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Wanhat toverit edustavat sitä ikäpol-
vea Suomen poliittisessa kentässä, 
joka voi suorastaan ylpeydellä todeta 
olleensa rakentamassa hyvinvointiyh-
teiskuntaa. Työ ei ole mennyt huk-
kaan. Sen voi lukea tavan takaa kan-
sainvälisten vertailujen tuloksista.

Rakennustyön ollessa vilkkaimmil-
laan ja poliittisten kamppailun kuu-
mimmillaan saimme niskaamme jos 
jonkinlaisia syytöksiä maan viemi-
sestä turmioon. Jälkikäteen on help-
po ymmärtää tuolloin olleen kysymys 
hegemoniataistelusta porvariston heh-
kuttaman ”perinteisten arvojen Suo-
men” ja nopeaa kehitystä, demokra-
tian ja tasa-arvon lisäämistä ajaneen 
demarijohtoisen vasemmiston välillä.

Hallitusvallan siirtyminen usean vaa-
likauden ajaksi porvariston käsiin, on 
alkanut määrätietoinen hyvin-voinnin 
purkaminen. Suomella ei kuulema 
ole varaa sellaiseen palveluyhteiskun-
taan, jossa koulutuksen tasosta, lap-
siperheiden ja vanhenevan väen hy-
vinvoinnista huolehditaan. Koulutus 
on kuitenkin aina ollut suomalaisten 
selviytymisen ja hyvinvoinnin perus-
te – kansakoulusta alkaen. Kun on pi-
tänyt valita toimeentulon turvaamisen 
painopisteitä, parhaan tuloksen ovat 
tuoneet valinnat heikomman osapuo-
len eduksi. Nyt ajatustapa on ylimmil-

Wanhat Toverit eivät ole mukana purkamistalkoissa

lä päättäjillä toinen. Koulutuksesta ja 
peruspalveluista leikataan systemaat-
tisesti. 

Näissä purkamistalkoissa wanhat to-
verit eivät ole mukana. Esitämme itse 
ja vaadimme vastuullisia päättäjiä yhtä 
hyvin omassa kuin naapuripuolueissa 
katsomaan eteenpäin saavutetun hy-
vinvoinnin turvaamiseksi. Rahastahan 
ei ole puutetta. Sitä osoittavat hallituk-
sen piiristä pulppuavat mitä hulluim-
mat ideat itse keksittyjen ongelmien 
hoitamiseksi; esimerkkinä vaikkapa 
400 €:n hankintatuki sähköavusteisen 
polkupyörän 40.000 ostajalle vuodes-
sa. Kuinka olisi 400 €:n kotihoidon 
tuki yhtä monelle työhönsä nääntyväl-
le omaishoitajalle.

Jätän tässä yhteydessä soten vain mai-
ninnalle aikakautemme suurimpana 
puhalluksena. Siinäkin kärsijöiksi jää-
vät terveydenhoitoa ja sosiaalipalve-
luita tarvitsevat kansalaiset. Voitot ke-
rätään liikemiesten taskuihin verokei-
taisiin kätkettäviksi. Ja hallituksemme 
puhuu vapaudesta ja tasa-arvosta.

Ahneen asenne sallii vaikka mitä. Pi-
detään huoli seuraavissa vaaleissa ja 
muissa valinnoissa, että tyyli muuttuu.

Matti Louekoski
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Vuoden 1918 sisällissodan pitkät varjot

Tuskin oli satavuotisen Suomen itsenäi-
syyden juhlinta viime vuodenvaihteessa 
päättynyt, kun alkoi sisällissodan 1918 
muistovuosi. Tähän asti sisällissotaa 
on muistettu ”erikseen”; ei edes sodan 
nimestä ole päästy yksimielisyyteen. 
Vuodet eivät ole veljeksiä, sanotaan, ei-
vätkä ne tässäkään tapauksessa totisesti 
ole. Kun vuosi 1917 oli ”hyvis”, ja sitä 
voitiin juhlia ”yhdessä”, on vuosi 1918 
”pahis”. Muistot ovat synkät, ja niiden 
varjot ulottuvat nykypäivään saakka. 

Suomen sisällissota oli yksi Euroopan 
historian verisimpiä. Lähes 37 000 ih-
mistä menetti siinä henkensä. Sota ei 
jättänyt jälkiään vain ihmisten muistiin. 
Se muovasi Suomesta uudenlaisen yh-
teiskunnan, jota on totuttu kutsumaan 

valkoiseksi Suomeksi. Ilman sisällis-
sotaa ei olisi ollut suojeluskuntia, la-
pualaisterroria, IKL:ää, eikä Suomi olisi 
horjunut oikeistodiktatuurin partaalla. 
Vuoden 1918 asenteet, kokemukset, 
käytännöt ja menettelytavat tunkeutui-
vat yhteiskunnallisiin instituutioihin, 
oikeudenkäyttöön, politiikkaan, koulu-
tukseen, työelämään tieteisiin ja taitei-
siin – aivan kaikkialle.

