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4PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Taistelu jatkuu!
Taistelu jatkuu – Kampen fortsätter oli 
huudahdus, johon Olof Palmen ker-
rotaan päättäneen monesti puheensa. 
Vaikka aikaa hänestä on kulunut, on 
edelleen taisteltavaa, paitsi hyvien 
saavutusten säilymisen, niin myös pa-
remman huomisen puolesta. 

Sdp on nyt pitkästä aikaa pääminis-
teripuolueena hallitusvastuussa ja sa-
malla todella kovien hyökkäysten ja 
arvostelun kohteena. Edellisestä pää-
ministeriajasta on puoluekenttäkin 
muuttunut. Oikeistoon on tullut Perus-
suomalaiset, jonka yksilösuoritukset 
ja jonkinlaiset linjaukset ovat välillä 
suorastaan pelottavia ja vastenmielisiä 
sekä maan edun kannalta arveluttavia. 
Kokoomukselle oppositiossa olemi-
nen on todella vaikeaa. Sehän vaikutti 
hallituksissa neljä kautta 1987 – 2003 
ja oli viimeksi oppositiossa kaudella 
2003 – 2007. Siksikin sen on falskia 
syyttää, että lähes kaikki maan on-
gelmat ja vaikeudet ovat syntyneet 
nykyisen hallituksen aikana! Korona-
pandemiakin tuntuu olevan Marinin 
hallituksen syytä. Ilmeisen vaikeaa 
tuntuu oppositiolle olevan, että halli-
tuksen vedossa on nyt nuoria, sana-
valmiita ja osaavia naisia.

x   x   x

Wanhat toverit ovat nyt eläkkeel-
lä. Kun he ovat yleensä toimineet 
eri yhteiskunnan alueilla elä-
mänsä aikana varsin aktiivisti, 
he myös seuraavat edelleen 
mitä yhteiskunnassa tapah-
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tuu. Wanhojen tovereiden kerhot ovat-
kin melkoinen ja luotettava puolueen 
käytössä oleva ”reservi”. SDP:tä syy-
tetään usein siitä, että se on iäkkäiden 
puolue. Eläkkeellä olevat varmaan 
ovatkin puolueen varmimmat tukijat 
ja äänestäjät. 

Wanhat toverit ovat kuitenkin samalla 
erittäin iloisia siitä, että puolueen joh-
to, veto ja ”kasvot” on voimakkaasti 
nuorentunut! On ihan luonnollista ja 
välttämätöntä, että näin pitääkin käy-
dä. Uusien ja nuorempien on ilman 
muuta otettava paikkansa uutta koh-
ti mentäessä ja uutta luotaessa. Se on 
myös puoleen kannatuksen kannalta 
aivan välttämätöntä. Meidän Wanho-
jen tovereiden ei varmasti ole syytä 
pelätä, että nuorentuva johto unohtaisi 
ikääntyneiden asiat. 

x   x   x

Äskettäin pidetyssä Suomen Wanhat 
Toverit r.y:n vuosikokouksessa käsi-
teltiin varsin paljon toimintamme tilaa 
ja tulevaisuutta. Lähtökohtana on ollut 
ja on vastakin oltava, että kun kyseessä 
on pääosin vapaaehtoisesta toiminnas-
ta, ei siitä saa aiheutua jäsenille suurta 
vaivaa. Tarkoituksemme on edelleen so-
sialidemokraattisen aateperinnön vaali-
minen ja siinä tarkoituksessa harjoittaa 
puolueen eläkkeellä olevien jäsenten 
keskuudessa yhteiskunnallista ja sivis-
tyksellistä toimintaa.

Tällä hetkellä näyttä siltä, että eläköi-
tyvät puoleen jäsenet eivät entiseen 
tapaan hakeudu Wanhojen Tovereiden 
kerhojen toimintaan mukaan. Tällai-
seen ei mikään pakko tietenkään ole-
kaan, mutta se johtaa pahimmillaan 

siihen, ettei kerhoihin tule uutta väkeä 
eivätkä vetovastuussa olevat saa tar-
vittaessa seuraajia. 

Kerhoissa on siis syytä miettiä jon-
kinlaista rekrytointia uusien jäsenten 
saamiseksi. Varsinkin niissä kerhois-
sa, joissa on rahaliikennettä, on tullut 
esille myös kerhon rekisteröiminen 
yhdistykseksi. Suomen Wanhat To-
verit ry tulee toimittamaan kerhoille 
mallisäännöt, joilla rekisteröitymistä 
helpotetaan, jos se tulee ajankohtai-
seksi.

x   x   x

Wanhat Toverit – toiminta täyttää ensi 
vuonna 50 vuotta. Joulukuussa 1971 
pidettiin Helsingin Työväentalon eri-
össä perustava kokous, johon kutsun 
olivat lähettäneet toverit K A Fager-
holm, Emil Skog, Yrjö Kaarne ja 
Atte Pohjanmaa. Tarkoituksemme 
on järjestää Helsingissä 50-vuotisjuh-
laseminaari ja juhlaillalliset ensi syk-
synä myöhemmin tarkentuvana päi-
vänä. Tämä on syytä kerhoissa jo nyt 
huomioida.

Kerhojen toiminta on lähtenyt koro-
napandemiasta huolimatta käyntiin 
uudelleen, joskin tietenkin asiaankuu-
luvaa varovaisuutta noudattaen. Olen 
varma, että kerhot osaavat järjestää 
toimintansa ihan oikein.

Hyvää ja tervettä syksyä! Osallistukaa 
olosuhteet huomioiden aktiivisesti tei-
tä kiinnostaviin tapahtumiin ja toimin-
toihin!

