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Suomalaisen hyvinvoinnin tärkeinä 
peruspilareina on pidetty mm kan-
sakoulua ja kunnallista demokratiaa. 
Kansakoulu antoi valmiuden oppia 
uusia asioita, seurata maailmanme-
noa. Kunnallinen demokratia antoi 
kansalaisille oikeuden päättää lähipii-
rin tärkeistä asioista ja kantaa niistä 
vastuuta.

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Sote- valmistelussa tarvitaan aikalisä
Nykyinen hallitus on valmis leikkaa-
maan koulutuksesta, siis kaventamaan 
oppimisvalmiuksia, vaikka yhteiskun-
nallinen kehitysvauhti vain kiihtyy ja 
uusia valmiuksia tarvitaan lisää. Yhtä 
käsittämättömiä ovat suunnitelmat ka-
ventaa kunnallista demokratiaa maa-
kuntauudistuksella. Maakuntauudis-
tusta kutsutaan itsehallinnon tehosta-
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miseksi, vaikka maakunnan päättäjiltä 
puuttuu talousvalta ja – vastuu. Kun 
peruskunnilta siirretään sosiaali- ja 
terveysasioiden myötä valtaosa tehtä-
vistä maakunnille ja vastaava talous-
valta valtiolle, kapenee lähipäättäjien 
vaikutus kansalaisten hyvinvointiin 
oleellisesti.  Valinnanvapauden nimel-
lä ollaan siirtämässä kansalaisten tur-
vallisuudelle keskeisiä toimintoja yri-
tysten hoidettaviksi. Uudistukseenhan 
liittyy julkisten palveluiden pakkoyh-
tiöittäminen, mikä pirstoo nyt varsin 
yhtenäisen sote-kentän. Vastuunjako 
hämärtyy.

Sote-uudistusta on lähdetty toteutta-
maan tekemällä hallintoratkaisut en-
sin. Hoivan ja hoidon tarvitsijat odot-
tavat vuoroaan. Täysin epäselvää on, 
kuinka heille tarpeelliset palvelut te-
hostuvat ja kuinka luvatut talouden 
säästöt toteutuvat. Terveydenhuollon 
parhaat asiantuntijat protestoivat uu-
distusta vastaan, kun pelkäävät asiak-
kaiden, palveluja tarvitsevien kansa-
laisten, jäävän yritysten armoille jär-
jestelmässä, jonka toiminnot näyttävät 
johtavan kaaokseen.

Kansalaisille on luvattu valinnanvapa-
utta. Tätä asiaa ei kuitenkaan ole osattu 
pukea esityksen muotoon. Näyttääkin 
siltä, että uudistus johtaa palveluja tar-
joavien yhtiöiden valinnanvapauteen. 
Ne pääsevät valitsemaan hoidettavan-
sa. Niinhän ne valitsevat nykyisinkin. 
Lupauksiin nähden tulos näyttää tasan 
päinvastaiselta.

Olisi varmaan tarpeen – uudistuksen 
viivästymisestä huolimatta – ottaa ai-

kalisä, laajentaa valmistelija-kuntaa 
ja miettiä tarkkaan, parantaako uusi 
hallintoporras peruspalveluiden saata-
vuutta ja tasoa. Niidenhän pitäisi olla 
uudistuksen tavoite. Se on parhaiten 
saavutettavissa kehittämällä hallintoa, 
mikä on kansalaisia lähinnä. Ei tarvit-
se keksiä uusia menetelmiä. Tehoste-
taan kuntien toimintaa, lisätään niiden 
yhteistyötä ja suurennetaan maltilli-
sesti niiden kokoa riittävän asukas-
pohjan saavuttamiseksi. Luotetaan lä-
hidemokratian voimaan.

Matti Louekoski
Puheenjohtaja
Suomen Wanhat Toverit ry.

Suomalaista työtä  
vuodesta 1906
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Demokratia  on  taitolaji   
Heikki Koski (helmikuussa 2017)

2000-luvun ensimmäinen vuosikym-
men oli Euroopan unionille myönteis-
tä aikaa. Mitä nyt vähän lisääntyvästä 
byrokratiasta nahisteltiin ja katseltiin 
vuosikymmenen lopulla talouslukujen 
heikkenemistä, mutta yleisesti ottaen 
näytti siltä, että EU ja euro olisivat 
menestyksiä.

