Suomen Wanhat Toverit
Kerhokirje tammikuu 2013
Uusi vuosi kääntää katseet tulevaan
Vuosi on vaihtunut ja on aika kääntää katseet tulevaan. Wanhoilla Tovereilla
on edessään toiminnantäyteinen vuosi 2013. Kerhot ovat olleet aktiivisesti
liikkeellä heti loppiaisen jälkeen. Kokouksia on pidetty eri puolilla Suomea.
Tapahtumia on valmisteilla niin paikallisesti kuin alueellisestikin. .
Suomen Wanhojen Toverien päätapahtuma on tänä vuonna Valtakunnalliset
retkeily- ja kulttuuripäivät Lahdessa 23.- 24. elokuuta. Valmistelut ovat jo
täydessä käynnissä Lahdessa. Alustava ohjelma sekä tarkemmat ohjeet
ilmoittautumisesta lähetetään kerhoihin helmikuun alkupuolella. Merkitkää
päivät jo nyt kalenteriin.
Kerhojen muutosilmoitukset
Vuoden vaihteessa kerhoissa tapahtuu paljon henkilövaihdoksia. Tiedonkulun
kannalta on tärkeätä, että muutoksista ilmoitetaan SWT:n asiamiehelle.
Osoitetiedot ovat kirjeen lopussa. Kerhojen tulisi ilmoittaa puheenjohtajan
lisäksi myös toisen henkilön yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja
puhelinnumero).
Kerhojen vetäjien tai niin toivottaessa koko toimikunnan tiedot päivitetään
myös Wanhojen Toverien kotisivuille.
Uudistuneet kotisivut ja koulutusta ylläpitäjille
Wanhojen Toverien kotisivut ovat saaneet uutta ilmettä. Vuoden alusta
sivuilla on käynnistynyt kolumnien sarja. Kirjoittajiksi on lupautunut näyttävä
joukko nimekkäitä vanhoja tovereita. Kirjoitukset vaihtuvat parin viikon välein.
Käykää lukemassa ja pistäkää sanaa kiertämään. www.wanhattoverit.fi
Sivuille on avattu myös kerhojen käyttöön kerhopalsta. Palstalla kerhot voivat
ilmoittaa kokouksista ja tapahtumista lehtien järjestöpalstojen tapaan.
Ilmoitukset kerhopalstalle voi lähettää Reino Sarjaselle osoitteeseen
retu.sarjanen@kolumbus.fi.
Kerhoilla on myös mahdollisuus päivittää omatoimisesti omia kerhosivujaan.
Sivulle voi laittaa esimerkiksi kerhokirjeet, kutsut, valokuvia toiminnasta ja
tapahtumista jne. Kerhojen omien sivujen ylläpito on helppoa ja ylläpitäjille
tarjotaan koulutusta. Seuraava koulutustilaisuus järjestetään helmikuussa.
Kiinnostuneet kerhot voivat olla yhteydessä Heikki Kehälinnaan joko
puhelimitse puh 0405001186 tai sähköpostilla heikki.kehalinna@elisanet.fi.

Merkkipäiväonnittelut Wanhojen toverien rahastoon
Monet vanhat toverit viettävät merkkipäiviään alkaneenakin vuonna. Yhtenä hyvänä
mahdollisuutena muistamiselle on Wanhojen Toverien rahasto. Rahasto toimii KSR:n
yhteydessä ja sen tarkoituksena on tukea apurahoin, stipendein ja palkinnoin
työväenliikkeen historia- ja perinnetutkimusta sekä sosialidemokraattisen liikkeen sivistys-,
valistus ja kulttuuritoimintaa.
Rahastoa ja siihen liittyviä mahdollisuuksia olisi hyvä tehdä tunnetuksi kerhokokouksissa
ja muissa sopivissa tilanteissa. Lisää tietoa löytyy rahastosta KSR:n sivuilta. Sivuille
pääsee Wanhojen Toverien kotisivujen kautta klikkaamalla KSR:n merkkiä.
KSR:n yhteystiedot

Puh. (09) 5868 530
Fax. (09) 5868 5330
E-mail: muista@sivistysrahasto.fi

Wanha Toveri – arvonimihakemukset
Nuorten Puolesta ry.
Ari Näätsaari
Saariniemenkatu 6
00530 Helsinki

Arvonimi maksaa 50€ + postikulut
Puh 09 4789 8251
ari.naatsaari@sdp.fi
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