Kari Salmi
puheenjohtaja
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Asiamiehen tehtävät jättävä Heikki Kehälinna
toivoo lisää naisia mukaan Toverien toimintaan

-Wanhojen Toverien toiminnan peri-
aate on alusta lähtien ollut se, että ih-
miset tapaavat toisiaan. Tämä ydin ei 
ole muuttunut vuosikymmenten mat-
kassa mihinkään eikä sitä saa hukata 
tulevaisuudessakaan, pohtii asiamies 
Heikki Kehälinna.

Hän on toiminut Suomen Wanhojen 
Toverien asiamiehenä vuodesta 2013 
alkaen. Sitä ennen hän oli viisi vuotta 
Wanhat Toverit yhdistyksen sihteeri.
Historiaa tuntevat muistavat, että toi-
minnassa oli aiemmin kaksi organi-
saatiota rinnakkainen. Wanhat Toverit 
toimikunta aloitti 1993. Wanhat To-
verit ry puolestaan aloitti toimintan-
sa 1998. Vuonna 2013 organisaatiot 
yhdistettiin Suomen Wanhat Toverit 
ry:ksi.

-Muistan, kun eräs demari kysyi mi-
nulta, että olettekos te niin riitaisaa 
porukkaa, kun teillä on kaksi eri or-
ganisaatiota, muistelee Kehälinna hy-
myillen.

Hän on kypsytellyt ajatusta jo jokin 
vuoden ajan ja nyt se valmis. Heikki 
Kehälinna jättää asiamiehen tehtävät 
syyskokouksen jälkeen, kun seuraaja-
kysymys saadaan ratkaistua.

-Nyt yhdistyksen toiminnassa on 
eräänlainen taitekohta. Siihen sopii 
hyvin myös asiamiehen vaihtuminen. 
Tarvitaan uutta ajattelua ja uutta veto-
juhtaa miettimään yhdessä johtokun-

nan kanssa toiminnan linjauksia, sa-
noo Heikki Kehälinna.

Tunnelma muuttunut rennommaksi

Hän jäi eläkkeelle vuonna 2007 JHL:n 
toimialajohtajan tehtävästä. Jo seuraa-
vana vuonna hänet valittiin Wanhojen 
Toverien sihteeriksi. Mukaan toimin-
taan hänet veti Olavi Hurri.

-Helsingin Vanhojen Toverien jäse-
neksi pääsin jättämällä hakemuksen, 
kuten muutkin. Siihen aikaan kokoon-
tumisissa oli paikalla vain miehiä. 
Toiminta oli arvokasta ja oli arvokasta 
päästä mukaan, muistelee Kehälinna.
Miten toiminta on sitten muuttunut 
noista vuosista? 

Kehälinna korostaa, että hän katsoo 
asiaa Helsingin näkökulmasta. -Tun-
nelmat kerhoissa ovat erilaisia eri 
paikkakunnilla. Kaiken kaikkiaan tun-
nelma on nykyään rennompaa.

Heikki Kehälinna arvioi muutoksen 
johtuvan siitä, että Helsinkiin perus-
tettiin Pääkaupungin Wanhat Toverit, 
jota naiset olivat heti alusta lähtien 
mukana perustamassa. Kerhon jäsen-
määrä kasvoi nopeasti, ja tämä toi 
muutoksen toimintakulttuuriin myös 
Helsingin Vanhoissa Tovereissa.

-Naisten mukaantulo Wanhoihin To-
vereihin on suurin muutos minun ai-
kanani. Toivon, että naisten määrä 
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Asiamies Heikki Kehälinna nostaa 
pohdittavaksi kaksi kysymystä. Onko 
retkeilypäivien ohjelma kiinnostava? 
Ovatko päivien kustannukset karan-
neet liian korkeiksi?

jatkuu seuraavalla sivulla

-Tässä taitekohdassa voi-
si myös pohtia antaako 
asiamiehen titteli oikean 
kuvan tehtävistä ja ase-
masta vai pitäisikö ni-
mikettä muuttaa, pohtii 
Heikki Kehälinna.

kasvaa edelleen. Naiset ovat monesti 
aktiivisempia kuin miehet. Naiset ovat 
kiinnostuneita eri asioista kuin miehet 
ja se piristää toimintaa. 

-Tarvitsemme kaikilla tasoilla mukaan 
uusia, aktiivisia ihmisiä, jotka ovat 
valmiita tekemään töitä toiminnan 
pyörittämiseksi, korostaa Heikki Ke-
hälinna.

Kohtaamiset arvokas asia

Suomen Wanhojen Toverien näky-
vin toimintamuoto on ollut joka toi-
nen vuosi järjestettävät retkeilypäivät. 
Vuosi sitten kokoonnuttiin Jyväsky-
lässä. Ensi vuonna on tarkoitus ko-
koontua Helsingissä.

Retkeilypäivien osanottajamäärät ovat 
kuitenkin olleet laskussa. Viime vuon-
na jäätiin kauas loistovuosien osanot-
tajamäärästä.



8

-Retkeilypäivien parasta antia on tie-
tysti vanhojen tuttujen tapaaminen. 
Retkeilypäivillä tapaa niitä tovereita, 
joiden kanssa tavattiin jo 1970-luvulla 
nuorisoliiton aikoina. Mitä pitää teh-
dä päivien ohjelmalle? Ovatko päi-
vien kustannukset, matkat, majoitus ja 
osallistumismaksu, liian korkeat?

Vastauksien etsimisen näihin kysy-
myksiin Kehälinnan jättää seuraajal-
leen. Hän haluaa kuitenkin korostaa, 
ettei retkeilypäiväperinteestä pitäisi 
missään nimessä luopua. -Voitaisiin-
ko retkeilypäivät yhdistää johonkin 
toiseen työväenliikkeen tapahtumaan? 
Tällainen voisi olla esimerkiksi Val-
keakosken musiikkitapahtuma tai joku 
muu. Wanhojen Toverien kohtaamiset 
ovat arvokas asia.