Tämä parhaillaan kuluva toinen vuosi-
kymmen on ollut – ikävä kyllä – hyvin 
erilainen. Ensin tulivat Kreikka ja sen 
myötä eräät muutkin taloudet, jotka 
heiluttivat euroaluetta, sitten Venäjä 
nappasi Krimin ja sekaantui Itä-Ukrai-
nan tapahtumiin, tulivat talousboikotit 
ja välien kiristyminen Venäjän kans-
sa, lupaavasti alkanut arabikevät johti 
Syyrian sotaan ja vihdoin seurasivat 
turvapaikanhakijoiden vyöry, äärioi-
keiston vahvistuminen ja terrorismi. 
Tarvittiin hätäkokouksia hätäkokous-
ten perään.

Tilanne siellä, mistä turvapaikanha-
kijat ovat meille saapuneet, on vai-
kea. Kansa saadaan kaduille ja to-
reille, ehkä diktaattoritkin kumoon, 
mutta sen jälkeen tulevat joko soti-
laat (Egypti) tai keskenään taistelevat 
klaanit tai heimoryhmät (Libya), li-
säksi vielä terrori-iskujen luoma pelko 
ja sekasorto (Irak, Afganistan), kaik-
kein pahimmassa tapauksessa verinen 
sisällissota (Syyria). Demokratiasta ei 
näy merkkejä. 

Silti taistelua ihmisoikeuksien ja ta-
sa-arvon puolesta on jatkettava kaik-
kialla maailmassa. On vain tarkoin 
harkittava, millaisia menettelytapoja 
käyttää ja miten sanoma saadaan so-
vellettua paikallisiin olosuhteisiin. Tu-
loksia ei synny hetkessä. Voi tietysti 
olla, että kulttuurierot tuntuvat ylittä-
mättömiltä, mutta pientenkin askelten 
saavuttamiseksi kannattaa ponnistella.

EU on nyt kieltämättä Britannian eron 
jälkeen eräänlaisessa käännekohdassa. 
Populismin kasvu Yhdysvalloissa ja 
Euroopassa horjuttaa EU:n rakenteita. 
Eräät itäisen Keski-Euroopan maat, 
ennen kaikkea Unkari ja Puola, koet-
televat EU:n yhtenäisyyttä. Euroop-
palaiset arvot ja yhteistyö ovat koe-
tuksella. Tilannetta ei helpota arvaa-
mattomuus, johon Donald Trumpin 
valinta Yhdysvaltain presidentiksi on 
johtanut.

Pääasiallisina syinä EU:n vaikeuksiin 
ovat toisaalta Eurooppaan suuntautu-
nut kansanvaellus, suurelta osin hal-
litsematon maahanmuutto, ja toisaalta 
sama peruskysymys, joka nosti Trum-
pin valtaan Yhdysvalloissa, eli päät-
täjien ja kansan välisen kuilun kasvu. 
Ihmisille ei oikein ole avautunut, mikä 
on Euroopan idea ja mihin suuntaan 
tässä oikein ollaan menossa eivätkä 
monet enää muista, missä ovat EU:n 
juuret: vuonna 1951 muodostetussa 
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hiili- ja teräsyhteisössä, jonka ajatuk-
sena oli, että taloudellisin kytkennöin 
estetään tulevat sodat Saksan ja Rans-
kan välillä.

Mitä sitten EU:n pitäisi lisääntyvästä 
kritiikistä ja esimerkiksi Britannian 
kansanäänestyksestä oppia? Ainakin 
se, että EU:n perussopimuksen lä-
heisyysperiaate on otettava vakavas-
ti. Sen mukaan päätökset tulisi tehdä 
mahdollisimman lähellä ihmisiä eikä 
EU:n pidä toimia silloin kun päättämi-
nen kansallisella tasolla on järkevää ja 
tarkoituksenmukaista.

Entä arvostammeko itse omaa poh-
joismaista hyvinvointimalliamme riit-
tävästi? Kun Newsweek julisti vuon-
na 2010 Suomen maailman parhaaksi 
maaksi, suhtauduimme tulokseen pe-
risuomalaiseen tapaan: missähän hei-
dän selvityksessään piili virhe? New-
sweek oli päätynyt tähän tulokseen 

vertailtuaan sataa maata koulutuksen, 
terveydenhuollon, elämänlaadun, ta-
loudellisen kilpailukyvyn ja poliittisen 
ilmapiirin osalta.