Vuosien 1917–1918 tapahtumat kuu-
luvat Suomen historian tutkituimpiin. 
Historioitsija Juha Siltala tuskaili vuon-
na 2009 ilmestyneen kirjansa ”Sisäl-
lissodan psykohistoria” esipuheessa: 
”Miksi enää jauhaa Suomen historian 
tutkituinta aihetta?” Siltala puhui jopa 
”1918-teollisuudesta”. Jonkinlaista os-

Seppo Hentilä
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viittaa siitä, miten laajaksi sisällissotaa 
käsittelevän kirjallisuuden volyymi on 
paisunut, saa tekemällä asiasanahakuja 
Finna-tiedonhakupalvelusta. Suomen 
sotia 1918, 1939–1940 ja 1941–1944 
tarkoittavat hakusanat tuottavat odote-
tusti kaikkein runsaimman sadon. Sekä 
jatkosota (4 022 nimekettä) että talviso-
ta (3 327) hakkaavat vuoden 1918 so-
dan, mutta eivät enää, jos lasketaan yh-
teen sodan eri nimitykset, kansalaissota 
(2 404), sisällissota (1 709) ja vapausso-
ta (972). Lukuihin sisältyy kaikki se kir-
jallisuus, joka on luokiteltu tietokantoi-
hin edellä mainituilla asiasanoilla, olipa 
kyse tutkimuksesta, muusta tietokirjalli-
suudesta tai fiktiosta.

Sisällissodan tematiikkaa on käytetty 
paljon myös kauno- ja näytelmäkirjalli-
suuden, kuvataiteen, musiikin ja eloku-
van aineksena. Vuonna 2008 ilmestynyt 
”Sisällissodan pikkujättiläinen” luette-
li yli 200 kaunokirjallista teosta, joissa 
vuoden 1918 tapahtumat toimivat ker-
ronnallisena viitekehyksenä.

Sisällissodan jälkijäristykset ovat muo-
vanneet Suomea ja sen poliittista kult-
tuuria syvemmältä ja pitempään kuin 

mikään muu kansallisen historiamme 
yhteinen kokemus, jopa syvemmältä 
kuin talvi- tai jatkosota, koska sisäl-
lissodan jälkeen sen osapuolten on ol-
lut pakko opetella elämään yhteisessä 
maassa. 

Valkoisen Suomen instituutioiden, esi-
merkiksi suojeluskuntien, lapuanliik-
keen tai politisoituneen oikeudenkäy-
tön myötä sisällissota tavallaan jatkui; 
se vahvisti vanhoja traumoja ja synnytti 
uusia. Toisaalta eräät sisällissodan jäl-
keen toteutetut suuret yhteiskunnalliset 
uudistukset, kuten kunnallinen äänioi-
keus, uskonnonvapaus, oppivelvolli-
suus, torpparivapautus ja 1920-luvun 
alun maareformit olivat omiaan eheyt-
tämään yhteiskunnallisia vastakohtia ja 
purkamaan traumoja.

Tässä tutkimuksessa ei aseta kysymystä 
siitä, miten yksityiset ihmiset, perheet, 
suvut tai muut yhteisöt käsittelivät vuo-
den 1918 kokemuksia. Tässä suhteessa 
sata vuotta on saanut aikaan jo paljon, 
kun viimeisetkin sisällissodan kauhut 
kokeneet ovat poistuneet keskuudes-
tamme. Sen sijaan sisällissodan julkinen 
tulkinta- ja muistikamppailu jatkuu yhä. 

Seppo Hentilä (s.1948) on valtiotieteiden tohtori ja Helsingin yliopiston poliittisen 
historian professori emeritus. Hänen teoksiaan ovat muun muassa Jaettu Saksa, 
jaettu historia (SKS 1994), Kaksi Saksaa ja Suomi (SKS 2003, vuoden historiate-
os-palkinto), Harppi-Saksan haarukassa (SKS 2004) sekä Marjaliisa Hentilä kans-
sa kirjoitettu Saksalainen Suomi 1918 (Siltala 2016, vuoden historiateos-palkinto)
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Tampere oli vuonna 1918 sisällisso-
dan historiallisten tapahtumien näyttä-
mö.  Tampereella käytiin tuolloin mm. 
pohjoismaiden suurimmat kaupunki-
taistelut, jotka päätyivät punaisten an-
tautumiseen. Tappiot olivat molemmin 
puolin suuret. Vangiksi jäi punaisia noin 
11 000.
Tampereella muistetaan vuoden 1918 
tapahtumia monella tavoin teatteri- ja 
musikaaliesityksin ja historiallisin näyt-
telyin. Museokeskus Vapriikissa on esil-
lä käymisen arvoinen näyttely Tampe-
re 1918, joka kertoo mitä Tampereella 

Tampere 1918

Kuvassa vangittuja punaisia Tampereen keskustorilla. Kuvaaja Eino Antero Ber-
gius. Kuva otettu 6.4.1918.

keväällä 1918 tapahtui. Näyttelyssä on 
muun muassa esillä kevään 1918 taiste-
lupaikoilta ja kaupungin kaduilta kerät-
tyä esineistöä ja laaja valokuvanäyttely. 
Nyt jos koska kannattaa tehdä vierailu 
Tampereelle.
Tampereen historiallisiin tapahtumiin 
voi tutustua myös valokuvien kautta 
netissä. Esimerkiksi Museokeskus Vap-
riikin kotisivuilta pääsee valokuva-ar-
kistoon ja sieltä Siiri palveluun. Siiri 
palvelussa (siiri.tampere.fi) on vapaasti 
katsottavissa laaja historiallinen valoku-
va-aineisto. 
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TIE TAMMISAAREEN
100-VUOTISMUISTOTAPAHTUMA 

