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INTERNET-SIVUJEMME UUTISIA  
MEILTÄ JA MUUALTA 2015 

 
To 31.12.  
Taitettu eläkeindeksi on väärin! Allekirjoita kansalaisadressi. D 
 
Ma 28.12.  
Täyttä soopaa! Jos et tee niin kuin työnantaja haluaa, joudut mustalle listalle ja joustot sinun 
kanssasi loppuvat. Tämähän on nähty. MT 
 
La 26.12.  
Suomen pääministeri toimii täysin päinvastoin :( Te 
 
Pe 25.12.  
11 vuoden rakkaustarina. IL 
 
Ke 23.12.  
Sanelupolitiikka alkoi heti. Te 
 
To 10.12.  
Jäsenkirjalla hyväpalkkainen työpaikka. Eikö vähempi palkka muka riittäisi? Taas nähdään, 
että kyllä rahaa on! Tämähän on vain seurausta vuosikymmeniä jatkuneista 
prosenttikorotuksista, jotka ovat johtaneet suuriin palkkatulojen ja palkansaajien eroihin. 
Suuret palkat nousevat aina vain enemmän ja enemmän kuin tarpeen ja pienet palkat pysyvät 
aina vain pieninä :(  
 
Ti 1.12.  
Internet-sivuihimme tutustui marraskuussa 31 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 378 kertaa 5 eri maasta! 
 
Ma 30.11.  
Tuskin edes ainoa valhe. Valehtelu ei ole virhe, vaan ihan jotain muuta! IL 
 
La 28.11.  
Ei muuta kuin takaisin kansakouluun prosenttilaskuja pänttäämään. IL 
 
Pe 27.11.  
Niin, ei toimi ei! Ehkäpä siis työnantajien pitäisi todellakin alkaa tehdä asioita toisin. US 
 
Ke 25.11.  
Postin johdolla itse aloittivat sanelupolitiikan. US 
 
La 21.11.  
Talousnerot Vantaalta? VS 
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Ma 16.11.  
No ei tämä veikkaus paljon ulkoministeriltä vaadi.  
Asiastahan on puhuttu jo vuosikausia, kun islamisteja on otettu Eurooppaan.  
Ja tämä kaikki ilman vihapuheita, pelkkää järkeilyä kansan parista vain kuultuna. IL 
 
Ma 16.11.  
Hyvä oppositio ja hyvä Antti Lindtman. D 
 
Su 1.11.  
Internet-sivuihimme tutustui lokakuussa 34 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 203 kertaa 9 eri maasta! 
 
Su 25.10.  
Näinkö toimii "vastuullinen" työnantaja? MSN 
 
La 17.10.  
Yhdistyksemme teatterimatka http://www.kgbcafe.ee/fin/ Tallinnaan onnistui hienosti. 
Kävimme myös tietenkin teatterin jälkeen ostoksilla keskustassa.  
 
To 15.10. 
"Paikallista sanelua lisättävä" vai miten se oikein menee? TS 
 
Ti 13.10.  
Vai ovat talkoot kuvottavia? IS 
 
Su 4.10.  
Ei ole Nordean päästrategi tehnyt kotiläksyjään, kun tämäkin asia on tiedetty jo vuosikausia. 
US 
 
To 1.10.  
Internet-sivuihimme tutustui syyskuussa 47 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 229 kertaa 10 eri maasta! 
 
Ke 23.9.  
Hei, me lennetään, ei kun kehitetään, ei kun lennetään. Harri Jaskari, Kok.  
 
Ke 23.9.  
Kommenteista päätellen nykyinen hallitus onkin sosialistinen. LV 
Ti 22.9. 
Jotain on todella pielessä. Te 
 
La 5.9.  
Tästä olen puhunut jo vuosia. Paljon ennen, kuin puolueen alamäki alkoi.  
Mitään vain ei ole tapahtunut. Punalippuja heiluttelemalla, emme saa nuorten ääniä.  
Ja eläkeläistenkin äänet menivät eläkeindeksin leikkauksessa.  
Se oli meidän edustajilta suuri virhe. D 
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Ke 2.9.  
HÄVYTÖNTÄ! Ei voi muuta sanoa. IL/blogit 
 
Ti 1.9.  
Internet-sivuihimme tutustui elokuussa 78 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 349 kertaa 10 eri maasta!  
 