Useat muutkin kansainväliset vertailut 
ovat mairitelleet Suomea. Vaikka vii-
me vuosina olemme hiukan menettä-
neet sijoituksiamme, olemme muiden 
Pohjoismaiden kanssa yhä vertailujen 
kärkisijoilla. Toki meilläkin on ongel-
mamme, jotka eivät aina vertailuissa 
näy: ennen kaikkea naisiin kohdistuva 
väkivalta, itsemurhat ja alkoholismi.
Nyt näyttää vähän siltä, että taloutem-
me on kääntymässä nousuun ja työttö-
myytemme alenemassa. Turun telakka 
ja Uudenkaupungin autotehdas ovat 
esimerkkejä nousun vauhdittajista. 
Kuluttajien luottamus omaan tilaansa 
on kohentunut. Toivottavasti nykyhal-
lituksen suuret virheet koulutusleik-
kaukset ja olematon panostus tutki-
mus- ja tuotekehitystoimintaan eivät 
kostaudu. Yhdysvaltain presidentin 
Donald Trumpin protektionistiset pu-
heet, jos ne johtavat tekoihin, ovat 
myös Suomen talouden kehitykselle 
suuri uhka.

x x x x x

Wanhojen Toverien perustajiin kuu-
lunut valtioneuvos K.-A. Fagerholm 
totesi usein, että ”vain idiootit eivät 
muuta mielipiteitään”. Tämän mukaan 
Juha Sipilän hallituksessa on viisasta 
väkeä, siksi usein se on pyörtänyt pää-
töksiään.
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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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Wanhojen Toverien kotisivuilla
http://www.wanhattoverit.fi/viikon-kolumni/

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

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

Matti Louekoski
Armas Lahoniitty 
Aimo Massinen 
Pirkko Lahti
Aulikki Kananoja
Pekka Myllyniemi

Maija Anttila
 Pertti Paasio
Ulf Sundqvist
Raimo Väyrynen 
Raimo Kantola

9
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Nyt Tampereelle, Wanhat Toverit
Seppo Salminen 

Sehän tiedetään, että Tampereen raati-
huoneen parvekkeelta annettiin selkeä 
julistus 1905 suomalaisten riippumat-
tomuuden kaipuusta, halusta irrottau-
tua silloisesta Venäjän keisarikunnas-
ta. Se oli sosialidemokraattien laatima, 
osan perustuslaillisistakin hyväksymä, 
ei vanhoillisten. Vaatimukset olivat 
selkeät: yleinen ja yhtäläinen äänioi-
keus sekä Venäjän Suomeen kohdis-
tuvien sortotoimien lopettaminen. Ju-
listuksessa vaadittiin myös Suomen 
valtiopäivien koolle kutsumista. Julis-
tuksen oli kirjoittanut Kansan Lehden 
päätoimittaja Yrjö Mäkelin, muina 
allekirjoittajina mm. Eetu Salin, Vih-
tori Kosonen, Siiri Limberg ja Heik-
ki Lindroos.

Tuosta ajasta on kulunut 112 vuotta. 
Itsenäinen Suomi syntyi 1917 eli 100 
vuotta sitten. Mikä siis voi olla aiheel-
lisempi paikka pitää Suomen Wan-
hojen Tovereiden retkeilypäivät kuin 
Tampere. Tällä kertaa emme lähde 
laivaristeilylle Näsi- tai Pyhäjärvelle. 
Sen sijaan paneudumme 100-vuoti-
sen Suomen kehitykseen hyvinvoin-
tivaltioksi. Aiheeseen johdattavat alan 
asiantuntijat emeritusprofessori Osmo 
Apunen ja professori Henrik Mei-
nander, paikkana Työväentalon juhla-
sali. Kokenut ja tietävä jäsenjoukkom-
me antaa keskustelulle vankan pohjan. 