Lauantai 9. kesäkuuta 2018
Punavankimuistomerkillä

Ohjelma
11.00  Alkumusiikki - Riihimäen Työväenyhdistyksen Soittokunta
  Järjestöjen liput
11.15  Virsi 381, kuoro
11.20   Muistopuhe - Arkkipiispa Kari Mäkinen
11.35  Kukkatervehdykset
12.00  Kuoroteos - Koiton Laulu 
  Sävellys Tomas Takolander
12.30  Kenttälounas
14.00   Seminaari
  Dragsvikin varuskunta, Raaseporintie 39
  Seminaarin avaus - kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta
   Puheenvuorot
   Kirjailija Sirpa Kähkönen, historioitsija & kirjailija Sture Lindholm
  Kapteeniluutnantti & kirjailija Timo Laurila, oikeushammaslääkäri   
  Helena Ranta

  Muistotapahtuma on avoin kaikille. Seminaariin mahtuu 500 osallistujaa.
  Ilmoittautuminen seminaariin torstaihin 31. toukokuuta mennessä
  https://www.lyyti.in/tammisaari

  Muistotapahtuman järjestää
  Tammisaaren punavankimuistomerkin Hoitoyhdistys 
  & yhteistyökumppanit

Kansan Sivistyrahasto järjestää

Rauhan iltamat
lauantaina 9. kesäkuuta kello 18
Kulturhuset Kareliassa
os. Erottajankatu 11
10600 Tammisaari

Iltamassa esiintyvät
Laulava Unioni, Punainen Lanka, 
Rajamäen Pojat, Ajantaju sekä 
Ensikevään Kielot.

Tapahtumaan on     
vapaa pääsy.
Lämpimästi tervetuloa!
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Seuraa meitä verkossa
www.teollisuusdemarit.fi

facebook.com/teollisuusdemarit

WanhatToverit_130x185+5mm.indd   1 28.2.2018   10.48.32
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Wanhojen Toverien kotisivuilla
http://www.wanhattoverit.fi/viikon-kolumni/

Facebookissa
https://www.facebook.com/wanhattoverit

Demokraatin kolumnisivulla
http://demokraatti.fi/kategoria/kolumnit

Maija Anttila  Kari Arola
Eva Donner  Matti Hellsten
Aulikki Kananoja  Armas Lahoniitty
Pirkko Lahti Sinikka Laisaari
Matti Louekoski  Aimo Massinen
Pekka Myllyniemi  Pertti Paasio
Ulf Sundqvist  Irma Suonpää
Jacob Söderman  Antti Vuorenrinne
Raimo Väyrynen               
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Suomen Wanhat Toverit ry:n vuosikokous pidettiin perjantaina 16.3.2018 
Espoon kaupungin Valtuustotalossa. Kokous oli ensimmäinen SWT:n uusien 
sääntöjen mukainen joka toinen vuosi pidettävä vuosikokous.  Kokoukseen 
osallistui runsas viisikymmentä jäsentä yli kahdestakymmenestä kerhosta.

Kari Salmi Suomen Wanhojen toverien puheenjohtajaksi

SWT:n 
VUOSIKOKOUS

Suomen Wanhojen toverien pitkäaikai-
nen puheenjohtaja Matti Louekoski oli 
ilmoittanut halunsa luopua tehtävästä. 
Vuosikokous valitsi yksimielisesti uu-
deksi puheenjohtajaksi kaupunkineuvos 
Kari Salmen. Kari Salmi on toiminut 
lukuisissa yhteiskunnallisissa tehtävis-
sä mm. Lahden kaupunginjohtajana ja 
kaupunginvaltuutettuna ja ministeri Ra-
jamäen valtiosihteerinä.

Sote-uudistus ja puolueen 
ajankohtaiset asiat herättivät 
keskustelua

Sote-uudistuksen ajankohtaisesta tilan-
teesta alusti kokoukselle HUS:n toi-
mitusjohtaja Aki Lindén. Puheenvuo-
rossaan hän kävi läpi uudistuksen mo-
nivaiheista historiaa ja nyt eduskunnan 
käsittelyssä olevaa esitystä. Lindénin 
mukaan esityksessä on paljon ongelmia, 
joista suurin on uudistuksen myötä syn-
tyvät markkinat.  
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SDP:n puoluesihteeri Antton Rönn-
holm käsitteli puheenvuorossaan muun 
muassa puolueessa käynnissä olevaa 
ohjelma- ja työryhmätyötä. Pyrkimyk-
senä on hahmottaa SDP:n tavoitteet ja 
agenda näkökulmana Suomi 2030. Hän 
myös korosti sitä, että kevään 2019 
eduskuntavaaleissa menestyminen edel-
lyttää yli sadantuhannen uuden kannat-
tajan löytämistä. Tähän työhön tarvi-
taan kaikkien mukanaoloa. Kokousta 
tervehti myös Espoon kaupunginjohtaja 
Jukka Mäkelä. Hän kertoi tervehdyk-
sessään Espoon uuden vuoteen 2021 

ulottuvan strategian Espoo-tarinan teke-
misestä ja tavoitteista.