Pe 28.9.  
Kyllä ne paikalliset sopimiset tiedetään. Ne ovat sanelemisia ja joustamisia vain yhteen 
suuntaan. Ei hyvä. TE 
 
To 27.8.  
Kun kerran jo harkitsee alanvaihtoa, niin silloin on työmoraali jo aika alhaalla. TS 
 
To 20.8.  
Ehdotin 1994 yleislakkoa, ei onnistunut. Miten olisi nyt SAK? Kuinka kauan tätä täytyy 
kestää?  
 
To 20.8.  
Kun EI voi enää muka vaikuttaa edes 400 000 ihmisen työttömyyteen, niin sitten ollaan edes 
tyytyväisiä tällaiseen, kun se kuitenkin kohdistuu omaan itseensä. Mihin työväenliike onkaan 
todellisuudessa menossa, kun AATE loppuu ja sanotaan, että EN minä enää mitään muuta voi 
tehdä tai sanoa, kuin olla tyytyväinen näihin asioihin ja olla "todella" hyvällä 
eläkkeellä?Onko moraali siis täysin unohtunut meidän SDP:n ex-edustajilta? Vastaan itse: 
ON. Kyllä voisi olla enemmän äänessä, jos ei muuten, niin vaikka oman SDP:n yhdistyksen 
kautta, mutta kun EI, edes. D 
 
To 20.8.  
Jälleen on luotu kaksi uutta "suojatyöpaikkaa!" AL 
 
Ke 19.8.  
Näin noustaan talouskriisistä. HS 
 
Ti 18.8.  
Todella häpeällistä toimintaa hallituksilta eläkeläisiä kohtaan, niin nykyiseltä kuin 
edellisiltäkin, esim. Eläkeindeksin leikkaus. IL 
 
Pe 14.8.  
Jotain olisi kai pitänyt tehdä jo silloin, kun mekin olimme hallituksessa. US 
 



 

 
 
 

www.sosdem.info  1.1.2016 4/13 
 

 

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

  
 

   
   Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 

To 13.8. 
Nämä "ismeistä." 
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La 8.8. 
Näin "Kultapossu kerho" toimii, ikävä kyllä. HU 
 
Pe 7.8.  
Ja loma-asiansa nämä "meidän edustajat" ovat osanneet kyllä hoitaa. Muiden asioiden 
hoitamisesta voimmekin sitten olla montaa eri mieltä. Seura 
 
Su 2.8.  
Valtion tai/ja kunnan tuilla rakennettuja asuntoja, johtajistolle huippupalkat ja eläke-edut, + 
suojatyöpaikkoja, mutta vuokrat eivät vaan laske huipputuloksista huolimatta. Jotain on 
kai todella pielessä Suomessa ja Vantaalla. VS 
 
La 1.8.  
Internet-sivuihimme tutustui heinäkuussa 108 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 201 kertaa 10 eri maasta!  
 
To 2.7.  
Kreikassa suhteellisen pieni, julkisella sektorilla työskentelevä joukko, joka saa yhä hyvin 
anteliasta kohtelua. Muille systeemi on kylmä. HS 
Samoin on Suomessa vertaa esim. Vantaa sopimus.  
 
Ke 1.7. 
Internet-sivuihimme tutustui kesäkuussa 117 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 243 kertaa 10 eri maasta!  
 
Ma 30.6.  
Hallitus lyö eläkeläisiä halolla päähän. D 
 
Pe 12.6.  
VIHDOINKIN! Olenhan jo vuosikymmeniä vaatinut/puhunut, että näin pitäisi toimia, mutta 
olen saanut valtavaa vastustusta ja nimenomaan omilta. VS 
 
Ma 8.6.  
Eihän näissä talkoissa muita enää tarvitakaan, hehän elättävät koko valtion. US 
Rahaa kyllä on. Kysymys on vain siitä, miten se jaetaan. IL 
 
Su 7.6.  
Älkää unta nähkö, että he suostuisivat talkoisiin. IL 
 
To 4.6.  
Internet-sivuihimme tutustui toukokuussa 339 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 706 kertaa 10 eri maasta!  
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To 28.5.  
Uskomatonta, mutta totta. D 
 
Hallituksen suunnitelmat. Palkansaajaan iskee ja lujaa! Huh huh. Kirjoittaa US 

 
Siis kenen, ainoastaan todella hyvätuloisten? Useimpien ei noussut vain kuin sen 20 €/kk. 
 