Tuo täydentää kuvaa, miten aatteem-
me on edistänyt kehitystä. Se tosin ei 
ole tapahtunut itsestään, vaan vaatinut 
jatkuvaa työtä. Taloa ei rakenneta il-
man vankkaa perustaa. Kun se on on-
nistunut, voi välillä ottaa rennommin. 
Tampereella siihen on mahdollisuuk-
sia Kiertoajelun jälkeen voi poiketa 
Työväenmuseo Verstaalla tai Tammer-
kosken toisella puolen museo Vaprii-
kissa. Nuo museorakennukset edusta-
vat Suomen teollisuuden kulta-aikaa. 
Verstas sijaitsee Finlaysonin ja Vap-
riikki Tampellan entisissä tehdashal-
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leissa, kannattaa poiketa molemmissa 
hahmottamassa maailman muutosta. 
Niiden tilalle on syntynyt yliopistojen 
ansiosta ja tekemisen myötä korkean 
teknologian yrityksiä. Valitettavas-
ti silti työttömyys kaupungissa ylittä 
18 prosenttin, kuten monissa muissa 
vanhoissa teollisuuskaupungeissa esi-
merkkeinä vaikkapa Pori ja Kotka.

Kun on osallistunut useasti retkeily-
päiville, on laulun mahti ollut kuulu-
vaa. Risteilyillä on vedetty niin suku-
polvemme iskelmiä kuin työväenlau-
lujakin. Useimmiten se on ollut jopa 
soinnikasta. Tällä kertaa Laikun lava 
keskellä kaupunkia on valittu laulun 
paikaksi, kaikkien kuultavaksi. Ei va-
likoimaa tarvitse muuttaa, mutta teh-
dään se keskitetysti ja keskittyneesti 
juuri laulujen sanoman siivittämänä 

Tervetuloa Suomen 
tyytyväisimpien 

asiakkaiden joukkoon

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

Turvan vakuutukset ovat pitkän päälle edullisia ja pal-
velu korkeatasoista. Turvalla on tutkitusti* Suomen 
tyytyväisimmät ja uskollisimmat asiakkaat, joiden 
mukaan Turvasta saa myös eniten vastinetta rahalle. 

Nyt on hyvä hetki liittyä joukkoon! 

* EPSI Rating Vakuutus 2016 -tutkimus

2,75 X

X

0,5 X

0,5 X

0,5 X0,5 X

0,25 X

vanhojen työväenlaulujen ja aikamme 
iskelmien sävelin. 

Jos Tampere-talo ei ole tuttu, tutustu-
taan siihen mukavasti illanvieton ai-
kana. Se on muuten Suomen suosituin 
paikka mittavien konferenssien, mutta 
myös pienimuotoisten tilaisuuksien jär-
jestelyyn. Se sai aikoinaan nimekseen 
Öhmanin kylppäri ensimmäisen toimi-
tusjohtajansa mukaan. Kaakelia on pin-
nassa runsaasti ja pysyy paikallaan toi-
sin kuin jossakin marmori, eikä häpeä 
ollenkaan marmorin rinnalla. 

Tervetuloa ohjelmaltaan hieman muut-
tuneille Wanhojen Tovereiden retkeily-
päiville ystäviä ja tuttavia tapaamaan ja 
yhtä lailla tulevaisuudesta kuin men-
neestäkin keskustelemaan. Eivät koke-
mattomat siihen kykene. 
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Wanhojen Toverien retkeily- ja kulttuuripäivät Tampereella  
25.-26.8.2017
Ohjelma 

Perjantai 25.8.2017
10.30-12.00  Ilmoittautuminen ja tulokahvit 
     Tampereen Työväentalo, Hämeenpuisto 28
12.00-12.45  Retkeilypäivien avajaiset
    Työväentalon Konsu-Sali 
13.00-15.00  Valtalaista nykypäivään, työväen näkökulmasta- seminaari
   Työväentalon Konsu-Sali
15.00-17.00  Majoittuminen 

17.30-18.30  Työväenlaulutilaisuus Laikun lavalla
    Ilmo Korhonen ja Antti Huusari
19.00-23.00  Toveri-illallinen
     Tampere-talon Sorsapuistosalissa
  Bussikuljetus liikuntarajoitteisille Laikun lavalta Tampere-  
  talolle ja takaisin hotelleille.