Enemmän aikaa itselle 
ja perheelle

Vaikka Heikki Kehälinna nyt jättääkin 
asiamiehen tehtävät, ei hän 72-vuoti-
aana vielä aio ”eläkkeelle” jäädä. Hän 

toimii mm. Helykodit ry:n hallituksen 
puheenjohtajana. Helykodit on voittoa 
tavoittelematon vanhusten asumis- ja 
hoivapalveluja tuottava yhdistys.

-Yhdistysmuotoinen sosiaalinen toi-
minta on äärimmäisen kovan kilpailun 
ja kilpailutuksen kohteena. Kolman-
nella sektorilla on tärkeä rooli suoma-
laisen yhteiskunnan pyörittämisessä 
tämän hullunmyllyn keskellä, sanoo 
Kehälinna.

Hänen mukaansa hallituksen puheen-
johtajuus Helykodeissa vie huomatta-
vasti enemmän aikaa kuin asiamiehen 
tehtävät Wanhoissa Tovereissa. 

-Minua houkuttelee ajatus siitä, että 
vähitellen jäisi enemmän aikaa itselle 
ja perheelle. Myös kirjoittaminen on 
lähellä sydäntäni. Ehkä sillekin jää nyt 
tilaa, toivoo Heikki Kehälinna.

Teksti ja kuva Mikko Karlsson
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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

Erkki Liikanen
Kari Salmi
Liisa Ilomäki
Pekka Myllyniemi
Reijo Vuorento
Maija Anttila
Rauno Saari
Annakati Mattila
Riitta Myller
Eeva Donner

Matti Hellsten
Ulf Sundqvist
Matti Louekoski
Antti Vuorenrinne
Harri Järvinen
Aimo Massinen
Assi Liikanen
Pirkko Lahti
Aki Lindén
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Miten korona on näkynyt SWT:n pai-
kalliskerhon toiminnassa? Millaista 
ohjelmaa on tulossa syksyn aikana? 
Millaisia toiveita on SWT:n suun-
taan? Pitäisikö retkeily- ja kulttuu-
ripäiviä uudistaa ja miten? Näitä ky-
syimme pikagallupissa vuosikokouk-
sen osanottajilta. 

Seppo Fahlström, Keski-Uudenmaan 
WT:n puheenjohtaja, SWT:n johto-
kunnan jäsen.

-Toiminta loppui keväällä kuin sei-
nään. Jouduimme perumaan jo sovitut 
tilaisuudet ja alustajat.

-Olemme kokoontuneet nyt kerran Jo-
kelassa ja aiheena oli puoluekokous-
asiat. Lokakuussa kokoonnumme Jär-
venpäässä sote-uudistuksen merkeis-
sä. Marraskuun kokoontuminen on 
sitten Nurmijärvellä. Näiden lisäksi 

kokoonnumme aina vuorotellen myös 
Mäntsälässä ja Keravalla.

-Meidän alueeltamme ei ole ollut juu-
rikaan intoa osallistua valtakunnal-
lisiin tapahtumiin. Väki haluaa mie-
luummin kokoontua oman kerhon 
puitteissa.

-Retkeily ei nimenä oikein ota tul-
ta samalla tavalla kun 30 vuotta sit-
ten. Ehkä voisimme jatkossa järjestää 
Wanhojen Toverien kesätapaamisen? 
Retkeily- ja kulttuuripäivien sisältö 
on ollut hyvä, eikä sisältöä tarvitse 
muuttaa. Tapahtuma voisi olla jatkos-
sa ehkä vain yhden päivän mittainen, 
esittää Seppo Fahlström.

Riitta Nokkala, Lounais-Hämeen 
WT:n varapuheenjohtaja, SWT:n joh-
tokunnan uusi jäsen.

Kerhojen toiminnot käynnistymässä 
koronapysähdyksen jälkeen

Seppo Fahlström

Riitta Nokkala
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-Hiljaista on ollut. Olemme maalis-
kuun vuosikokouksen jälkeen ko-
koontuneet yhden kerran. 

-Kokoonnumme lounastilaisuuksiin. 
Syksyksi ei ole sovittu vielä mitään. 
Meillä on ollut perinteinen joulujuhla, 
mutta nyt en tiedä, miten sen käy tänä 
vuonna. Kunnallisvaalit ovat tulossa 
keväällä, ja niissä olemme mukana.

-Olen tykännyt retkeily- ja kulttuuri-
päivistä. Tapahtumassa näkee vanhoja 
tuttuja eri puolilta maata. Jos tapahtu-
ma muuttuu yksipäiväiseksi, tuleeko 
päivästä liian täyteen ahdettu? Suuri-
man osan pitää kuitenkin yöpyä mat-
kalla, koska julkisia yhteyksiä ei vält-
tämättä enää ole myöhemmin illalla, 
miettii Riitta Nokkala.

Rauno Saari, Turun seudun WT:n pu-
heenjohtaja.

-Turussa vuosikymmeniä jatkunut 
kahtiajako Turun Vanhoihin Demarei-
hin ja Wanhoihin Tovereihin päättyi 
noin vuosi sitten, kun järjestöt fuusioi-

tuivat Turun seudun Wanhoiksi Tove-
reiksi. Tuntuu hyvältä jatkaa yhteisin 
voimin eteenpäin. Maaliskuun alkuun 
saakka kokoonnuimme joka kuukau-
den ensimmäinen maanantai Turun 
keskustassa ravintola Koulussa. Sitten 
tuli koronatauko.

