tunnus OSKTUKI.
gissä keskiviikkona 11.12.2013. Kurssi on
tarkoitettu ensisijassa uusille kerhojen sivujen
ylläpitäjille, mutta mukaan otetaan myös kertauksesta kiinnostuneita. TSL:n luokkaan mahtuu kymmenkunta osallistujaa. Kurssilla käsitellään myös kerhokirjeiden uudistamista.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut voi lähettää marraskuun loppuun mennessä Heikki Kehälinnalle
osoite heikki.kehalinna@elisanet.fi

SWT:n kannatusjäsenmaksu
Suomen Wanhojen Toverien vuosikokous päätti
ottaa käyttöön vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun toimintamme taloudellisen perustan
vahvistamiseksi. monissa kerhoissa on asiaan
suhtauduttu myönteisesti ja pistetty tukea liikkeelle. Kiitos siitä.
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Yhteydenpito
Wanhojen toverien pitkäaikainen asiamies
Pekka Lahtinen on keventänyt toimintaansa
terveydellisistä syistä. Toivomme, että viestit
ja tiedustelut ohjattaisiin ensisijaisesti joko puheenjohtajalle tai sihteeri- taloudenhoitajalle.
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