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INTERNET-SIVUJEMME UUTISIA  
MEILTÄ JA MUUALTA 2014  

 
Ke 31.12.  

Tämän vuoden häikäilemättömin juoni. IL  

 
Ti 30.12.  
Hyvä Sanna. Demari 
 
Ma 29.12.  
Näin hyvin menee Suomessa. Te 
 
Ti 23.12. 
Tosi suomalainen. Näillä ei olisi talvisodassa pärjätty, eikä pärjätä nykyisinkään. Heitä EI 
todellakaan kaivata Suomessa. Ei edes perijöinä. TS 
 
Ma 22.12. 
Jotain täytyy olla järjestelmässä pielessä! IS 
 
Ma 22.12. 
Soininvaara on täysin hakoteillä. Suomalaisten tekemiset eivät vaikuta yhtään mitään 
maailman taloudessa, eikä missään muussakaan asiassa maailmassa. Meitä on liian vähän 
vaikuttaaksemme. Kaleva 
 
Ma 22.12. 
Venäläisiä viilattiin pankkien ja hallituksen taholta linssiin, kuten suomalaisia 90-luvun 
lamassa. Emmekö me koskaan opi, että kumpi on pahempi rikos; ryöstää pankki vai perustaa 
pankki? Bertolt Brecht kirjoitti jo vuonna 1936. IS  
 
Su 21.12. 
Pitäisiköhän tälle kärsivälle maalle lähettää rahaa, kun menee huonosti? Yle 
 
Ti 16.12.  
Turhia suojatyöpaikkoja nämäkin. Yle 
 
Su 7.12. 
Tämäkö se kirkkoa lohduttaa ? TE  
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Ke 3.12. 
Näin meitä kohdellaan nyky-Suomessa ja sitten vielä ihmetellään,  
missä on meidän puolueen (SDP) kannatus? V 
 
Ma 1.12.  
Internet-sivuihimme tutustui marraskuussa 122 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 444 kertaa 10 eri maasta! 
 
28.11.  
Toivottavasti oheinen käytäntö aloitetaan joskus myös Vantaalla. Te 
 
Pe 28.11.  
Toivottavasti äänestäjät osaavat päättää, keitä seuraavan kerran äänestävät. IL 
 
Pe 28.11.  
Toivottavasti nyt Eduskunnasta putoaa joitakin (useita) suvaitsemattomia edustajia pois. IS 
 
To 27.11.  
Näinhän se on täällä Vantaallakin! TE  
 
Ke 26.11.  
Uskomatonta autoilun vastaista politiikkaa. TE  
 
Ke 26.11.  
Rahalla saa ja hevosella pääsee, mutta jäsenkirjallakin pääsee! Koskahan tämä vääristynyt 
käytäntö loppuu ja saisimme yhteisen puolueemme kannatuksen nousuun? V 
 
To 20.11.  
Suojatyöpaikka se on tämäkin. IL  
 
Ke 19.11.  
Toivottavasti Venäjä todellakin itse ymmärtää, missä heidän rajansa nyt ovat. Aiemmin näin 
ei ole aina ollut, eikä heidän väärin valtaamiansa alueita ole palautettu. Näihin kuuluvat esim. 
Petsamo, Salla, Karjala. Nyt he ovat jälleen aloittamassa valloitussotaa Ukrainassa 
saadakseen lisää alueita itselleen. IS  
 
Ti 18.11.  
Tämäkö on sitä (meidän) oikeanlaista demokratiaa? Itse olen kyllä erimieltä. Demari 
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Su 16.11. 
Sasilla ei olisi varaa arvostella toisia poliitikkoja mahdollisista vääristä arvioista, hänellähän 
pitäisi olla kyky arvioida omia väsymyksiään (yliajojaan), mutta eihän hän osannut oikein 
arvioida, silloinkaan, vaan yksi ihminen kuoli hänen toimenpiteistään.  AL 
 
Pe 7.11. 
Miksi meillä tavallisilla kansalaisilla EI ole tuollaisia varoja sijoittamiseen, että mekin 
voisimme joskus tyhmyyttämme epäonnistua hahahahaa. IS 
 
To 6.11.  
Kyllä meillä muillakin pitäisi olla varoja sijoittaa, kuten muillakin on ollut, vaikka takkiin 
tulisikin, mutta kun mitään EI jää ylimääräistä sij oitettavaksi! Meidän edustajillamme toki 
ON! IS 
 
La 1.11.  
Internet-sivuihimme tutustui lokakuussa 66 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 242 kertaa 10 eri maasta! 
 