-Aloitimme kokoontumiset jälleen 
elokuun lopulla. Silloin Ruissalossa 
järjestettiin Pertti Paasion muistotilai-
suus. Olimme koolla myös syyskuus-
sa, ja näissä kummassakin tilaisuu-
dessa oli mukana Antti Rinne. Vuo-
rotellen meillä on valtakunnallinen ja 
paikallinen alustaja. Lokakuussa tu-
lee puoluesihteeri Antton Rönnholm. 
Marraskuussa keskustelemme Turun 
rakennushankkeista.

-Yhteistyö SWT:n kanssa toimii hy-
vin. Yhteydenpito maan eri osien vä-
lillä on tärkeää.

-Turusta on ollut vaihtelevasti osan-
ottajia retkeily- ja kulttuuripäivillä. 
Olemme hoitaneet retkeilyä ja kult-
tuuria siten, että järjestämme kerran 
vuodessa retken kotimaassa tai lä-
hialueelle. Tälle keväälle oli sovittu 
matka Tarttoon. Toivottavasti se to-
teutuu ensi keväänä, ennakoi Rauno 
Saari.

Teksti Mikko Karlsson
Kuvat Hannu Ohvo

Rauno Saari
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-Jäsenkerhoille tehty kysely kertoo, 
että suuret kerhot toimivat hyvin ja 
porukkaa riittää. Kysymys kuuluu-
kin, miten voimme tukea pienempien 
paikkakuntien kerhoja? Toinen asia 
on se, että naisia pitää saada lisää 
mukaan toimintaan, kertoo Suomen 
Wanhojen Toverien asiamies Heikki 
Kehälinna.

Hän toteutti alkuvuodesta kerhoky-
selyn, jonka tulokset esiteltiin vuosi-
kokouksessa syyskuussa Helsingissä. 
Wanhoissa Tovereissa on 50 jäsenker-
hoa, joista runsas puolet, 29 vastasi 
kyselyyn. Vastaava kartoitus tehtiin 
edellisen kerran vuonna 2014.

-Kyselyssä tuli useita samansuuntai-
sia viestejä mm. jä-
senmäärän lasku, 
kerhojen määrän 
väheneminen, nais-
ten osuus jäsenistä 
on edelleen aika al-
hainen ja retkeily-
päiviin osallistuvien 
määrä on laskussa. 
Nämä kertovat sii-
tä, että toimintatapojamme olisi uu-
distettava. Se, mikä oli yhdistävää ja 
innostavaa 10 – 20 vuotta sitten, ei 
enää sytytä samalla tavalla. Uskon, 
että kestävää on kuitenkin se alkupe-
räinen Wanhojen Toverien periaate, 
että kokoonnutaan yhteen, kuunnel-
laan asiantuntijoita ja keskustellaan, 
tulkitsee tuloksia asiamies Heikki Ke-
hälinna.

Kyselyyn vastanneissa kerhoissa oli 

kaikkiaan runsaat 1 700 jäsentä. Jä-
senistöstä noin kolmannes on naisia, 
joiden osuus on nyt hieman suurempi 
kuin vuoden 2014 kyselyssä.

Yhdeksällä kyselyyn vastanneista 
kerhoista on yhdessä sovitut säännöt. 
Yksi kerho, Pääkaupungin Wanhat To-
verit, on rekisteröity yhdistys. Suurin 
osa kerhoista (18) toimii alueellisesti.

Retkeilypäivien
konsepti uudistettava

Wanhojen Toverien toiminnan kanta-
vana ajatuksena on alusta alkaen ollut 
kokoontuminen, keskustelu ja yhdes-
säolo. Yleensä kerran kuukaudessa 
kokoontuva kerhokokous on edelleen-

kin tärkein toimin-
tamuoto. 

Erilaiset yhdessä 
tehtävät teatterimat-
kat, museokäynnit 
ja esimerkiksi vie-
railut muissa ker-
hoissa ovat hyvin 
suosittuja

Osallistumisinto valtakunnallisille ret-
keilypäiville on laskussa. Puolet vas-
tanneista kerhoista ilmoitti, ettei osal-
listu lainkaan joka toinen vuosi jär-
jestettäville retkeilypäiville. Vuodesta 
1993 alkaneen retkeilypäiväperinteen 
jatkamiseksi vaaditaankin päivien oh-
jelman sekä järjestelyjen uudistamista.
Vanhojen toverien kerhojen viestintä 
keskittyy lähinnä kokouksista ja muis-
ta jäsentapahtumista tiedottamiseen. 

Kerhokysely kannustaa uudistumaan
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Yli 70 prosentilla kerhoista on ny-
kyään jäsenten sähköpostisoitteet.
 
Kerhoilla on käytössä myös Suomen 
Wanhojen Toverien kotisivuilla olevat 
kerhosivut, joiden ylläpidosta ja päivi-
tyksestä kerhot vastaavat itsenäisesti. 
Omatoimisesti päivitettyjä sivuja on 
kaikkiaan 23 kerholla.

Perustettu 1998
Henkilöjäseniä noin 150 
Jäsenten keski-ikä 74 vuotta
Vuosikokoukset joka toinen vuosi
WT-kerhoja 50
Jäseniä kerhoissa noin 2 500  
Kerhoja, joista henkilöjäseniä ry:ssä n. 45
Retkeilypäivät vuodesta 1993 alkaen, vuodesta 2001 lähtien joka toinen 
vuosi
Kotisivut www.wanhattoverit.fi
Kolumnistit 18 kirjoittajaa

Organisaation muutokset

Alun alkaen oli kaksi organisaatiota Wanhat toverit toimikunta, joka jär-
jesti mm. retkeilypäivät ja Wanhat Toverit ry, joka hoiti taloutta ym. 
Vuonna 2013 nämä yhdistettiin yhdeksi Suomen Wanhat Toverit yhdis-
tykseksi.