Ke 27.5.  
Sääli niitä, jotka heitä äänestivät! 
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OAJ: Uusi hallitus petti heti vaalilupauksensa. Pj. Olli Luukkainen 
SAK: Pienituloiset kantavat raskaimman kuorman. Pj. Lauri Lyly 
AKAVA: Osaaminen unohdettiin. Hallitusohjelma pettymys. Pj. Sture Fjäder 
Ei tule menemään hyvin, mutta sehän oli jo etukäteen arvattavissa.  
Mihin ryhmään sinä kuulut? Mitä puoluetta sinä äänestit?  
 
Ma 25.5.  
Suomi on motissa ja sen lisäksi vieläpä umpikujassa. Petsamon asemasta ja osittaisesta 
palauttamisesta/vuokraamisesta pitäisi aloittaa neuvottelut Suomen pelastamiseksi. VS 
 
Su 24.5. 
Vieläkö eläkkeitä pitäisi leikata ja menettää entistä enemmän ääniä? HU 
 
To 21.5.  
Olisiko siinä sitten jotakin väärää, jos varallisuusvero palautettaisiin? VS 
 
Ke 20.5.  
Jotain on todella pahasti pielessä. IS 
 
Ma 18.5.  
Miksiköhän emme ota mallia suoraan heiltä, myös eri budjetteihin. IS 
 
Ma 11.5.  
Äly hoi on jo jättänyt, ikävä kyllä. Yle 
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Ke 6.5.  
Nyt jo omatkin koirat purevat. HYVÄ kokoomus. US 
 
Ke 6.5.  
Harva kuitenkaan saa näin hyvää palkkaa eli 3432 €/kk, ikävä kyllä.  
Eikä vaalituloskaan kovin paljoa lisää/hyvää lupaa tulevaisuudessakaan. Yle 
 
Pe 1.5.  
Internet-sivuihimme tutustui maaliskuussa 92 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 371 kertaa 10 eri maasta!  
 
To 30.4. 
Jokohan pikkuhiljaa loppuu punalippujen ja työläislaulujen ylenpalttinen ihannointi? Syytä 
nimittäin olisi, kun kansa ei miellä niitä omakseen ja puolueemme kannatus vain laskee. Yle 
 
Pe 17.4.  
On ainakin yksi ryhmä ihmisiä Suomessa, joilla EI mene huonosti! Oli sitten töitä tai ei. mtv 
 
Pe 17.4.  
Vai, että eläkkeitä pitäisi vielä leikata, huhhuh Keskusta? HS 
 
To 16.4.  
Itkeäkö vai nauraa, kas siinä pulma työttömälle. Ei kuitenkaan heilauta vallanpitäjiä! yle 
 
Ke 15.4.  
No eihän kenelläkään ole enää varaa (rahaa) ruokailla ravintoloissa. yle 
 
Ke 15.4. 
Näin on oikeistolainen Eduskuntamme päättänyt monista asioista, vai eikö se päätäkään? HS 
 
Ma 13.4.  
Lisää vain tukiaisia firmoille! Te 
 
Ma 13.4.  
Pistää tämäkin miettimään demokratian tilaa vaaleissa samoin kuin, että miksi ei kaikilla 
ehdokkailla ole palkallista lomaa ennen vaaleja? Vain istuvilla kansanedustajilla on! 
 
Ke 1.4.  
Internet-sivuihimme tutustui helmikuussa 210 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 738 kertaa 10 eri maasta! 
 
Ke 25.3.  
Asia, joka on tiedostettu ja ehdotettu jo vuosia sitten. Nyt ovat vaalit tulossa ja 
kansanedustajatkin heräävät. Aikaa olisi ollut aikaisemminkin. Verkkouutiset 
 



 

 
 
 

www.sosdem.info  1.1.2016 9/13 
 

 

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

  
 

   
   Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 

Ti 24.3.  
Työttömiä on jo 355 400. TT.  
Ehdotankin, että esim. ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla olevien ja kotonaan 
"makaavien" olisi "pakko" valita jokin osoitettu työpaikka, vaikka pienemmällä palkalla. 
Hän saisi kuitenkin ansaitsemaansa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa sen 400 päivää eli 
valtio (työttömyyskassat) maksaisi sen erotuksen. Samaan aikaan hän tietenkin saisi etsiä 
itselleen mahdollisesti sopivampaa uutta työpaikkaa. Näin työtön pysyisi työkunnossa ja 
samalla estettäisiin tehokkaasti työttömien syrjäytymistä sekä mahdollista alkoholisoitumista. 
Ari 
 