Uusia jäseniä johtokuntaan

Wanhojen toverien johtokunnan ko-
koonpanossa tapahtui suuri muutos kun 
lähes puolet jäsenistä vaihtui. Johtokun-
taan tuli myös mukaan jäsen kahdesta 
uudesta kerhosta eli Keski-Uudenmaan 
Wanhoista Tovereista ja Rauman Wan-
hoista Tovereista. Wanhojen toverien 
asiamieheksi valittiin jatkamaan Heikki 
Kehälinna. Kaikki jäsenet ovat luetel-
tuna alla olevan kuvan kuvanteksteissä.

Tässä Uuden johtokunnan kuvassa olevat henkilöt vasemmalta oikealle: 
Aarre Nord Akaa, Marjut Vuotila Imatra, Kari Salmi puheenjohtaja Helsinki, Vei-
jo Lehto sihteeri Helsinki, Ulla Nordman Pori, Heikki Kehälinna asiamies Hel-
sinki, Kari T. Ahonen taloudenhoitaja Helsinki, Matti Sora Rauma, Pekka Myl-
lyniemi Lohja, Ilkka Sepponen Turku, Heikki Kautiainen Vantaa, Raimo Paala-
nen Lappeenranta. Johtokuntaan valittiin lisäksi kuvasta puuttuvat henkilöt Seppo 
Fahlström Järvenpää. Raija Meklin Savonlinna, Pekka Kivekäs Tampere ja Eino 
Törrönen Pieksämäki.
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Tätä kysyimme kokousväeltä:
1. Onko Wanhojen Toverien toiminta vastannut odotuksiasi? Millaiseen toi-
mintaan haluaisit päästä osallistumaan joko kerho- tai valtakunnan tasolla?
2. Mitä poliittisia teemoja (1-2) haluaisit nostaa esille Wanhojen Tovereitten 
verkoston kautta?

Juhani Raudasoja, Vaasa. Entinen kansanedustaja (1976-
82) ja Metallin aluesihteeri, pitkäaikainen kaupunginval-
tuutettu, SDP:n jäsen vuodesta 1971. 

1. Aion keskittyä Vaasan Wanhojen Tovereitten toiminnan 
kehittämiseen.
2. Koulutuksen uudistaminen mm. niin, että toisen asteen 
koulutus saadaan maksuttomaksi kaikille. Työttömien, 
eläkeläisten ja opiskelijoiden toimeentulo – ja sote-uudis-
tuksen hyllytys nyt esitetyssä muodossa.

Marjut Vuotila, Imatra. Eläkkeellä oleva toimittaja, 
SDP:n jäsen yli 50 vuotta, liittynyt Wanhoihin Tovereihin 
2018, harrastaa metsissä kävelyä, kuntosalia, Unicefia ja 
lukemista.

1. En vielä tiedä – alku on lupaava.
2. Yksinasuvien eläkeläisten asema – on aika nähdä, että 
he (me köyhät) ovat jo taloudellisen kestävyytensä ylära-
jalla. Kestävä kehitys on saatava mukaan kaikkeen suun-
nitteluun ja päätöksentekoon.

Arvi Parviainen, Savonlinna. Eläkkeellä oleva vahtimes-
tari, SNK:lainen vuodesta 1958 ja SDP:n jäsen vuodes-
ta 1958, kerhopuheenjohtaja 2010-17, SWT:n johtokunta 
2012-17. Harrastaa sukututkimusta ja talkootyötä.

1. Tietoa lisää järjestöstä, esimerkiksi Demokraatin ja yh-
distyspostin kautta.
2. Terveydenhuollon pirstoutumisen estäminen.    
  

Kokousväen mietteitä



15

Suomen Wanhat Toverit

Johtokunta 2018 
Puheenjohtaja 
Kari Salmi
Puh. 040 5198473
kari.salmi@phnet.fi

Seppo Fahlström
Puh. 040 0425 780
seppo.fahlstrom@gmail.com

Heikki Kautiainen
Puh. 044 302 35 75
heikki.kautiainen@gmail.com

Pekka Kivekäs
Puh 0400 760 620
pekka.kivekas@tampere.fi

Raija Meklin
Puh. 040 0578 268
raija.meklin@gmail.com

Pekka Myllyniemi
Puh.050 308 0540
pekka.myllyniemi@kolumbus.fi

Aarre Nord
Puh. 040 839 2403
aarre.nord@pp.inet.fi

Ulla Nordman
Puh. 0500 929 110
ulla.nordman38@gmail.com

Raimo Paalanen
Puh. 050 338 4233
paalanen.raimo@gmail.com

Ilkka Sepponen
Puh. 050 538 2838
ilkka.sepponen@pp2.inet.fi

Matti Sora
Puh. 0400 658 991
matti.sora@dnainternet.net

Eino Törrönen
Puh. 0500 345 112
eino.torronen@luukku.com

Marjut Vuotila
Puh. 040 584 8847
marjut.vuotila@gmail.com

Asiamies
Heikki Kehälinna
Puh. 040 500 1186
heikki.kehalinna@elisanet.fi

Taloudenhoitaja
Kari T. Ahonen
Puh  0501576
ahonenkarit@gmail.com

Sihteeri
Veijo Lehto
Puh 0500 404 223
veijo.j.lehto@gmail.com

Suomen Wanhat Toverit ry. Pankkitili
Danske Bank
IBAN FI22 8146 9710 0818 93
BIC/SWIFT   DABAFIHH

YHTEYSTIEDOT
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Suomen Wanhojen Toverien kannattaa pohtia ennakkoluulottomasti, miten pitää 
toimintansa aktiivisena ja riittävän houkuttelevana myös uusien jäsenten tulla, 
järjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittu Kari Salmi arvioi.
- Mahdollisten muutosten tai uusien ideoiden ja toimintatapojen tulisi kuitenkin 
lähteä liikkeelle kerhoista, ei ylhäältä ohjailemalla, Salmi katsoo.