Suomen Wanhat Toverit ry pähkinänkuoressa

-Wanhojen Toverien kotisivut ja so-
siaalisen median kautta laajemmin 
tapahtuva viestintä vaativat kehittä-
mistoimia tulevaisuudessa. Oma haas-
teensa on siinä, että ikääntyneemmät 
jäsenet eivät koe sähköisen viestinnän 
kanavia omikseen, kun taas nuorempi 
jäsenistö toimii niissä vaivattomasti, 
korostaa asiamies Heikki Kehälinna.
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Suomen Wanhojen Toverien perusta-
misesta tulee ensi vuonna kuluneek-
si 50 vuotta. Merkkivuotta juhlitaan 
Helsingissä. Paikalliset kerhot suun-
nittelevat yhteistyössä tapahtumaan, 
johon ollaan yhdistämässä myös pe-
rinteiset kulttuuri- ja retkeilypäivät.

Lähes 50 paikalliskerhojen edustajaa 
yli 20:sta kerhosta eri puolilta Suo-
mea kokoontui koronan keväältä siir-
tämään Suomen Wanhojen Toverien 
vuosikokoukseen 18. syyskuuta Paa-
sitorniin Helsinkiin. Kokousjärjes-
telyissä huomioitiin tarkasti korona-
epidemian vaatimukset etäisyyksistä, 
hygieniasta ja suojautumisesta kasvo-
maskeilla. 

Kokousväelle toivat tervehdyksensä 
Helsingin apulaispormestari Nasima 
Razmyar ja SDP:n eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Antti Lindtman.
Razmyar kuvaili koronaepidemian 
vaikutuksia pääkaupungin elinkeino-
elämälle, varsinkin matkailulle ja ra-
vintola-alalle, rajuksi iskuksi. Koro-
nan seurauksena nuorten työttömyys 
tuplaantui. 

-Helsingissä on nyt 57 000 työtöntä, 
mikä on 61 prosenttia enemmän kuin 
viime vuonna tähän aikaan, kertoi 
apulaispormestari Nasima Razmyar.
Vaikka korona iskikin rajun loven 
kuntatalouteen, Razmyar näki myös 
valoa tunnelin päässä. Hän antoi tun-
nustusta hallituksen politiikalle, joka 
on helpottanut myös Helsingin tilan-

netta. Pääkaupungin tulevaisuuden 
suurena haasteena hän näki sote-uu-
distuksen ja sen rahoituksen. 

Sosialidemokraattien näkymiä Hel-
singissä kuntavaalien alla Razmyar 
arvioi hyviksi. -Pääkaupunkiseudulla 
menestyminen on tärkeää demareille 
koko maan kannalta. Tähtäimessä on 
suurimman kuntapuolueen paikka. 

Nasima Razmyar ilmoitti olevansa 
valmis jatkamaan kuntapolitiikassa ja 
kamppailemaan Helsingin pormesta-
rin postista.

Suomen Wanhat Toverit juhlii 
ensi vuonna 50-vuotistaivaltaan

Apulaispormestari Nasima Razmyar 
arvioi, että koronan aiheuttaman rajun 
iskun jälkeen Helsingissä näkyy jo va-
loa tunnelin päässä.
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Lisää kaasua hallitusohjelmaan

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjoh-
taja Antti Lindtman puhui myös kun-
tavaaleista. Hän muistutti, että vanho-
jen tovereiden kokemusta ja osaamista 
tarvitaan vaalikentillä. 

-Tehdään yhdessä SDP:stä Suomen 
suurin kuntapuolue, hehkutti Lindt-
man.

Hän kertoi, että hallituksen koronan 
hoidosta on tullut laajalti kiitosta. Lin-
dtman muistutti, ettei koronan hoitoon 
ole olemassa mitään ohjekirjaa. 

-Epidemialla on ollut megamaaniset 
vaikutukset talouteen joka puolella 
maailmaa. Suomi on kuitenkin selviy-
tynyt hyvin. EU-alueen talous supistui 
keskimäärin 15 prosenttia, mutta Suo-
men talous vain kuusi prosenttia. Ra-
joitustoimet tehtiin Suomessa ajoissa.

Lindtman sanoi, että luonnollises-
ti velkaantuminen aiheuttaa huolta. 
-Mutta, mikä olisi ollut vaihtoehto? 
Sitä ei oppositio ole esittänyt, hän to-
tesi.  

Antti Lindtman korosti, että budjetti-
riihen jälkeen pitää painaa lisää kaasua 
hallitusohjelman toteuttamiseen.

Alustusten jälkeisessä vilkkaassa kes-
kustelussa käsiteltiin mm. hoitajami-
toitusta, sote-uudistusta, maakunta-
hallintoa sekä toisen asteen koulu-
tusuudistusta.

Pitääkö kerhojen rekisteröityä?

Tervehdysten jälkeen päästiin kiinni 
vuosikokouksen asialistaan kokouk-
sen puheenjohtajaksi valitun Jan 
Furstenborgin johdolla. 

Kokous hyväksyi suuremmitta puheit-
ta vuosien 2018–2019 toimintakerto-
mukset ja tilinpäätökset.

Jäsenmaksuksi seuraavalle kaksivuo-
tiskaudelle 2020–2022 hyväksyttiin 
10 euroa. Saman aikavälin toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio saivat 
myös kokousväeltä hyväksynnän.