Lauantai 26.8.2017 
6.30-10.00  Aamiainen hotellissa
10.00-11.30  Punainen sekä muuttunut Tampere
   kiertoajelut
11.30-13.00  Päätöslounas
   Museokeskus Vapriikki, museoravintola Valssissa 
  Lounaan jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua 
  Museokeskuksen ja Uuden Lenin-museon runsaaseen 
  näyttelytarjontaan. 
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Ilmoittautuminen retkeilypäiville

Retkeily- ja kulttuuripäivien osallistumismaksu on 75 €/henkilö. Osallistu-
mismaksuun sisältyy perjantain seminaarin ja lauantain kiertoajelun lisäksi 
tulokahvit, Buffet-illallinen Tampere-talon Sorsapuistosalissa sekä lauan-
tain päätöslounas Museokeskus Vapriikissa museoravintola Valssissa. 
Osallistumismaksu tulee maksaa 15.6.2017 mennessä Suomen Wanhat To-
verit ry:n tilille IBAN FI22 8146 9710 0818 93. Viestiin merkitään osallis-
tujien nimet. Kerhoittain tai useamman henkilön yhteismaksussa viestiin 
merkitään WT Tampere/kerhon nimi ja osallistujalista toimitetaan sähkö-
postilla asiamies Heikki Kehälinnalle

Hotellit ja hinnat

Retkeily- ja kulttuuripäiville osallistuville on varattu huonekiintiöt kahdes-
ta hotellista Tampereelta  Hotelli Cumulus Koskikatu ja Hotelli Cumulus 
Hämeenpuisto. Hotellivaraukset tulisi tehdä hyvissä ajoin, kuitenkin vii-
meistään kesäkuun loppuun mennessä.
Sekä yksittäisten henkilöiden että kerhojen majoitusvaraukset tehdään suo-
raan hotelleihin varaustunnuksella Wanhat Toverit osoitteella my.reservati-
on@restel.fi tai puh 020 045 646 (0,17 Eur/puh+0,75 Eur/min). 

Cumulus Koskikatu Tampere
Eur 98  standard yhden hengen huone/vrk
Eur 118 standard kahden hengen huone/vrk
Cumulus Hämeenpuisto Tampere
Eur 93  standard yhden hengen huone/vrk
Eur 113 standard kahden hengen huone/vrk

Tiedustelut

Tampereen Wanhojen Toverien sihteeri Antti Aalto puh. 050 407 5017  
antti.aalto2@kolumbus.fi ja SWT:n asiamies Heikki Kehälinna puh. 040 
500 1186 heikki.kehalinna@elisanet.fi



14

Valtalaista nykypäivään, työväen näkökulmasta 

Valtalaista nykypäivään, työväen näkökulmasta – seminaarissa tarkas-
tellaan työväenliikkeen roolia itsenäisen Suomen rakentumisessa. Se-
minaari kuulu osana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden oh-
jelmaan. 
Seminaarin luennoitsijoina ovat emeritusprofessori Osmo Apunen ja 
Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander. Seminaa-
rin puheenjohtajana toimii Suomen Wanhat Toverit ry:n puheenjohtaja 
Matti Louekoski

25.8.2017 klo 13.00, Tampereen Työväentalo, Konsu-sali

Tarja Halonen mitali
Arvokas tapa muistaa ansioituneita tovereita

Tiedustelut ja tilaukset: Suomen Wanhat Toverit ry. 
Asiamies Heikki Kehälinna, puh 0405001186, heikki.kehalinna@elisanet.fi

Kuva: Ari Aalto
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Eespäin väki voimakas!
Työn ja ympäristön puolesta, 
Raideammattilaiset JHL ry
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KERHOESITTELY

Aloituskokouksessa todettiin yhdes-
sä, että nyt ei kannata rakentaa aitoja, 
vaan niin aloittelevassa Pirkanmaan 
wanhoissa tovereissa kuin järjestötoi-
minnassa yleisemminkin on hyvä olla 
mahdollisimman avoimet ovet. Sääntö-
viidakkoa tai näin on aina tehty – hen-
keä ei tarvita. Ne vain nostavat osallis-
tumisen kynnystä. ”Usein ollaan hyviä 
keksimään sääntöjä, että kuka saa liit-

tyä ja millä ehdoilla. Niin kuin meidän 
saleissa olisi koskaan liikaa väkeä”, 
puuskahti Pirkanmaan wanhojen tove-
reiden puheenjohtaja Matti Päivärinta jo 
aloituskokouksessa. Siihen oli porukan 
helppo yhtyä. 

Nyt ei kavahdeta uusia tulijoita tai ra-
dikaaleja ajatuksia. Ketään ei tyrmätä 
kättelyssä, vaikka myöskään kriittistä 

Rajat auki ja kynnykset matalalle,
Pirkanmaan wanhat toverit aloittivat huhtikuussa 2016

Perustavan kokouksen osallistujia Tampereen Paasitornin Tellervo-kabinetissa 
12.4.2016.
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keskustelua ei kokouksissa kaihdeta. 
Kokoontumisissa sana on vapaa ja aja-
tus saa lentää, näin pohdittiin porukalla.