Uusi puheenjohtaja 
kannustaa keskusteluun uusista toimintatavoista

Kari Salmella, 70, on takanaan mittava 
ura kuntatason päätöksenteossa Lahdes-
sa ja valtakunnan tason vaikuttamises-
sa mm. sisäministeriössä sekä valtion 
asuntopolitiikkaa toimeenpanevassa 
ARAssa. Wanhojen Tovereitten toimin-
taan hän on ehtinyt ottaa tuntumaa parin 
vuoden ajan paikallistasolla Helsingis-
sä.
- Se on ollut hieno kokemus, upeita ih-
misiä on mukana toiminnassa, hän sum-
maa.
Niinpä ei tuntunutkaan mahdottomal-
ta ajatukselta vastata myönteisesti, kun 
häntä pyydettiin ehdolle Matti Louekos-
ken manttelinperijäksi Suomen Wanho-
jen Tovereitten johtoon.

Vanhenevia tovereita?
Uudella puheenjohtajalla on pohdittava-
naan kaikesta järjestötoiminnasta tuttu 
ongelma: kun jäsenistö ikääntyy ja toi-
mintatarmo vähenee, miten saada puhtia 
uusista aktivisteista?
Salmi viittaa Jacob Södermanin tun-
nettuun luonnehdintaan: sen mukaan 
Wanhat Toverit on SDP:n ainoa yksik-
kö, jonka potentiaalinen jäsenmäärä 
koko ajan vain kasvaa. Salmi huomaut-

taa, että Wanhojen Toverien kaltaisille 
järjestöille tämä on sinänsä voimavara.
- Voimme tarjota mahdollisuuden tulla 
tapaamaan tuttuja ikä- ja puoluetove-
reita ja osallistumaan yhteiseen toimin-
taan. Tällä on erittäin tärkeä sosiaalinen 
merkitys.
Mutta kuinka pitkälle vanhat ja tutut toi-
mintatavat järjestöä kantavat?
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- Meillähän on hyvin aktiivisia kerhoja, 
mutta myös kymmenkunta kerhoa, jois-
sa toiminta on erittäin vähäistä tai suo-
rastaan olematonta, Salmi pohtii. Hän 
vertaa tilannetta Paasikivi-seuraan, jon-
ka toiminta esimerkiksi Lahdessa hiipui 
merkittävästi vanhimman veteraanipol-
ven väistyessä.
- Tarvitaan siis uusia, aktiivisia jäseniä 
– ja meillä näyttää kyllä olevan ihmisiä 
joilla on mukanaan erittäin aktiivinen 
henkilöhistoria.  

Harrastuskerho vai 
vaikuttamisverkosto?
Wanhat Toverit ovat järjestään pitkäai-
kaisia puolueaktiiveja - Kari Salmi itse 
liittyi SDP:hen vuonna 1970. Miten 
puolueaktiivisuus siis tulisi Wanhoissa 

Poimintoja uralta
Kari Salmi tunnetaan kenties parhaiten Lahden kaupunginjohtajana vuosilta 1995-
2003. Hän toimi kaksi kautta Lahden kaupunginvaltuustossa ja johti myös kaupungin-
hallitusta nelivuotiskauden 2009-2012. Valtuustotyön päälle työväenyhdistyksen aktii-
ville karttui muitakin luottamustehtäviä ammatillisen, ammattikorkea- ja yliopistokou-
lutuksen järjestämisestä aina kuntien elinkeinoyhtiön hallitukseen.
Suoraan Lahden kaupunginjohtajan määräaikaisesta tehtävästä Salmi siirtyi Matti 
Vanhasen ensimmäisen hallituksen (2003-2007) avustajajoukkueeseen sisäministeri 
Kari Rajamäen valtiosihteeriksi. Pestin päätyttyä seuraava työtehtävä oli valtion asun-
topolitiikkaa toimeenpaneva ARA, jossa Kari Salmi toimi yli kuusi vuotta ensin projek-
tipäällikkönä ja sitten johtajana.
Wanhojen Tovereitten uusi puheenjohtaja on kulttuurin aktiivikuluttaja ja jalkapalloa 
intohimoisesti seuraava penkkiurheilija. Päivänpolitiikan lisäksi mielenkiinto kohdis-
tuu historiaan – ja puurakentamisen edistämiseen, joka on Kari Salmen vanha lempi-
lapsi jo Lahden Sibelius-talon syntyvuosilta.
                