Puheenvuoroissa korostettiin, että 
Suomen Wanhojen Toverien on elet-
tävä ajassa, mutta myös uudistuttava. 
Toiminnan tulee olla mahdollisim-
man epämuodollista ja vapaata byro-
kratiasta. Vilkasta keskustelua herätti 
kysymys siitä, pitäisikö paikallisker-
hojen jatkossa rekisteröityä yhdistyk-
siksi. Voisivatko rekisteröityneet yh-
distykset olla SWT:n jäseniä? Muun 

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti 
Lindtman korosti, että vanhojen tove-
rien kokemusta ja osaamista tarvitaan 
kevään kunnallisvaalikentillä.

jatkuu seuraavalla sivulla
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muassa Pääkaupungin Wanhat Toverit 
on jo rekisteröitynyt.

Paineita rekisteröitymiseen ovat aja-
neet tiedot siitä, että pankit eivät enää 
hyväksy rekisteröitymättömiä kerho-
ja tilinpitäjiksi. Taloudenhoitaja Kari 
T. Ahonen korosti, ettei kerhojen ole 
pakko rekisteröityä. Ahosen mukaan 
SWT kuitenkin valmistelee mallisään-
nöt helpottamaan mahdollisia rekiste-
röitymisiä. 

50-vuotisjuhlavuosi ensi vuonna

Anna-Kati Mattila esitti, että kerhot 
voisivat tehostaa sosiaalisen median 
käyttöä toiminnassaan ja keskinäises-
sä kanssakäymisessään.

Puheenjohtaja Kari Salmi kertoi, että 

Wanhojen Toverien asema puolueen 
sisarjärjestönä vahvistettiin SDP:n 
elokuun puoluekokouksessa. Salmi 
peräänkuulutti uusien jäsenten han-
kintaa tovereiden toimintaan. 

Suomen Wanhojen Toverien perusta-
misesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 
50 vuotta. Juhlavuotta on suunniteltu 
vietettäväksi retkeily- ja kulttuuripäi-
vien yhteydessä. Ne pidetään Helsin-
gissä. Helsinkiläisten kerhojen val-
mistelussa pohditaankin, miten tapah-
tumat voitaisiin yhdistää. Harkinnassa 
on yhden päivän tapahtuma.

Juhlavuoden suunnitelmissa on myös 
50-vuotishistoriikki.

Neljä uutta jäsentä johtokuntaan

Puheenjohtaja Kari Salmi (Helsingin 
Vanhat Toverit) valittiin yksimielises-
ti jatkamaan SWT:n puheenjohtajana 
vuodet 2020 – 2022. Johtokuntaan va-

Kari Salmi jatkaa SWT:n puheenjohta-
jana kauden 2020 – 2022.

Asiamiehenä vuodeta 2013 toiminut 
Heikki Kehälinna jätti tehtävän vuosi-
kokouksessa, mutta lupaa siirtää tehtä-
vät uudelle asiamiehelle joustavasti
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littiin neljä uutta jäsentä. He ovat Yrjö 
Hellgren (Hämeenlinnan WT), Riitta 
Nokkala (Lounais-Hämeen WT), Jan 
Furstenborg (Pääkaupungin WT) ja 
Lassi Liljanto (Vantaan WT).

Johtokunnassa jatkavat Aarre Nord 
(Akaan WT), Seppo Fahlström (Kes-
ki-Uudenmaan WT), Raimo Paala-
nen (Lappeenrannan ympäristön WT), 
Pekka Myllyniemi (Läntisen Uuden-
maan WT), Ulla Nordman (Porin 
puolen WT), Matti Sora (Rauman 
WT), Pekka Kivekäs (Tampereen 
WT), Ilkka Sepponen (Turun WT), 
sihteeri Veijo Lehto (Pääkaupungin 

Vuosikokouksen valitsema uusi johtokunta. Kuvassa eturivissä vasemmalta Raimo 
Paalanen, Kari T. Ahonen, Pekka Myllyniemi, Kari Salmi, Ulla Nordman, Riitta 
Nokkala, Arre Nord. Takarivissä Ilkka Sepponen Lassi Liljanto, Seppo Fahlström, 
Yrjö Hellgren ja Pekka Kivekäs. Lisäksi johtokuntaan kuuluu Jan Furstenborg, Vei-
jo Lehto ja Matti Sora.
 

WT) ja taloudenhoitaja Kari T. Aho-
nen (Pääkaupungin WT).

Lisäksi johtokuntaan kuuluu yhdistyk-
sen asiamies. Vuodesta 2013 alkaen 
asiamiehenä toiminut Heikki Kehälin-
na ei halunnut enää jatkaa tehtävässä. 
Uuden johtokunnan tehtäväksi jääkin 
asiamiehen etsiminen. Puheenjohtaja 
Kari Salmi kiitti lämpimästi Heikki Ke-
hälinnaa tehtävän hyvästä hoitamisesta.

Teksti Mikko Karlsson
Kuvat Hannu Ohvo
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Syksyllä 2021 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun joukko vanhem-
man polven sosialidemokraatteja K.-A. Fagerholmin ja Emil Sko-
gin johdolla kokoontuivat Helsingin Työväentalossa käynnistämään 
Vanhojen toverien toimintaa.

50 vuoden aikana Wanhojen Toverien yhteisö ja toiminnat on laa-
jentunut koko maahan. Niinpä olemme ajatelleet ensi syksynä yh-
distää 50-vuotisen 
toiminnan muistami-
sen ja Wanhojen To-
verien retkeilypäivät 
saman tapahtumaan. 

Helsinkiläiset kerhot 
ovat käynnistäneet 
juhlavuoden tapahtu-
man valmistelut yh-
dessä. Tarkemmat 
suunnitelmat ja aika-
taulut selviävät ensi 
kevään aikana. Tar-
kempia tietoja www.
wanhattoverit.fi

Tervetuloa!

Kari Salmi
SWT:n puheenjohtaja

Syksyllä 2021 tavataan Helsingissä.