La 1.11.  
Kyllä rahaa on; Kysymys on vain siitä, miten ne jaetaan. VU 
 
Ma 27.10.  
"Hyvä veli" järjestelmä toimii  edelleenkin?! Milloin tästä sisäisestä korruptiosta Suomessa 
päästäisiin eroon? Yle 
 
Ma 27.10.  
Tällainen EI voi olla oikeudenmukaista. IS  
 
Pe 24.10.  
Ja taas menetettiin meidän äänestäjiä. Turha on sitten ihmetellä äänestystuloksia. Ihmettelen 
todella hallituksen ja meidän ministerin (Rinne) toimintaa tässä asiassa. Ei puolustettu 
vähävaraisten asiaa, jälleen kerran. Yle 
 
Ti 21.10.  
Mielenkiintoista olla ja elää toistuvan venäläisen uhkailun alaisina. Yle 
 
Ti 7.10.  
Näin olisi pitänyt tehdä jo vuosikymmeniä sitten. Eihän siinä ole mitään järkeä, että palkat 
nousevat aina prosentuaalisesti. Siinähän vain palkkaerot kasvavat ja kasvavat eli rikkaat 
rikastuvat ja köyhät pysyvät aina vaan köyhinä. Taloussanomat 
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Su 5.10.  
Näin ovat asiat myös Vantaalla, ikävä kyllä. Kaleva 
 
Su 5.10.  
Itse olen sitä mieltä, että kuntien työntekijöiden ei pitäisi myöskään saada osallistua kuntien 
lautakuntien työskentelyyn. Tekevät sielläkin esityksiä ja päätöksiä omista (tai työkavereiden) 
työasioista. Eiväthän työntekijät ole yksityisissä firmoissakaan päättämässä itseään koskevista 
asioista kuin erittäin harvoin. Yle 
 
Ke 1.10.  
Ei ole pankkien ahneudella näköjään mitään rajaa nykyisin. Te  
Jo vuonna 1936 Bertolt Brecht kirjoitti, että kumpi on suurempi rikos, ryöstää pankki vai 
perustaa pankki?  
 
Ke 1.10.  
Internet-sivuihimme tutustui syyskuussa 95 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 228 kertaa 10 eri maasta! 
 
Ti 16.9. 
Presidentti Putin on aloittanut jälleen puhdistukset. Taloussanomat 
 
Ma 15.9.  
Eläkeläisten apua toki tarvitaan. IS  
 
Ma 15.9.  
Tätä juuri tarkoitin  edellisessä kirjoituksessani. Jokohan nyt puolueen johto alkaisi 
ymmärtää, että jotain täytyy tehdä, eikä vaan olla. Persut 
 
Su 7.9.  
Kuinka saamme puolueen kannatuksen seuraavissa vaaleissa nousuun?  
1. Puolueen nimenmuutos => Suomen Demokraattinen Puolue ry.  
2. Indeksikorotukset täysimääräisesti annettava myös eläkeläisille. Oli suuri virhe leikata 
heiltä. Jäsenkuntaamme ja äänestäjäkuntaamme kuului ennen paljon eläkeläisiä ja 
äänestäjistä on jo moni siirtynyt äänestämään Persuja, kun meidän edustajat ovat tehneet 
huonoja päätöksiä tai ovat olleet mukana hallituksessa tekemässä niitä.  
Paljon muutakin korjattavaa olisi, mutta jos aloitettaisiin ensin näistä! Ari 
 
To 4.9.  
Kaikkea tällaista tämä "hyvä veli"  -järjestelmä tuottaa. US  
Kaikenlaista puliveivaamista. Yle 
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Ti 2.9.  
Edustajamme saapuvat jälleen muutamaksi kuukaudeksi työpaikalleen. Hyvin ovat omat 
loma-asiansa hoitaneet ja siihen se sitten on jäänytkin. Heidänhän pitäisi edustaa kansaa ja 
parantaa heidän asioitaan? IL 
 
Ma 1.9.  
Suojatyöpaikka tämäkin! IL  
 
Ma 1.9.  
Internet-sivuihimme tutustui elokuussa 78 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 182 kertaa 10 eri maasta! 
 