Tovereissa kanavoida: harrastustoimin-
taan ja mielenvirkistykseen vai vaikut-
tamistoimintaan?
- Itselläni on kokemusta vain paikal-
listoiminnasta, ja kerhotasollahan tämä 
keskustelu kannattaa käydä, Salmi vas-
taa.
- Jos ajatellaan Wanhoille Tovereille 
vaikuttamis- tai edunvalvontatehtävää, 
pitää miettiä miten puolue näkee järjes-
tön roolin tässä toiminnassa, hän huo-
mauttaa. - Monet jäsenistä ovat mukana 
myös eläkeläisjärjestöissä, joilla on jo 
selkeä edunvalvontatehtävä eläkeläisiä 
koskettavissa asioissa.
- Asiantuntijuutta Wanhoilta Tovereil-
ta ei puutu, mutta toisten tontille ei ole 
syytä astua, puheenjohtaja linjaa.
J.P.
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KERHOESITTELY

Jyväskylän Wanhat Toverit on perustettu toimimaan jyväskyläläisen ja valta-
kunnallisen sosialidemokratian aateperinnön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 
Olemme joukko, jonka kokemusten vaikuttavuus ulottuu pitkälle paikallisen ja 
valtakunnallisen sosialidemokratian arvopohjaisiin juuriin. 

Keskustelua 
innostavassa ilmapiirissä, jossa ei ole vääriä mielipiteitä 
 

Veteraanien tietotaitoa on hyödynnettä-
vä paneutumalla ajankohtaisiin asioihin 
pintaa syvemmältä. Haluamme myös 
yhteistyötä ja vuorovaikutusta mei-
tä nuorempiin sosialidemokraatteihin. 
– Tavoittelemme monipuolisen maail-
mankuvan piirtämistä. Se on vapautta ja 
kaikkia kunnioittavaa mielipiteen vaih-
toa. Teemoissamme tuomme esiin mei-
tä kiinnostavia ajankohtaisia aiheita ja 
olemme aina heikomman puolella. 
Toimintamme on pidetty kerhomuo-

toisena keskustelufoorumina. Kerhoa 
johtaa kerhon puheenjohtaja ja sihtee-
rin vastuulla on viestintä- ja nettisivut. 
Nykyiset kerhon vetäjät, puheenjohtaja 
Pertti Sarja ja sihteeri Marja-Leena 
Kotimäki, ovat yhteistyössään tiimipe-
laajia.
Jyväskylän Wanhat Toverit (JWT) toi-
mii Jyväskylän Työväenyhdistyksen 
(JTY:n) yhtenä alakerhona. Teemme 
vuosittain toimintasuunnitelman JTY:n 
syyskokoukselle hyväksyttäväksi ja 

Kerhomme on vapaa kaikille Jyväskylän alueen tovereille.
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toimintakertomuksen JTY:n kevätko-
koukseen. Jyväskylän Työväenyhdistys 
mahdollistaa näin kerhon taloudellisen 
toimivuuden. Olemme silti itsenäinen ja 
Suomen Wanhoihin Tovereihin kuuluva 
kerhoyhteisö.

Kokoonnumme perinteisesti kevätkau-
della viisi kertaa ja syyskaudella neljä 
kertaa. Olemme pienin askelin kehit-
täneet kokoustemme sisältöjä. Huomi-
oimme meitä kiinnostavan yhteiskun-
tapolitiikan ja kulloisetkin vaalit, jonka 
puitteissa kokoonnumme niihin liittyvin 
teemoin. Nostamme myös esiin mm. fi-
nanssitalouden, sote-asiat, ajankohtaiset 
teokset, kulttuurin sekä omaamme val-
miuden nopeastikin ottaa ajankohtaisia 
asioita pöydällemme. Näihin tilaisuuk-
siin olemme saaneet kiinnostavia, am-
mattinsa osaavia alustajia.
Toimimalla näin tarjoamme myös foo-
rumin vuonna 2019 järjestettäville Suo-
men Wanhojen Tovereiden kesäisille 
retkeilypäiville, jotka pidetään 23.8-
24.8.2019 Jyväskylässä. Toivomme 
varmistavamme kaikille osallistujille 
mukavan yhdessäolon ja sisältörikkaan 
kohtaamisen luonnonkauniissa Jyväs-
kylässä.

Marja-Leena Kotimäki, sihteeri

Keskustelua viisaudesta psykologian 
tohtori Eeva Kallion alustuksen pohjal-
ta.

Tarja Halonen mitali
Arvokas tapa muistaa ansioituneita tovereita

Tiedustelut ja tilaukset: 
Suomen Wanhat Toverit ry, asiamies Heikki Kehälinna, 

puh 0405001186, heikki.kehalinna@elisanet.fi
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Tiesitkö, että Kansan Sivistysrahaston 
KSR:n yhteydessä toimii Suomen Wan-
hojen Toverien rahasto. Rahasto perus-
tettiin sen jälkeen, kun Wanhojen tove-
rien piirissä oli toivottu merkkipäivien 
muistamiseen tuttua, oman liikkeen aat-
teellista toimintaa tukevaa vaihtoehtoa.

Suomen Wanhojen Toverien Rahasto 
voi ottaa vastaan merkkipäiväkeräysten 
tuottoja, lahjoituksia ja testamentteja. 
Rahaston tarkoituksena on tukea apu-
rahoin, stipendein ja palkinnoin työvä-
enliikkeen historia- ja perinnetutkimus-
ta sekä sosialidemokraattisen liikkeen 
sivistys-, valistus ja kulttuuritoimintaa. 
Rahastoa johtaa hoitokunta, jonka ni-
mittää KSR:n hallitus Suomen Wanhat 
Toverit ry:n esityksestä. Rahaston pe-
ruspääoma on karttunut toiminnan al-
kuvuosina myönteisesti, josta kiitos lah-
joittajillemme.