50 vuotta 
Wanhojen Toverien 

toimintaa
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Tarja Halonen mitali
Arvokas tapa muistaa ansioituneita tovereita

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

puh 0405001186, heikki.kehalinna@elisanet.fi

PARAS PALVELU  
SYNTYY IHMISISTÄ
Tämän on oltava mahdollista myös  
tulevaisuudessa.

• Kunnollisista työehdoista ja työoloista 
tulee huolehtia riippumatta työsuhde- 
muodosta.

• Yritysten tulee kantaa toiminnassaan 
sosiaalista vastuuta.

• Yhteiskunnan turvaverkon tulee olla  
kattava ja inhimillinen.

• Kaikilla on oltava yhdenvertainen  
mahdollisuus osaamisen  
kehittämiseen.
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Suomen Wanhat Toverit ry.
Johtokunta 2020

Puheenjohtaja 
Kari Salmi
Puh. 040 519 8473
kari.salmi@phnet.fi

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

Jan Furstenborg
Puh. 0451 660 775
j.furstenborg@bluewin.ch

Yrjö Hellgren
Puh. 040 7448 333
yrjo.hellgren@gmail.com

Pekka Kivekäs 
Puh. 0400 760 620
pekka.kivekäs@pp.inet.fi

Lassi Liljanto
Puh. 0500 606 378 
lassi.liljanto1@gmail.com

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

Riitta Nokkala
Puh.040 755 6350
antti-jussi.nokkala@nic.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

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

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

Suomen Wanhat Toverit ry. 
Pankkitili: Danske Bank
IBAN FI22 8146 9710 0818 93
BIC/SWIFT DABAFIHH
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SUOMEN WANHAT TOVERIT
JÄSENKERHOT 2020

Akaan Wanhat Toverit

Anjalankosken Wanhat Toverit

Aurinkorannikon Wanhat Toverit

Espoon Wanhat Toverit

Espoon rannikon Wanhat Toverit

Etelä-Kymenlaakson Wanhat Toverit

Etelä-Satakunnan Wanhat Toverit

Heinolan Wanhat Toverit

Helsingin Vanhat Toverit

Hämeenlinnan Wanhat Toverit

Imatran seudun 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

Kuopion Wanhat Toverit

Kuusankosken Wanhat Toverit

Lahden seudun 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

Pieksämäen Wanhat Toverit

Pirkanmaan Wanhat Toverit

Pohjois-Karjalan Wanhat Toverit

Porin puolen Wanhat Toverit

Porvoon 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

Tampereen Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit

Vaasan Seudun Wanhat Toverit

Vakka-Suomen Wanhat Toverit

Valkeakosken Wanhat Toverit

Vantaan Wanhat Toverit

Varkauden Wanhat Toverit

 Kerhojen yhteystiedot löytyvät 
 kotisivulta www.wanhattoverit.fi



22

KERHOESITTELY

Vantaan Wanhat Toverit

”Tässä paikallisessa kerhossa mah-
dollistuu, että SDP:n vantaalaiset va-
paajäsenet, jotka jaksavat ja halua-
vat silloin tällöin kokoontua yhteen 
pohtimaan poliittisia ja yhteiskun-
nallisia kysymyksiä ilman suurempia 
velvoitteita”. 

Näin tiivistettiin Vantaan Wanhojen 
Toverien keskeinen idea, kun kerho 
perustettiin 21.9.2000. Ensimmäisek-
si puheenjohtajaksi valittiin Pirkko 
Hietanen ja hänen jälkeensä puheen-
johtajana toimi Maila Viro. Wanhojen 
Toverien ”miehisen” perinteen vuoksi 
tämä on syytä mainita. 

Jäsenkunnasta iso osa on alusta saak-
ka ollut naisia, tälläkin hetkellä yli 
puolet. Puheenjohtajana on Heikki 
Kautiainen, joka on hoitanut tehtävää 
vuodesta 2012 lähtien.

Aluksi oli sovittu vain 4 kokoontu-
miskertaa vuodessa. Jo ensimmäisen 
toimintavuoden aikana kuultiin mo-
nipuolista asiantuntijajoukkoa, kun 
mukana oli niin valtakunnallisia kuin 
paikallisia vaikuttajia. Nykyään ker-
hokokoontumisia on joka kuukausi, 
kesäkuukaudet pois lukien. Toimikun-
ta valmistelee kokoontumiset ja kyse-
lee jäseniltä ehdotuksia alustajiksi tai 
keskustelun aihepiireiksi. 

Vuosien varrella kerhon kokoontumi-
sissa ovat vierailleet monet nykyiset 
ja entiset poliittiset vaikuttajat, useita 

ministereitä ja presidentti Tarja Ha-
lonen. Myös vuoden 2019 alustajik-
si onnistuttiin saamaan mittava jouk-
ko: Lea Väänänen, Kari Välimäki, 
Mia-Petra-Kumpula-Natri, Mikkel 
Näkkäläjärvi, Eero Heinäluoma, 
Ulf Sundqvist, Tapani Ripatti, Erk-
ki Liikanen ja tietenkin ”kummiedus-
tajamme” Antti Lindtman,

Kokoontumisten keskustelun aiheet 
ovat viime aikoina vaihdelleet ajan-
kohtaisesta valtakunnan politiikas-
ta Vantaan kunnallispolitiikkaan ja 
EU-vaaleista sote-asioihin. Välillä on 
pohdittu menneiden vuosikymmenten 
poliittisia murroksia. Keskustelu on 
ollut yleensä vilkasta, mihin alustajat 
ovat varanneet useimmiten reilusti ai-
kaa – tätä arvostamme. 