Porukkaan mukaan kaikista Pirkan-
maan kolkista.

 Pirkanmaan wanhojen tovereiden jä-
senkriteerit ovat avoimet. Jäseniksi hy-
väksytään myös naisia – mikä ei ole 
kaikissa maan Wanhoissa tovereissa it-
sestään selvyys.  Kuntarajat ylitetään 
kutsumalla porukkaa mukaan kaikista 
Pirkanmaan kolkista. Tampere-peikkoa 
ei tässä toiminnassa herätellä. Terve-
tulleita ovat kaikki eläkkeellä olevat 60 
vuotta täyttäneet SDP:n jäsenet.  

Pirkanmaan wanhat toverit ei ole mi-
kään pirkanmaalaisten kerhojen katto-
yhdistys, vaan aivan oma kerhonsa. Pe-
rustamiskokouksessa oli läsnä parisen-
kymmentä henkeä ja porukka kasvaa, 
kun viesti kiirii puskaradion kautta.
 
Monipuolista toimintaa eri puolilla 
Pirkanmaata

Kerhon aloituskokous oli huhtikuussa 
2016, jolloin sovittiin että varsinainen 
toiminta starttaa syksyllä joka kuun vii-
meisenä maanantaina. Kokoontumispai-
kaksi on vakiintumassa Kuusela-keskus 
Tampereen Härmälässä. Tämä ei kuiten-
kaan sulje pois kokoontumisia eripuolil-
la Pirkanmaata aina, kun näin sovitaan. 
Myös kulttuuri- ja erilaiset paikalliset 
tapahtumat ovat sovittuja kohtaamis-

paikkoja ja siten tilaisuuksia tavata uu-
sia tovereita ja aateystäviä eripuolilla 
Pirkanmaata. Toimintaa suunnitellaan 
varsin ennakkoluulottomasti ja uuden-
laisia tapoja etsien.

Ensimmäiseen varsinaiseen kokoon-
tumiseen kutsuttiin alustajaksi Harri 
Sandell, SDP:n Pirkanmaan toiminnan-
johtaja. Näin kartoitettiin Pirkanmaan 
tilannetta sosialidemokraattisesta nä-
kökulmasta. Wanhat toverit ovat paitsi 
syvästi aatteellista väkeä myös varsin 
uudistushenkisiä. Sen voimme todeta 
heti toiminnan alkuvaiheessa ja ensim-
mäisissä keskusteluissa. Kulttuurinäl-
kää tyydytettiin tutustumalla uudistu-
neeseen Lenin museoon, tuohon koko 
maailmassakin ainutlaatuiseen mahdol-
lisuuteen kuulla Tampereen ja maamme 
historiaa. 

Tammikuun lopulla tutustuttiin Kuuse-
la-keskukseen ja sen toimintaan Tam-
pereen Härmälässä. Pääsimme tutustu-
maan paitsi maassammekin ainutlaatui-
seen toiminta malliin, Kuuselan Lähito-
riin myös sosiaali- ja terveyspalveluissa, 
sotessa  yleisimminkin vallalla olevaan 
todellisuuteen. Kuulimme kilpailutuk-
sesta ja valvonnasta, joka kohdistuu ns. 
yksityiseen palvelutuotantoon. Tampe-
reen vanhuspalveluyhdistys ry:n palve-
lut toteuttaa Pirkanmaan Senioripalvelut 
Oy, jonka yhdistys omistaa kokonaan. 
Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Se-
nioripalvelut Oy ovat ostopalvelusuh-
teessa. Tämänkin todellisuuden arjesta 
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Matti Päivärinta, Pirkanmaan wanho-
jen tovereiden puheenjohtaja

oli mielenkiintoista kuulla. 

Helmikuussa oli sitten aika kuulla 
puoluekokousterveisiä Lahdesta. Ko-
kouksen tunnelmia analysoi Pertti Ti-
monen. Maaliskuussa matkustamme 
Nokialle ja huhtikuussa kokoonnum-
me Tampereen Tesomalla Kotipir-
tin palvelutalossa. Toukokuussa on 
taas kulttuurin vuoro. Elokuussa on-
kin Wanhojen tovereiden retkeilypäi-
vät Tampereella. Siellä tapaamme.  