Kartutetaan Suomen Wanhojen toverien rahastoa

Merkkipäiväkeräykset ja lahjoituk-
set
Jos haluat ohjata merkkipäiväonnittelu-
si Suomen Wanhojen toverien rahastol-
le, voit tehdä sen suoraan KSR:n koti-
sivuilla olevalla lahjoituslomakkeella, 
jos sinulla on käytössäsi pankin verkko-
maksutunnukset. Lahjoituksen voi teh-
dä myös erikseen KSR:n pankkitilille

Nordea FI85 1521 3000 0060 09
Pko-Pankki FI27 5541 2850 0010 42
Danske Bank FI88 8000 1900 7070 02

Erikseen pankkisiirtona maksaessasi 
merkitse tiedotteeksi maksunsaajalle 
oma nimesi ja keräys tai rahasto, johon 
haluat lahjoituksesi ohjata. Voit myös 
kirjoittaa tiedonantoa-kohtaan selvityk-
sen, mihin lahjoitus liittyy esim. synty-
mäpäivän muistaminen.
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www.elakkeensaajat.fi      ekl@elakkeensaajat.fi

Haapaniemenkatu 14, 2. krs. 00530 Helsinki.Kysyttävää? Soita puh. 09 6126 840

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ — HYVÄSSÄ SEURASSA!

Meitä on reilut 80 000, 200 kunnassa.
Mitä suurempi on liittomme 
jäsenmäärä, sen suurempi 

on äänemme painoarvo.

Tykkää meistä Facebookissa!

Wanha Toveri!
Lähde Sinäkin mukaan EKL-toimintaan!

Palkansaajilla on ammattiliitot
tukenaan ja työnantajillakin 
omat etujärjestönsä.

Siksi eläkkeensaajillakin on 
oltava oma etujärjestö, joka 
pitää meidän puoltamme.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
020 774 000  •  sak@sak.fi  •  www.sak.fi
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Toimintaperiaatteet 
Tarkoitus 
Suomen Wanhojen Tovereiden toimin-
nan tarkoituksena on koota Suomen 
Sosialidemokraattisessa Puolueessa, 
ammattiyhdistys-, osuustoiminta-, si-
vistys- ja urheiluliikkeessä sekä työvä-
enliikkeen liikelaitoksissa tai yhteiskun-
nallisissa tehtävissä toimineet puolueen 
eläkkeellä olevat jäsenet yhteistoimin-
taan, jolla tuetaan puolueen aatteellista 
työtä.
 
Toiminnalla jäsenille tarjotaan mahdol-
lisuus tavata toisiaan luento-, kulttuuri- 
ja virkistystilaisuuksien sekä matkailun 
avulla. Vaikka yhteisöllä ei ole varsinai-
sia edunvalvontatehtäviä, voidaan ha-
luttaessa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin. 

Jäsenet 
Jäsenet voivat osallistua toimintaan 
paikallisissa tai alueellisissa kerhoissa. 
Kerhot päättävät jäsenyyden hakemi-
sesta, hyväksymisestä ja erottamisesta. 
Mahdollisuudesta liittyä kerhoihin tie-
dotetaan vuosittain Wanhojen toverien 
kotisivuilla. Liittyminen kerhoon ja sii-
nä toimiminen on vapaaehtoista. Kerhot 
ylläpitävät jäsenluetteloita tiedotuksen 
vuoksi.
 
Kerhot 

Suomen Wanhat Toverit - yhteisö mu-
dostuu paikallisista tai alueellisista ker-
hoista, jotka ovat itsenäisiä mutta re-
kisteröimättömiä. Kerhot perustetaan 

omatoimisesti. Niiden perustamisesta il-
moitetaan Suomen Wanhat Toverit ry:n 
asiamiehelle sekä puoluejärjestölle. 

Kerholle valitaan vuosittain puheenjoh-
taja, sihteeri sekä tarvittaessa toimikun-
ta. 

Kerhot eivät ole SDP:n jäsenjärjestöjä, 
mutta ne pyrkivät hyvään yhteistyöhön 
puolueyhdistysten, kunnallis- ja piirijär-
jestöjen sekä Eläkkeensaajien Keskus-
liitto EKL:n yhdistysten kanssa.
 
Kerhon jäsenmäärä ja yhteyshenkilötie-
dot ilmoitetaan vuosittain asiamiehelle. 

Suomen Wanhat Toverit ry.
Wanhojen toverien kerhojen valtakun-
nallisena yhteistyö-, tuki- ja palveluor-
ganisaationa toimii Suomen Wanhat To-
verit ry. joka on SDP:n yhteistoiminta-
järjestö.

Suomen Wanhat Toverit ry. (SWT) huo-
lehtii yhteisön hallinnollisista tehtävistä, 
taloudellisista ja oikeudellisista vastuis-
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ta, kotisivujen ylläpidosta sekä viestin-
nästä. Aikaisemmin kerhojen edustajien 
kokouksessa käsitellyt asiat käsitellään 
SWT ry:n joka toinen vuosi maalis-huh-
tikuussa pidettävässä vuosikokouksessa

SWT ry:n ja kerhojen keskinäinen yh-
teydenpito toimii siten, että kerhojen 
nimeämät yksi tai kaksi henkilöä kut-
sutaan SWT:n henkilöjäseniksi.  SDP:n 
eläkkeellä oleva jäsen voi oma-aloittei-
sestikin anoa SWT:n jäsenyyttä.