On tärkeää saada kuulla tuoreita kuu-
lumisia nykyisten politiikan tekijöiden 
arjesta, vaihtaa mielipiteitä vaikeista-
kin kysymyksistä ja tuoda keskuste-
luihin menneiden aikojen viisauksia. 
Vantaan Wanhat Toverit on jäsenil-
leen se kotipesä, jossa voi puhua po-
litiikkaa sydämensä kyllyydestä! Toki 
tuomme kortemme kekoon eri tavoin, 
kun on vaalityön tekemisen aika. 

Tärkeää on myös tavata tuttuja tove-
reita ja vaihtaa arkisia kuulumisia. 
Monet jäsenistämme ovat aktiivisia 
muissakin järjestöissä ja yhteisöissä. 
Niinpä tapaamisissa voi kuulla vink-
kejä vaikkapa paikallisista kulttuuri-
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tapahtumista tai muista mielenkiintoi-
sista riennoista. Kerhomme jäseniä on 
yleensä osallistunut aktiivisesti Wan-
hojen Toverien retkeilypäiville. 

Muutamia matkojakin on järjestetty, 
viimeksi Baltian kierros Viroon, Lat-
viaan ja Liettuaan. Tälle vuodelle oli 
suunniteltu yhteistä matkaa Pietariin, 
mutta koronapandemian vuoksi niin 

matka kuin loppukevään tapahtumat-
kin peruttiin. Syksyllä olisi tarkoitus 
juhlistaa kerhomme 20-vuotispäivää, 
mikä toivottavasti jossakin muodossa 
myös toteutuu.

Teksti Sointu Toivonen
Kuvat Veikko Toivonen

Presidentti Tarja Halonen vieraili Vantaan Wanhojen Toverien kokouksessa 
huhtikuussa 2016.
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Eespäin väki voimakas!
Työn ja ympäristön puolesta, 
Raideammattilaiset JHL ry
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Jos se on kullan kallis,   
se kannattaa vakuuttaa

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

Kotona sattuu ja tapahtuu. Onneksi siihen on helppoa varautua.  
Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen 

jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja valitset yhden tai useamman muun 
vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen. 

Alennukset eivät koske liikennevakuutusta.

Meiltä saat mutkatonta ja EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksenkin  
mukaan alan parasta palvelua haluamallasi tavalla puhelimitse,  

verkossa sekä ajanvarauksella.

Katso lisää turva.fi/sdp

Tutustu nyt
turva.fi/seniorit
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www.teollisuusdemarit.fi
Seuraa meitä verkossa facebook.com/teollisuusdemarit

190215_WanhatToverit_130x185+3mm.indd   1 14.2.2019   12.19.23
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Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
020 774 000  •  sak@sak.fi  •  www.sak.fi
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Tuotto- 
tavoite 
3,5 %
Pitkäaikainen sijoituskohde

Osuuskunta Tradeka laskee liikkeelle 7.1.2020 tuotto-osuuksia 18 miljoonan euron arvosta. Kerätyt varat siirretään Tradeka-Yhtiöt Oy:lle  
käytettäväksi yhtiölle vahvistetun strategian mukaisten omistuskategorioiden sijoituskriteerit täyttäviin sijoituksiin. Tradekan tuotto-osuusanti 

jatkuu, kunnes kaikki tuotto-osuudet on merkitty ellei antia tätä ennen keskeytetä. Tradekan tuotto-osuuksia voivat merkitä osuuskunnan 18 vuotta 
täyttäneet henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet 1 – 500 kpl:tta eli 100 – 50 000 euron arvosta huomioiden myös 2019 merkityt tuotto-osuudet. Tradekan 

tuotto-osuusmerkintää harkitsevan jäsenen tulee huomioida, että tuotto-osuudella ei ole pääomaturvaa eikä se kuulu talletussuojan piiriin. 
Sijoitukseen sisältyy riski tehdyn sijoituksen menettämisestä kokonaan tai osittain. Tuotto-osuuksille maksettavasta korosta päätetään vuosittain  

ja tuottotavoitetta voidaan muuttaa. Korkoa 7.1.2020 alkavassa annissa merkittäville tuotto-osuuksille voidaan maksaa ensimmäisen kerran  
keväällä 2021 pidettävän osuuskunnan edustajiston kokouksen jälkeen.

Tradekan tuotto-osuusanti
Sijoitusmahdollisuus osuuskunnan jäsenille

Tuotto-osuuksien merkintä 
oma.tradeka.fi

Osuuskunta Tradekan tuotto-osuus on osuuskuntalain mukainen sijoitusmahdollisuus osuuskunnan  
omaan pääomaan. Se on mahdollisuus hyötyä oman osuuskunnan liiketoiminnan tuloksesta. 

Tradekan tuotto-osuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi tuottamaan vakaata  
vuosittaista tuottoa niitä merkinneille osuuskunnan jäsenille. Osuuskunnan hallitus on vahvistanut 

sen tuotto tavoitteeksi 3,5 %:n koron. Yhden tuotto-osuuden hinta on 100 euroa ja osuuskunnan jäsen 
voi merkitä niitä 1 – 500 kpl:tta eli enintään 50 000 euron arvosta huomioiden vuoden 2019 annissa 

tehdyt merkinnät. Tuotto-osuuksiin voi tehdä kertasijoituksen tai erissä minimissään  
100 euron arvosta kerrallaan.

Vuonna 2020 tuotto-osuuksille maksettiin hallituksen vahvistaman tuottotavoitteen mukainen  
3,5 % korko. Huomaathan, että tuotto-osuuden historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Tradekan tuotto-osuusesitteen, annin ehdot ja lisätiedot sekä ohjeet  
merkintähakemuksen tekemiseksi löytyvät Tradekan verkkosivuilta osoitteesta  

tradeka.fi/tradekan-tuotto-osuus


