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INTERNET-SIVUJEMME UUTISIA  
MEILTÄ JA MUUALTA 2016 

 
Su 1.1. 
Internet-sivuihimme tutustui joulukuussa 79 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 487 kertaa 10 eri maasta! 
 
Ma 26.12. 
Puoluekokousaloitteet 2017. SDP 
 
To 15.12. 
Jep, Suomen Demokraattinen puolue ry!  
Tästä ja muistakin uudistuksista olen puhunut jo vuosikymmeniä. Punalippujen heiluttelun 
täytyy loppua, jos haluamme nuoria jäseniä ja äänestäjiä. D 
 
To 1.12.  
Internet-sivuihimme tutustui marraskuussa 90 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 680 kertaa 7 eri maasta! 
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Ti 15.11.  
Eivät pelkästään nimekkäät. D 
 
Ti 1.11.  
Internet-sivuihimme tutustui lokakuussa 82 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 299 kertaa 5 eri maasta! 
 
La 15.10. 
Jukka Peltomäki & Leila Tuominen. Huh huh? HS 
 
Pe 2.10.  
Internet-sivuihimme tutustui syyskuussa 15 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 148 kertaa 3 eri maasta! 
To 1.9.  
Internet-sivuihimme tutustui elokuussa 98 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 333 kertaa 5 eri maasta! 
 
Ti 2.8.  
Internet-sivuihimme tutustui heinäkuussa 70 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 103 kertaa 4 eri maasta! 
 
Pe 1.7.  
Internet-sivuihimme tutustui kesäkuussa 243 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 334 kertaa 4 eri maasta! 
 
Ke 1.6.  
Asiahan on esitetty jo vuosikymmeniä sitten. Olisiko nyt jo aika tehdä asialle jotakin? 
Samalla voitaisiin pari muutakin ikivanhaa asiaa lopettaa, varsinkin jos halutaan uusia 
jäseniä ja äänestäjiä. D 
 
Ke 1.6.  
Internet-sivuihimme tutustui toukokuussa 110 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 223 kertaa 5 eri maasta! 
 
Su 1.5. 
Internet-sivuihimme tutustui huhtikuussa 79 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 326 kertaa 7 eri maasta! 
 
Ma 11.4.  
Moni turisti olisi varmasti tulossa Kuusijärvelle aitoon suomalaiseen savusaunaan, mutta 
eihän Lentokentältä/Tikkurilasta pääse talviaikana Kuusijärvelle, muilla kulkuneuvoilla kuin 
taksilla. Nyt Helsinki vie turistit, ikävä kyllä. Vantaalla ei vaan osata. 
 
Pe 1.4.  
Internet-sivuihimme tutustui maaliskuussa 31 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 149 kertaa 9 eri maasta! 
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Ke 2.3.  
Internet-sivuihimme tutustui helmikuussa 21 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 307 kertaa 2 eri maasta! 
 
La 6.2.  
Internet-sivuihimme tutustui tammikuussa 103 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 285 kertaa 6 eri maasta! 
 
Pe 29.1. 
Eilen kuulin, että on olemassa sellainen demarinaisten ryhmä, joka käsittelee työelämän 
asioita. Kysyin sen vetäjältä, oletko koskaan ollut työttömänä? Vastaus oli en. Sanoin, että et 
sitten tiedä työelämästä paljoakaan, ainoastaan työnteosta. 
 
La 9.1.  
Voihan ...vee mitä sanelemista, sillä onhan paikallinen sopiminen jo nyt mahdollista. 
Työehtosopimukset määrittelevät vain minimitason. MOT? VU 
 
Pe 1.1.  
Tylyä tekstiä hallitukselle ja ihan oikein! IL 
 
Pe 1.1.  
Internet-sivuihimme tutustui joulukuussa 117 yksittäistä vierailijaa  
(eli tietokonetta) ja sivuja katsottiin 348 kertaa 10 eri maasta! 
 