La 21.3.  
Karseaa luettavaa ja nyt kohta valitaan uusia selittäjiä Eduskuntaan. IS 
 
La 21.3.  
Älä vaan koskaan joudu työttömäksi, älä ainakaan Suomessa. IL 
 
La 21.3.  
Kannattaa todellakin harkita ketä ja mitä puoluetta äänestää. VU 
 
Pe 20.3.  
Todellakin! Onko tässä mitään järkeä? Stara 
 
To 19.3.  
Näin toimien virkamiehillä kyllä töitä riittää. Onko tässä mitään järkeä, onkin jo toinen asia? 
Y 
 
Ti 17.3.  
Voisikohan tästä jo päätellä, että SDP ei olekaan eläkeläisten puolue, eikä se arvosta heitä? => 
Eläkkeiden indeksileikkaus. Yle  
 
Su 15.3.  
Ole tässä sitten vielä maahanmuuttaja-myönteinen? HU 
 
To 12.3.  
Yleensä, jos jotkut jarruttavat tai edistävät asioiden etenemistä,  
silloin yleensä on "oma lehmä ojassa." VS 
 
Ke 11.3. 
Kun omat "koirat" kusee nilkkaan, joita on aina tuettu ja autettu. Ei hyvä! HS 
 
Ke 11.3.  
Kannattaisi kaikkien EU-johtajien olla menemättä. Yle 
 
Ma 9.3.  
Kyllä Suomessa rahaa on, se vaan jaetaan epäoikeudenmukaisesti. IS 
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La 7.3. 
Stubb ajaa ihmisiä ruokajonoihin ja asumaan kaduilla. IS 
 
La 7.3.  
Surkeaa on ollut, tutkijankin mielestä. US 
 
Ke 4.3.  
Uskomatonta tunarointia, ellen toisin sanoisi. Ja mukana on jälleen oltu (hallituksessa.) 
Omista asioista on kyllä pidetty huolta, kuten tämäkin "vaaliloma?" Miksi sitä ei ole suotu 
kaikille ehdokkaille, vain ja ainoastaan jo Eduskunnassa istuville? Ei vaan mene minun 
oikeustajuun oikeasta demokratiasta! US 
 
Ti 3.3.  
Ja mekin olemme olleet mukana jo useissa hallituksissa. 
Kenen siis täytyisi hävetä, kun ei osata? yle 
 
Ti 3.3.  
Eipä mennyt kauaakaan, kun jälleen tuli poliisille tutkintapyyntö. VS 
 
Su 1.3.  
Internet-sivuihimme tutustui helmikuussa 70 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 409 kertaa 10 eri maasta!  
 
17.2.  
Ja sitten vielä Sampsa Kataja (kok) kehtaa kirjoittaa, ettei kansanedustajan palkkio ja 
verottomat edut riitä?? Tajuaisi edes hävetä lausuntojaan! IS 
 
14.2.  
Oli mielestäni väärin myöntää 5-vuoden irtisanomissuoja vain tietylle työntekijäryhmälle. 
Olisi pitänyt myöntää kaikille tai ei kenellekään. Tuli vain ongelmia. Yle 
 
13.2.  
Opiskelut ja tutkiminen ovat menneet kirjoittajalta hukkaan. Nämä asiat on tiedetty jo 
vuosikymmeniä ja mitä on tapahtunut, ei sitten yhtään mitään! Eikä oikeistolaisessa 
Eduskunnassa tule mitään näille asioille tapahtumaankaan, päinvastoin. HU 
 
13.2.  
Miksi näin ei toimittu Suomessa. T&T 
 
12.2.  
Siitä vaan kokeilemaan, miten he pärjäisivät yksityisillä aloilla. Lopputili tulisi useimmille 
alta aikayksikön. IS 
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11.2.  
Eipä ole paljoa kehitystä tapahtunut 40-kymmenessä vuodessa, kun olin silloin niitä 
ensimmäisiä työsuojeluvaltuutettuja ja myöhemmin pääluottamusmies. Samat epäkohdat 
ovat näköjään edelleenkin voimassa. Työnantajan yksipuolista sanelupolitiikkaa. IL 
 
