Kerhokirje joulukuu 2014

Vuosi vaihtuu ja katseet
suunnataan vaalikevääseen
Monien yllätysten ja politiikan käänteiden vuosi 2014 alkaa olla takana ja katseet kääntyvät
alkavaan vaalivuoteen. Viime aikojen gallupit
ovat herättäneet orastavaa optimismia puolueen
kannatuksen kääntymisestä nousuun. SDP:n
puoluevaltuuston hyväksymä vaaliohjelma, joka
vielä täsmentyy tulevina viikkoina, antaa hyvän pohjan vaalityölle. Klikkaa tästä ohjelmaan
http://www.sdp.fi/fi/eduskuntavaaliohjelma.
Päättymässä oleva vuosi oli merkittävä myös
vanhoille tovereille. Suomen Wanhat Toverit
ry. hyväksyttiin Seinäjoen puoluekokouksessa
SDP:n viralliseksi yhteistyöjärjestöksi. Yhteistyön tiivistyminen näkyy tulevaisuudessa muun
muassa parantuvana tiedonkulkuna puolueen ja
vanhojen toverien kerhojen välillä. Vanhoja tovereita toivotaan myös mukaan aktiiviseen vaalityöhön.

SWT- Kuulumisia
Johtokunta järjestäytyi

Elokuun kerhokokouksessa valittu Suomen
Wanhojen toverien johtokunta on aloittanut toimintansa ja järjestäytynyt. Varapuheenjohtajiksi
valittiin Arja Ilola Turusta ja Aulis Nakari Lappeenrannasta. Johtokunta linjasi myös tulevien
vuosien toimintaa päättämällä järjestää vuoden
2016 kerhokokouksen Lohjalla ja vuoden 2017
Kulttuuri- ja retkeilypäivät Tampereella.

Kerhojen henkilövaihdokset

Vuoden vaihde merkitsee monissa kerhoissa myös kerhojen vetäjiien ja toimihenkilöiden
vaihtumista. Muistattehan ilmoittaa muutoksista
asiamiehelle.

Tukimaksu

Wanhojen toverien toiminnan tukemiseksi toivotaan edelleen tukilahjoituksia. Pienetkin summat
auttavat ylläpitämään kokonaan talkoovoimin
pyöritettävää toimintaa. Tukimaksut voi maksaa
SWT:n uudelle tilille Danske Bankissa
FI22 8146 9710 0818 93.

Lappeenrannan retkeilypäivien
valmistelut etenevät

Lappeenrannassa 28.-29.8.2015 järjestettävien Retkeily- ja kulttuuripäivien valmistelut ovat
edenneet ripeästi. Tärkeimmät tapahtumapaikat on jo varattu ja esimerkiksi toveri-illallinen
järjestetään Lappeenrannan Kasinolla. Retkeilypäivien tarkempi ohjelma, tiedot hinnoista ja
majoituspaikoista sekä ilmoittautumisohjeet lähetetään kerhoille helmikuun 2015 alkupuolella.

Koulutustilaisuus kerhojen
kotisivupäivittäjille

Kerhojen omien kotisivujen ylläpitäjille tarkoitettu koulutuspäivä järjestetään vuodenvaihteen
jälkeen 9. helmikuuta 2015. Koulutuspaikka on
entinen eli TSL:n koulutustila Helsingissä Hakaniemessä Säästöpankinranta 6 c 2 krs. Kurssilla kerrataan tarpeen mukaan vanhoja asioita ja
paneudutaan erityisesti kuvien käsittelyyn siirtämiseen sivuille. Ilmoittautumiset voi lähettää
asiamiehelle sähköpostilla.

Vanhojen toverien kotisivuilla julkaistaan jo toista vuotta viikoittain vaihtuvia ansiokkaita kolumneja ajankohtaisista aiheista. Sivustolta löytyy
myös kirjoittajien kaikki tähänastiset kolumnit.
Käy katsomassa mitä esimerkiksi Ulf Sundqvist
kirjoitti vuosi sitten marraskuussa politiikan kuluttajansuojasta tai Matti Louekoski keväällä
2013 ennenaikaisista vaaleista.

”Pari päivää ihanaa lomaa”
-tarjous jatkuu

Osuuskunta Tradeka-yhtymä ja Restel hotelliketjun majoitustarjoukset wanhoille tovereille
ovat voimassa hotellikohtaisin rajoituksin vuoden 2015 maaliskuun loppuun. Tarjousten hotelli- ja kylpyläkohtaiset voimassaoloajat voi käydä
tarkistamassa oheisesta linkistä
http://www.rantasipi.fi/osk-tuki
tai wanhojen toverien kotisivulla
www.wanhattoverit.fi.
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