Avointa keskustelua ..

Meininki Pirkanmaan wanhoissa tove-
reissa on kenties rennompaa ja avoi-
mempaa kuin muussa SDP:ssä järjes-
tötoiminnassa. Perusteluksi todettiin 
yhdessä, että täältä ei pyritä mihinkään. 
Kokoontumisissa voidaan käydä avoin-
ta keskustelua, jossa kaikenlaiset mieli-
piteet voi tuoda julki. Tämä taitaa olla 

järjestötoimintaa aidoimmillaan? 

Jos mieli halajaa mukaan, voi rohkeasti 
ottaa yhteyttä Matti Päivärintaan mk.
paivarinta@gmail.com tai puh: 0400 
829 697.

www.tyark.fi
www.arjenhistoria.fi

MUISTIN TUEKSI
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Iris Olavinen ja Hanna Jäntti

Työväen Arkisto, Suomen vanhin kan-
sanliikearkisto, perustettiin Suomen So-
sialidemokraattisen puolueen Kotkan 
puoluekokouksessa 12.9.1909. Ruotsin 
vastaava arkisto Arbeterrörelsens Arkiv
oli perustettu jo vuonna 1902 ja muut 
Pohjoismaat seurasivat kehitystä peräs-
sä. Suomen Sosialidemokraattisen puo-
lueen ohella myös ammattiyhdistysliike 
SAJ:n ja sittemmin SAK:n muodossa 
on osallistunut arkiston hallinnointiin ja 
myöhemmin myös ylläpitokustannuk-
siin SDP:n ohella. Työväen Arkiston en-
simmäinen arkistonhoitaja oli toimittaja 
ja poliitikko Yrjö Sirola.

Työväen Arkiston kokoelmat sisältävät 
poliittisen työväenliikkeen aineistoa 
muun muassa Suomen Sosialidemo-
kraattisesta Puolueesta, sen eduskunta-
ryhmästä sekä piiri- ja kunnallisjärjes-
töistä. Arkistossa on niin ikään ammat-
tiyhdistysliikkeen ja erilaisten työväen 
järjestöjen (nuoriso- ja naisliike, sivis-
tysliike, edistysmielinen osuustoimin-
taliike, näyttämö- ja musiikkitoiminta) 
aineistoa. Sosiaalialaa edustavat esi-
merkiksi ensikodit. Lisäksi arkistossa 
säilytetään työväenliikkeen paikallisten 
ja valtakunnan tasolla toimineiden aktii-
vien henkilöarkistoja.

Työväen Arkistolla on erikoiskokoelmat 
vuosilta 1905 - 1906 sekä 1917 - 1918, 
jotka on molemmat digitoitu. Ensim-
mäinen sisältää suurlakkoon, Viaporin 

kapinaan ja äänioikeuskysymykseen 
liittyvää aineistoa, toinen taas itsenäis-
tymiseen ja sisällissotaan liittyvää ma-
teriaalia. Näitä asiakkaat voivat lukea 
arkiston kotisivujen kautta vaikkapa ko-
tikoneeltaan.

Työväen Arkiston yhteydessä toimii 
Työväen muistitietotoimikunta, joka 
on vuodesta 1960 lähtien tallettanut tu-
hansien työväenliikkeen veteraanien 
haastatteluja ja muistelmia. Muistitieto-
kokoelma sisältää noin 10 000 muistel-
maa. Suurin aihekokoelma on vuosien 
1917 - 1918 muistelmat.

Kaiken kaikkiaan arkistomateriaalia on 
yhdeksän hyllykilometriä. Aineistot kä-
sittävät paperisia asiakirjoja, sähköisiä 
asiakirjoja, valokuvia, julisteita, äänit-
teitä ja videoita. Aineistot on luetteloitu
tietokantaan, johon pääsee arkiston ko-
tisivuilta (www.tyark.fi). Tietokantaan 
voi tehdä hakuja ja etsiä sieltä kiinnos-
tavia aineistoja. Digitoituja valokuvia ja 
julisteita voi etsiä arjenhistoria-portaa-
lista (www.arjenhistoria.fi), joka sekin 
löytyy arkiston kotisivuilta. Arkisto on 
kaikille avoin ja aineistoihin saa tul-
la tutustumaan paikan päälle. Arkistol-
la on kävijöitä varten tutkijasali, johon 
aineistot tilataan ja jossa niitä luetaan. 
Tilauksen voi tehdä netissä tai paikan 
päällä. Arkisto ottaa myös vastaanottaa 
säilytettäväksi aihepiiriinsä kuuluvaa 
materiaalia. Arkisto sijaitsee Helsingin 
Sörnäisissä.