Pe 29.8.  
Jos kaikki Eurooppalaiset valtiot toimisivat hyvässä yhteistyössä, niin paras ratkaisu 
Ukrainan (ja Krimin) kriisissä olisi jäädyttää venäläisten varat Sveitsissä! Ikävä kyllä Sveitsi 
EI tähän suostu. Meillä on todella ihmeellinen valtio keskellä Eurooppaa, emmekä me tee sille 
yhtään mitään, vaan annamme sen suojella vähemmän hyviä eurooppalaisia, niin ihmisiä, 
kuin valtioitakin. AT  
 
To 28.8.  
Jotain on mennyt pahasti pieleen, vaikka mekin olemme hallituksessa! Yle 
 
Pe 1.8.  
Internet-sivuihimme tutustui heinäkuussa 64 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 179 kertaa 10 eri maasta! 
 
Ma 7.7.  
Internet-sivuihimme tutustui kesäkuussa 61 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 239 kertaa 8 eri maasta!  
 
Su 15.6.  
Stubb aloitti heti uudistukset puolueessa. Hyvä niin! IL  
 
Ke 11.6.  
Ja sitten vielä ihmetellään, miksi meidän puolueen kannatus on laskenut. IS 
 
Ti 10.6.  
Joo, suojatyöpaikat tai eläkkeet löytyvät kaikille. SDP:n kannattajat ja äänestäjät vain 
puuttuvat. ESS 
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Ti 10.6.  
Suomen pankin pääjohtaja (Erkki Liikanen, yksi suojatyöpaikkalainen?) on huolissaan 
Suomen taloudesta. Vielä silloin EI ole vielä mitään huolta! Vasta silloin on suurta huolta, 
kun hän on huolissaan omasta taloudestaan. Toistaiseksi Ei sellaisesta ole mitään merkkejä, 
kuin että äänestäjät äänestävät vain muita puolueita ja SDP:n kannatus laskee edelleenkin, 
mutta ei hän sitä ehkä edes huomaa, kun ei edes kiinnosta, kuten ei jäsenistön 
tapaamisetkaan! Ari  
 
Ma 9.6.  
Epätasa-arvoa tämäkin, mutta eiväthän he itse tätä(kään) asiaa korjaa! IS 
 
Pe 6.6.  
Oikeudenmukaisuutta, kiitos. IL  
 
To 5.6.  
Hyvä veli/sisko -putkiko jo odottaa? Miksi he eivät ole uran jälkeen Ely-keskusten asiakkaita, 
kuten muutkin vailla työtä olevat kansalaiset. Neroiksiko he ovat yht'äkkiä muuttuneet? Yle 
 
Ma 2.6.  
Miten tämän demokratian pitäisi sitten toimia, kun aina löytyy ulosmarssijoita ja valittajia , 
kun vaaleissa näköjään valitaan usein muka vääriä henkilöitä? US 
 
Ma 2.6.  
Internet-sivuihimme tutustui toukokuussa 74 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 367 kertaa yhdeksästä eri maasta!  
 
Ke 28.5.  
Millainen onkaan virkamiesten ja poliitikkojen ammattitaito ja ymmärrys asioista??? APUA!  
 
 
 
 
 
 

↓ 
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Ma 26.5.  
Työ, Oikeudenmukaisuus, Heikoista huolehtiminen, Rauha ja solidaarisuus ei ole toteutunut! 
Olisi siis kannattanut kuunnella ihmisiä/jäseniä/äänestäjiä jo paljon aikaisemmin. Yle 
 
Ke 21.5.  
Hirveän myöhään edellinen SDP:n puheenjohtaja tajusi (vasta 2013), että missä lopulta 
mennään! Työttömiä on jo n. 260 000. Ja vieläkin hän on Kataisen linjoilla, lisää vaan rahaa 
työnantajille? Huh huh apua! Verkkouutiset 
 
Ke 21.5.  
Hyvä Riku Aalto ja Antti Rinne. Huonot päätökset pitää osata korjata. Yle 
 