Vuosikokousten välivuosina Suomen 
Wanhat Toverit ry. järjestää yhdessä 

paikallisen kerhon kanssa retkeily- ja 
kulttuuripäivät, joilla luento- ja juhlati-
laisuuksien lisäksi tutustutaan eri paik-
kakuntiin, sekä niiden nähtävyyksiin ja 
kulttuuriin. 

Toimintaperiaatteiden muuttaminen 
Muutoksia tähän asiakirjaan voidaan 
tehdä Suomen Wanhat Toverit ry:n vuo-
sikokouksessa.

Lohjalla, elokuun.26. päivänä 2016
Suomen Wanhat Toverit ry
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JULKISTEN  

 PALVELUJEN 

  PUOLUSTAJAT!

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
turva.fi • 01019 5110

Nyt on syytä hymyyn 

Turvalla on jälleen vakuutusalan  
tyytyväisimmät asiakkaat

Tule sinäkin tyytyväisten asiakkaiden  
joukkoon. Poikkea toimistollamme,  
soita, asioi verkossa tai jätä  
yhteydenottopyyntö osoitteessa  
turva.fi/turvaan.

EPSI Rating 2017 -tutkimus 
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SUOMEN WANHAT TOVERIT
JÄSENKERHOT 2018

Akaan Wanhat Toverit
Anjalankosken Wanhat Toverit
Aurinkorannikon Wanhat Toverit
Espoon Wanhat Toverit
Etelä-Kymenlaakson Wanhat Toverit
Etelä-Satakunnan Wanhat Toverit
Heinolan Wanhat Toverit
Helsingin Vanhat Toverit
Hämeenlinnan Wanhat Toverit
Imatran seudun Wanhat Toverit
Itäisen Uudenmaan Wanhat Toverit
Janakkalan Wanhat Toverit
Jyväskylän Wanhat Toverit
Jämsän Wanhat Toverit
Kankaanpään Wanhat Toverit
Karhulan Wanhat Toverit
Keski-Pohjanmaan Wanhat Toverit
Keski-Uudenmaan Wanhat Toverit
Kirjan Wanhat Toverit
Koivukylän Wanhat Toverit
Kotkan Huru-ukot
Kouvolan Wanhat Toverit
Kuopion Wanhat Toverit
Kuusankosken Wanhat Toverit
Lahden seudun Wanhat Toverit
Lapin Wanhat Toverit
Lappeenrannan ympäristön Wanhat Toverit
Lounais-Hämeen Wanhat Toverit
Läntisen Uudenmaan Wanhat Toverit
Mikkelin Naisvuoren Wanhat Toverit

Mäntän Wanhat Toverit
Nokian Wanhat Toverit
Oulun Wanhat Toverit
Perämeren Wanhat Toverit
Pieksämäen Wanhat Toverit
Pohjois-Karjalan Wanhat Toverit
Pohjoisen Keski-Suomen Wanhat Toverit
Porin puolen Wanhat Toverit
Pääkaupungin Wanhat Toverit
Raahen seudun Wanhat Toverit
Rauman Wanhat Toverit
Riihimäen seudun Wanhat Toverit
Rovaniemen Wanhat Toverit
Salon seudun Wanhat Toverit
Savonlinnan Wanhat Toverit
Seinäjoen seudun Wanhat Toverit
Siiliset-alueen Wanhat Toverit
Suomenselän Wanhat Toverit
Tampereen Wanhat Toverit
Turun Wanhat Demarit
Turun seudun Wanhat Toverit
Vaasan Seudun Wanhat Toverit
Vakka-Suomen Wanhat Toverit
Valkeakosken Wanhat Toverit
Vantaan Wanhat Toverit
Varkauden Wanhat Toverit
Ylä-Savon Wanhat Toverit

 Kerhojen yhteystiedot löytyvät 
 kotisivulta www.wanhattoverit.fi
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TYÖNTEKIJÄN 
PUOLTA  
TYÖELÄMÄSSÄ
PITÄÄ VAIN 
AMMATTILIITTO.

pam.fi/liity
puh. 030 100 600
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Eespäin väki voimakas!
Työn ja ympäristön puolesta, 
Raideammattilaiset JHL ry

AKT tervehtii Wanhoja Tovereita!

auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto
John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki  //  PL 313, 00531 Helsinki   

(09) 613 110, faksi (09) 739 287  //  etunimi.sukunimi@akt.fi 

Vieraile osoitteessa akt.fi
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www.tradeka.fi

Omistaminen tekee hyvää
Tradeka on moderni 230 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatus on merkityksellinen omistajuus.

Uskomme, että omistajana voimme edistää liiketoimintaa, joka tuottaa sekä hyvää tulosta että hyvää 
suomalaiselle yhteiskunnalle. Jaamme tänäkin vuonna merkittävän osan tuloksestamme yhteiseen hyvään 
hankkeille, jotka aktivoivat ja tukevat kansalaisia, uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista 

kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. Erityisenä painopistealueena on ollut oikeudenmukaisen ja kaikki 
suomalaiset huomioivan digitalisaation tukeminen.


