Kerhokirje helmikuu 2014
Tartutaan EU-vaalityöhön
arkailematta
SDP valmistautuu loppukevään puoluekokoukseen. Jäsenäänestys kokousedustajista on jo alkanut. Kokouksessa vedämme
taas linjaa tulevaisuuteen – ja tällä kertaa
ankeiden talouden näkymien ahdistamina.
Samaan aikaan on valmistauduttava myös
EU-vaaleihin. Unionin eheys ja tulevaisuus
eivät näytä yhtään Suomen odotuksia valoisammilta.
Puolueen omien asioiden tärkeys ei saa jättää
varjoonsa unionin parlamenttiin tehtäviä valintoja. Wanhojen tovereiden kokemuksella tiedämme porvareiden yrittävän mediavallallaan
edustajapaikkojen kaappausta. Vaalikampanjan
aikana on ollut tapana yksinkertaistaa EU-parlamentin roolia ja väjhätellä sen merkitystä Suomen edunvalvonnan kannalta.
Eu –vastaisella kampanjoinnilla eräät ryhmät
taas tavoittelevat kiinnostuksen vähentämistä
vaaleja ja koko unionia kohtaan. Unioni on ja
pysyy. Sen merkitys ei sillä vähene, että unionin vastaiset ryhmät kiihottavat mieliä sitä vastaan. Meidän on muistettava, että unioni on se
ympäristö, jossa asetetaan keskeiset raamit
Suomen talouden, kulttuurin ja turvallisuudenkin
kehittymiselle. Siinä päätöksenteossa on oltava
mukana mahdollisimman suurella panoksella ja
hyvällä edustuksella.
Hyvä tulos vaaleissa ei tule sivusta seuraamalla.
Wanhojen tovereiden aktiivisuudella on nyt kysyntää. Otetaan haaste vastaan ryhtymällä vaalityöhön arkailematta.
Matti Louekoski
SDP:n ehdokkaat löytyvät:
www.eurovaalit.sdp.fi
Käytä äänioikeuttasi!

EUROVAALIT:
Ennakkoäänestys 14-20.5.2014
Vaalit 25.5.2014

Vantaalla valmistaudutaan kerhojen
edustajien kokoukseen

Kerhot ottavat aktiivisesti käyttöön
sähköistä viestintää

Vantaan vanhat toverit ovat käynnistäneet elokuussa pidettävän kerhojen edustajien kokouksen valmistelut. Kerhojen edustajien kokous
kokoontuu perjantaina 22. elokuuta Tikkurilassa Vantaan kaupungintalolla. Kokoukseen voi
jokainen kerho lähettää yhden varsinaisen ja
yhden varaedustajan. Ennakkokutsu lähetetään
kerhoille maaliskuun alussa.

Kerhot ovat viime aikoina aktivoituneet sähköisen viestinnän käyttöönottamisessa. Useat
kerhot ovat kertoneet sähköpostirekistereiden
perustamisesta ja siirtymisestä sähköpostikirjeisiin. Näin on tehnyt muun muassa Helsingin
Vanhat toverit.

Kerhojen edustajien kokous pidetään elokuussa
Vantaan kaupungintalolla Tikkurilassa.
Kokouksen asiakysymyksistä tärkein on saattaa loppuun edellisessä kerhokokouksessa elokuussa 2012 käynnistetty Suomen Wanhojen
toverien toiminta- ja järjestörakenteen uudistus.
Uudistus sisältyy kokouksen käsittelyyn tulevaan
toimintaohjelmaesitykseen. Uudistuksen ensimmäinen vaihe eli Wanhat Toverit ry:n sääntöuudistus on jo saatu valmiiksi ja uudet säännöt on
vahvistettu.

Kerhojen sähköpostiviestinnän kokonaistilanteesta kertovat seuraavat luvut. SWT:n lähes
kuudestakymmenestä kerhosta sähköpostiosoite on 46 kerholla, siis vain noin kymmenen
kerhoa on enää tämän verkon ulkopuolella. Kolmasosa kerhoista on aktivoinut myös oman kerhosivun www.wanhattoverit.fi –sivustolla. Omaa
kerhosivua käytetään mm. tulevista tapahtumista tiedottamiseen ja toiminnasta raportoimiseen.
Jo viime syksynä kokeilimme sähköisen kerhokirjeen lähettämistä. Se onnistui hyvin ja sai
myönteisen vastaanoton. Tämän kevään aikana näin jatketaan ja postin kautta lähetetään
perinteinen kirje vain niille kerhoille, joilla ei ole
sähköpostiosoitetta.
Siirryttäessä sähköisiin
kirjeisiin on kuitenkin muistettava huolehtia yhteydenpidosta myös kirjeitse niihin kerholaisiin,
jotka eivät ole verkossa mukana.

Joko seuraat kolumnistipalstaa
kotisivuilla www.wanhattoverit.fi ?

Suomen Wanhojen Toverien kolumnisteina ovat:
Matti Louekoski, Armas Lahoniitty, Aimo Massinen, Ulpu Iivari, Kari Arola, Aulikki Kananoja,
Pirkko Lahti, Reijo Hämäläinen, Pekka Myllyniemi, Maija Anttila, Pekka Ovaska, Pertti Paasio,
Ulf Sundqvist, Raimo Väyrynen ja Raimo Kantola.
Kolumnit ilmestyvät viikon välein, keskikesällä 3
viikon välein.
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