Ti 20.5.  
Voiko enää sanoa, että hallitus on onnistunut hyvin? ESS 
 
Ti 13.5.  
Miksi meidän edustajilta ei tule oheisenlaisia esityksiä, vaikka hallituksessa olemmekin?? PS 
 
Ma 12.5.  
Muutosta haluttiin  ja se myös saatiin. Millainen, sen näyttää tulevaisuus. US 
 
Pe 9.5.  
Vain 8 ääntä ratkaisi vaalin puheenjohtajasta. Demari 
 
Ke 7.5.  
Nyt säästyy veronmaksajien rahoja :) . MTV  
 
Ma 5.5.  
Ja hallituksen työskentelyyn ollaan vielä tyytyväisiä? Kuka on ja kuka ei! SK 
 
La 3.5.  
Olikohan tämä jopa virhe? Ajaako se nyt miehet miehen puolelle? ESS 
 
La 3.5.  
Hyvin menee, rahaa on. IS 
 
To 1.5.  
Internet-sivuihimme tutustui huhtikuussa 72 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 905 kertaa seitsemästä eri maasta!  
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Ke 30.4.  
Hallitus! Antakaa vaan yrityksille lisää verohelpotuksia sun muita tukiaisia työllistämiseen, 
tässä on tulos! Onpahan jälleen eräillä (vasemmistolaisiksi) poliitikoiksi itseään kutsuvilla 
ihmeteltävää, kun eivät halua/osaa tajuta yritysten perimmäistä tarkoitusta. US  
 
Ke 30.4.  
Onneksi Olkoon, myös I-HK. VS 
 
La 26.4.  
Onkohan tämäkin uutinen tulkittava  niin, että tilaston alapäässä olevat kansanedustajat eivät 
osaa kieliä, eivätkä tarvitse lainkaan lisää tietoa? IL  
 
Ke 23.4.  
Olemme olleet mukana tekemässä tätäkin päätöstä, ei hyvä! Yle 
 
Ke 9.4.  
Onko Vantaan kaupungin avoimuus (= rehellisyys) tipotiessään? VS 
 
La 5.4.  
Katainen sai tarpeekseen hallituksesta ja Kokoomuksesta. Yle 
 
Pe 4.4.  
Tämähän EI tietenkään koske entisiä kansanedustajia, vaan  he saavat olla työttömiä vaikka 
koko loppuelämänsä. Lisää oheisia "hyviä" työttömiä kurjistavia päätöksiä työministeri 
Lauri Ihalainen? IS  
 
Ti 1.4.  
Internet-sivuihimme tutustui maaliskuussa 78 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 599 kertaa neljästä eri maasta!  
 
Pe 28.3.  
Eräät eivät ole kuin muutaman kauden ja sitten täydelle eläkkeelle. Se EI voi olla oikein! 
MTV  
 
To 27.3.  
Ei ole mennyt ihan putkeen, pyrkimyksistä huolimatta. RR 
 
Ti 25.3.  
Ja sitten joku vielä sanoo, että hallitus on onnistunut! Niin onkin, mutta epä-. Yle 
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To 20.3.  
Ihmeellistä ja uskomatonta?! Verkkouutiset 
 
Ma 17.3.  
Turha tätä on ihmetellä! Kuntien työntekijät eivät vain ole lukeneet uutisia jo 90 -luvulta asti 
tai eivät vain ole halunneet uskoa, että HEKIN voisivat jäädä työttömiksi. Sehän on jo 
täydellistä ajattelemattomuutta! Nykyisin ei ole enää (onneksi) niin paljon 
"suojatyöpaikkoja", kuten ennen oli. TS 
 
Pe 14.3.  
Samaa mieltä minäkin olin, jo paljon ennen tätä everstiä. IL 
 
To 13.3.  
Vartiaiselta meni kaksikymmentä vuotta enemmän, kuin muilta ihmisiltä tajuta tämä 
yksinkertainen ongelma. Ei olisi kuin tarvinnut kysyä työttömiltä 50-vuotiailta ihmisiltä?? 
Kyllä toiset saavat tulonsa helpolla! Taloussanomat  
 
To 13.3.  
Näin Keskustasta. Demari 
 
Ti 11.3.  
Työnantajan uskomattomia juonia! Demari 
 
Pe 7.3.  
Tällaisia nämä ovat meidän valitsemat "ammattilaiset?"  Uskomatonta, eikö vain? V 
 