Työväen Arkisto - koti historialliselle aineistolle
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ILMAN ”TURHAA” SÄÄNTELYÄ

ONKO REILUA?
@pamliitto  #onkoreilua
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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-

Lohjan kokouksessa 
uudistettiin wanhojen 
toverien toimintaa 
Vuoden 2016 elokuussa Lohjalla pide-
tyssä kerhojen edustajien kokouksessa 
uudistettiin vanhojen toverien valta-
kunnallista toimintatapaa. Päätöksente-
koa selkeytettiin ja samalla vahvistettiin 
Suomen Wanhat Toverit ry:n (SWT) 
asemaa vanhoja tovereita edustavana 
valtakunnallisena järjestönä. 

Kerhot edelleen toiminnan perusta
Vanhojen toverien toiminnan tärkein 
yksikkö on edelleen paikallinen tai alu-
eellinen vanhojen toverien kerho. Ker-
hojen jäseneksi pääsevät puolueen eläk-
keellä olevat jäsenet. Kerhot päättävät 
itsenäisesti omasta toiminnastaan ja or-
ganisoitumisestaan. 

Vanhojen toverien kerhot toimivat aktii-
visesti koko maassa.  Kerhoja on mel-
kein 60 ja niihin kuuluu runsaat 3000 
jäsentä. Kerhojen yhteystiedot ja lisä-
tietoa toiminnasta löytyy wanhojen to-
verien kotisivuilta osoite www.wanhat-
toverit.fi.
 
Kerhokokouksen tilalle SWT:n vuosi-
kokous
Toimintamallin uudistuksessa yksinker-
taistettiin valtakunnallista päätöksente-
koa. Joka toinen vuosi pidettävistä ker-
hojen kokouksista luovuttiin ja niissä 
käsitellyt asiat siirrettiin Suomen Wan-
hat Toverit ry:n kerran kahdessa vuo-
dessa kokoontuviin vuosikokouksiin. 
Kerhojen osallistuminen SWT:n päätök-
sentekoon tapahtuu uudistuksen jälkeen 

SWT:n jäseneksi liittyneiden kerholais-
ten toimesta. Tämän lehden ilmestymi-
seen mennessä jo yli puolella kerhoista 
oli omia jäseniään myös SWT:n jäsene-
nä. 

Uudistukseen sisältyi myös päätös 
että, SWT:n jäsenyys on avoin kaikil-
le SDP:n eläkkeellä oleville jäsenille. 
Myös tämänkaltainen, suora jäsenyys 
on herättänyt kiinnostusta.  

Jäsenhakemuksen voi täyttää Wanhojen 
toverien kotisivuilla osoitteessa www.
wanhattoverit.fi/suomen-wanhat-tove-
rit-ry/jasenyyshakemus

SWT:n henkilöjäsenmaksu on 10 euroa 
vuodessa. Jäsenmaksun voi maksaa 
SWT:n tilille IBAN FI22 8146 9710 
0818 93
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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-
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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Turvataan julkiset palvelut kaikille!
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JÄSENKERHOT 2017

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 ja Ruokolahden 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  Wanhat Toverit
Lounais-Hämeen Wanhat Toverit
Läntisen Uudenmaan Wanhat Toverit

SUOMEN WANHAT TOVERIT
Mikkelin Naisvuoren Wanhat Toverit
Mäntän Wanhat Toverit
Nokian Wanhat Toverit
Oulun Wanhat Toverit
Perämeren Wanhat Toverit
Pieksämäen Wanhat Toverit
Pirkanmaan 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 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



28

www.tradeka.fi

Lahjoituksia 
suomalaisten 

hyväksi

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä vastuu yhteisestä ympäristöstämme ovat keskeinen 
osa satavuotiaan Osuuskunta Tradekan toimintaa. Kannamme vastuuta suomalaisista 

lahjoittamalla vuosittain keskimäärin vähintään 10 % verojen jälkeisestä tuloksesta 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin mm. lapsia ja lapsiperheitä tukeville järjestöille, nuorisojärjestöille 

sekä ikääntyvien ihmisten loma- ja virkistystoimintaan.
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