11.2. 
Eivät näköjään skandaalit Vantaalta lopu. Mikähän on seuraava? HU 
 
9.2.  
Kyselyihin perustuvaa suomalaista alkoholipolitiikkaa?? Hahahaaa.  
Valhe, emävalhe, tilasto ja nyt sitten haastattelu? AL 
 
9.2.  
Näillä ehdotuksilla Keskustan kannatus kyllä laskee. IS 
 
7.2.  
Sipilän suhtautumisessa näkyy Keskustan todellinen mielipide. IL 
 
4.2.  
Hyvä Kimmo, vihdoinkin sinä jälleen puhut asiaa, pitkästä aikaa. IL  
 
1.2. 
Autoverotus pitäisi myös yhdenmukaistaa, ennen kuin tiemaksuja suunnitellaan. Te 
 
1.2.  
Autoverotus pitäisi myös yhdenmukaistaa, ennen kuin tiemaksuja suunnitellaan. Te 
 
31.1.  
Kokoomuksessakin unohdettiin seniorit ja miten onkaan gallupeissa käynyt?  
Älkäämme me demarit enää unohdeta kaikkein tärkeimpiä äänestäjiämme! IS 
 
31.1.  
Halvin ei ole aina paras! VS 
 
29.1.  
Meillä Vantaalla näitä riittää? Te 
 
28.1.  
Hyvä on korko sijoitetulle pääomalle eli rahaa on. Olisiko syytä laskea palvelumaksuja? HS 
 
27.1.  
Asunnot ja ruoka eivät saisi Suomessa olla keinottelun kohteita. Vu 
 
26.1.  
Ei itse bensiini ole Suomessa kallista! Bensiinivero ON! Ts 
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26.1.  
Lääkäreiden (lääketehtaiden omistajina) tärkein tehtävä ei ole parantaa potilaita,  
vaan myydä lääkkeitä ja saada itsekin osinkoja! Yle 
 
23.1.  
Suomi on läpeensä korruptoitunut, kirjoittaa eräskin lukija. Ainahan kilpailutuksessa voi 
suosimalleen yritykselle kertoa, minkä suuruinen on toisen tarjous ja millaisella tarjouksella 
saa koko urakan. HS 
 
15.1.  
Kaikki tulothan heiltä eivät tule verottajan tietoon, sen hän me jo tiedämme siellä asuvilta 
suomalaisilta ihmisiltä, joten jätettäköön nämä vääristetyt ja valheelliset tilastot aivan omaan 
arvoonsa. Suomessa ko. tuloila kuolisi nälkään ja talvella ulkona viimeistään. Kohtahan EK, 
KT, VTML ja Kit alkavat vaatimaan, että Suomessakin pitää tulla samoilla tuloilla toimeen 
kuin Kreikassakin?! Yle 
 
14.1.  
Suvaitsevaisuus valtio nimeltä Suomi. Mehän emme kaikkia sairaita auta ja suvaitse! TS 
 
13.1.  
Älkää potkiko eläkkeensaajia! Te 
 
12.1.  
Tässä esimerkki yhdestä Eduskunnan hyväksymästä surkeasta laista ja siitä, kuka äänesti 
puolesta ja vastaan. Vaalit ovat jälleen tulossa. IS  
 
11.1.  
Näin Kokoomus toimii. KS 
 
11.1.  
Eläkeläiset tarvitsevat samat indeksikorotukset, kuin muutkin saavat. D 
 
9.1.  
Jotain sentään toteutuikin. SDP 
 
9.1.  
Ei Lenin, vaan Stalin. IL 
 
8.1. 
Jos ja kun halutaan säästää miljardeja euroja €, niin lopetetaan ns. "suojatyöpaikat ja hyvä 
veli" organisaatiot. Ja niitähän meillä riittää. AT 
 
8.1.  
Mielestäni aivan sairaita ehdotuksia. TSS 
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8.1.  
Pitäisi yrittäjienkin tämä jo tietää, eikä aina valittaa. Työehtosopimuksissa on sovittu vain 
minimitasosta. Työpaikalla voidaan  jo nykyisinkin aivan vapaasti sopia niitä paremmista 
työehdoista ja palkoista. TSS 
 
1.1.2015 
Internet-sivuihimme tutustui joulukuussa 139 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 455 kertaa 10 eri maasta!  
 