Pe 7.3.  
Vanhustenhoito on todella syvältä. YLE 
 
To 6.3.  
Näin rohkeat ihmiset toimivat, ikävä kyllä Suomesta heitä ei montaa löydy. MTV 
 
Ke 5.3.  
Helppo vastata artikkelissa olevaan kysymykseen. Ovat ja ovat olleet jo kauan, ikävä kyllä! 
TE 
 
Su 2.3.  
"Haluaisit minun liittyvän puolueeseesi. Hmm, siis liioittelua, vähättelyä, valehtelua ja 
vastuun pakoilua. Joo, kuulostaa tosi kivalta."  
Lue lisää "kahvilla kuultuja juttuja:" www.herkkusuu.fi 
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La 1.3.  
Internet-sivuihimme tutustui helmikuussa 61 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 488 kertaa kolmesta eri maasta!  
 
To 27.2.  
Vai, että hyvin menee hallituksella? Jotain tarttis kai tehdä! V 
 
Ti 25.2.  
Tässä on jälleen yksi todistus siitä, että Suomessa ei saisi ruoka ja asuminen olla 
bisneksenteko-välineitä ja/tai vähintään niissä pitäisi olla voittokatto. Nyt ihmiset kärsivät, 
kun Suomessa ruoka ja asuminen ovat pakollisia. Ulkona kun ei voi asua. Muualla 
Euroopassa asuminen ja ruoka ovat tosi paljon halvempia ja siksi heillä on paljon parempi 
elintaso kuin useimmilla suomalaisilla. Vallanpitäjät saisivat hävetä nykyistä tilannetta, mutta 
kun he eivät taida osata? Heillä itselläänhän ei ole mitään valitettavaa. IL 
 
Ma 24.2.  
Ja varmasti hinnat nousevat jälleen, kun suunniteltuja budjetteja ei saavuteta. TS 
 
To 20.2.  
Jokohan kohta aletaan keskustella pääomatulojen kuulumisesta kunnallisverotuksen piiriin? 
YLE  
 
To 20.2.  
Tuskin näin, mutta sopeutumiseläkkeellä on aivan liian monta ja nuorta entistä 
kansanedustajaa! US 
 
Su 16.2.  
Tämä järjestelmä on MÄTÄ. YLE  
 
La 15.2.  
Hyville veljille suojatyöpaikkoja ? V 
 
Ti 11.2.  
Tämäkin ongelma on tiedetty jo pitkään, mutta miksi kukaan ei tee mitään tämän epäkohdan 
korjaamiseksi? Eivät edes meidän edustajat Eduskunnassa ja hallituksessa! Taloussanomat 
 
La 8.2.  
Suoraan, kuin 30-luvulta. V 
 
La 8.2.  
Niin, kuka se kissan hännän nostaa, ellei kissa itse? IS 
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Ti 4.2.  
Hahahhaa. Itse olen seurannut tätä täysin typerästi toteutettua suomalaista asuntopolitiikkaa 
jo yli 50 vuotta ja aina vaan on se sama ongelma. Suh't koh't edullisia vuokra-asuntoja EI 
vain osata (= lue haluta) meillä edes rakentaa, muualla maailmassa kylläkin. Asuntojen EI 
pitäisi olla eräille tahoille (ja näitä riittää, ik ävä kyllä) pääelinkeino eli business ja varsinkin 
kylmässä Suomessa! Milloin nämä valitsemamme poliitikot alkavat tekemään sitä työtä mihin 
heidät on valittu eli tekemään työtä ihmisten hyväksi (itsestään osaavat kyllä?) Voi olla, että 
en sitä ikinä tule näkemään :( Tänään nämä valitut vasta tulivat joululomilta, voihan vee, 
mitkä joululomat?? "Olisipa joulu ainainen", eräill ä se on! 
 
Ma 3.2.  
EU:kin on kiinnittänyt  jo tähän ongelmaan huomiota. HS 
 
La 1.2.  
Internet-sivuihimme tutustui tammikuussa 68 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 591 kertaa neljästä eri maasta!  
 
La 1.2.  
Hävettävää toimintaa Helsingiltä. Kaikkeen vähemmän tärkeään kyllä rahaa riittää. IL  
 
La 1.2.  
Näinkö muka nuoria työllistettäisiin? Ensin pitäisi tietenkin työllistää kaikki työttömät, 
nuoret ja vasta sen jälkeen kyseeseen tulisivat jo eläkkeellä olevat. 
 
To 30.1.  
Tässä uutisessa ei ole mitään uutta. Vantaa on liian usein ulkoistanut kaikki ostonsa sinne, 
mistä halvimmalla saa ja useimmiten muualle, kuin Vantaalle jo vuosikymmeniä. Kaikki 
ostot, tuotteet, palvelut jne. jne.  Vantaan pitäisi käyttää vantaalaisia yrityksiä, mutta kun EI. 
Useat Vantaan käyttämät firmat eivät ole aina edes maksaneet verojaan ja täyttäneet 
yhteiskunnallisia velvoitteitaan ja ovatkin menneet konkurssiin. Nämä asiat eivät ole Vantaan 
virkamiehiä ja päättäjiä lainkaan kiinnostaneet, vaikka pitäisi. MTV  
 
To 30.1.  
Olen aikoinaan ehdottanut, kun ihminen täyttää 30 v. niin hän olisi oikeutettu yhden, 40 v. 
kahden, 50 v. kolmen ja 60 v. neljän viikon kuntoutukseen. Vastakaikua en ole saanut, mutta 
siten tätäkin ongelmaa ehkäistäisiin. THL 
 
Ke 29.1.  
Kyllä meillä (SDP) näitä "suojatyöpaikkakeikareita"  riittää, mutta äänestäjät ja jäsenet vain 
vähenevät, ikävä kyllä. Jotain ehkäpä kannattaisi tehdä, toisin. IL 
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Ti 28.1.  
Rikoksia ihmisyyttä vastaan Suomessa, ei tuomioita? US 
 
Ti 28.1.  
Miksi näihin epäkohtiin EI puututa? Ei edes nykyinen hallitus, jolle jotakin kai kuuluisi? VS 
 
Ma 27.1.  
Näennäisdemokratia jyllää Eduskunnassakin, ikävä kyllä. SM 
 
Ma 27.1.  
Samanlaista työpaikkakiusaamista on varmasti kokenut meistä yksi, jos toinenkin, mutta 
hyvä, jos se vihdoinkin loppuisi. HS 
 
Su 26.1.  
Pitäisikö kaikkien virkamiesten ja ns. Suojatyöpaikkojen haltijoiden hakea työpaikkojaan 
uudelleen? Useat heistä eivät enää saisi töitään takaisin ja se olisi kaiketi aivan oikein! 
 
To 23.1.  
Tämänkin takia meidän täytyisi saada meiltä varastetuista maista edes tietty osa takaisin eli 
Petsamo tai edes osa siitä.  
Hyvä Venäjän Federaation Presidentti Vladimir Vladimirovitš Putin. Aloita neuvottelut 
vaikka minun kanssani, jos ei muiden kanssa onnistu. Me suomalaiset saisimme reitin 
Jäämerelle (Petsamo), vaikka vain pienenkin. Saisitte varmasti (ehkä) Nobelin 
Rauhanpalkinnon tästä ratkaisusta ja Suomen kansan ikuisesti rakastavaisen suosion! 
Mahtava Venäjä ei edes tarvitse sitä maa-aluetta, kuten ei muuten Karjalaakaan, mutta 
Suomi ja suomalaiset sitä tarvitsevat! <3 
Miksi suomalaiset poliitikot eivät tee asian hyväksi mitään?! Miksi ihmiset ja poliitikot ns. 
pelkäävät Venäjän Presidenttiä, mutta minä EN! YLE 
 
To 23.1.  
Asia ja ongelma, jotka olen myös henkilökohtaisesti todennut ja kohdannut jo yli 
kaksikymmentä vuotta sitten tajutaan nyt jo (vasta) Kokoomuksessakin. Aikaa ja 
ihmiskohtaloita ehti mennä aika paljon vaan ohi ja hukkaan?! Mitään ei ole kuitenkaan 
tapahtunut/kehittynyt, että nämä asiat parantuisivat? Todellisia päättäjiä, joita on 
Suomessakin tosi vähän, ei vain kiinnosta. Omat asiat ensin ja nehän ovat jo tooosi hyvässä 
kunnossa. V 
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To 23.1.  
Koko valta ja kaikista asioista päättäminen on siirtynyt nykyisin täysin työnantajille 
työpaikoilla . SAK älähti/jyrähti, mutta mikään ei kuitenkaan muutu, eikä SAK saa enää 
mitään uutta aikaiseksi/paremmaksi työntekijöiden kannalta. Hyvä, jos saisi edes vanhat edut 
säilytettyä, mutta kun ei niitäkään. Itse SAK:ssa työntekijöiden ja johtajien työpaikat/edut 
eivät kuitenkaan ole vaarassa, (heillä itselläänhän on aivan erilaiset ja paremmat 
työehtosopimukset, kuin mitä he saavat muille liiton jäsenille/työntekijöille neuvoteltua) 
vaikka sielläkin pitäisi muutos asioiden ajattelutapaan ja todelliseen työntekijöiden etujen 
ajamiseen saada aikaiseksi, koska ei ole kehitystä ilman muutosta. Asioiden vain 
säilyttäminen samanlaisina ei ole kehitystä! Tuntuu usein siltä, että he(kin) välittävät vain 
itsestään! IL  
 
Ma 20.1.  
Ja sen kyllä huomaa. YLE  
 
Ma 20.1.  
Näin tässä meidän ns. Hyvinvointivaltiossa. HS 
 
Su 19.1.  
Näin ovat jo omatkin poliitikkomme vieraantuneet tavallisesta kansasta  
ja jopa omista jäsenistämme! IS 
 
Su 19.1.  
Näin EI saisi olla. PS 
 
La 18.1.  
Emme me näin tällä jatkuvalla "punaisuuden" vaatimisella ja levittämisellä uusia jäseniä 
puolueeseen ja yhdistyksiin saada. Hyvä kun saadaan edes vanhat jäsenet pidettyä jäseninä!  
IL  
 
Ti 14.1.  
Pelkkää faktaa Tilastokeskuksesta.  
Kannattaa muidenkin (esim. EK) kuin vain Björn Wahlroosin lukea,  
ettei tule puhuttua ihan sitä, mitä sylki suuhun tuo! TK  
 
Ti 14.1.  
Tähän ongelmaan on Vantaallakin ennaltaehkäisynä ehdotettu ratkaisua poliitikoille ja 
virkamiehille (SDP) toimestani jo vuosikymmeniä sitten. He kyllä kuuntelevat, mutta eivät 
kuitenkaan osaa ajatella tulevaisuutta, vaan elävät täysin vain tässä päivässä ja -budjetissa. 
Carpe diem. VS 
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Ma 13.1.  
Sama ongelma on useimmilla poliitikoilla ja virkamiehillä , myös Vantaalla. TE 
 
Su 12.1.  
Yrityksellä on aina riskinsä, mutta harva yritys saa ja elää tukiaisilla. TS 
 
Su 12.1.  
Onhan näitä Suomessakin. TE 
 
La 11.1.  
Täytyisi Wahlroosin myös tajuta, että Suomessa on euroalueen korkeimmat 
elinkustannukset! TE 
 
Ke 8.1.  
Laillista (rikollisuutta)  toistaiseksi, mutta kuinka kauan vielä? HS 
 
Su 5.1.  
Pelleilystä saa kuitenkin hyvät palkkiot ja korvaukset!  
Pitäisiköhän nykyiselle epädemokraattiselle järjestelmälle tehdä jotain? IL 
 
La 4.1.  
Tästäkin on puhuttu jo vuosikymmeniä. Mitään ei ole kuitenkaan tehty tai saatu aikaiseksi!? 
Ei saisi ihmisiä käyttää näin härskisti hyväksi. VS 
 
Pe 3.1.  
No kenen toimeentulo ja oikeusturva on sitten Suomessa kohdallaan? V 
 
To 2.1. 
Kuten olen aina sanonut.  
Ensin pitäisi saada palkkaa tai eläkettä sen verran, että voisi sijoittaa. V 
 
Ke 1.1.  
Internet-sivuihimme tutustui joulukuussa 56 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 360 kertaa neljästä eri maasta!  
 


