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KANSALAISENA ja ELÄKELÄISENÄ, ARMAASSA SUOMENMAASSA  
 

POLIITTISET LAMPAAT  
Pitkään eläneenä ja jo eläkkeellä olevana, on tullut tarkkailtua Suomen poliittista touhua 
vähän joka kantilta. Eräs asia, joka minua erityisesti ihmetyttää on se, että esim. eräskin 
puolue on ominut itselleen kodin, uskonnon ja isänmaan. Toisella taas on Suomen kaikki 
pellot ja metsät (MTK:n) kautta. Mitähän meille jää, jotka pelkällä palkalla sinnittelemme. 
Meille jää yhteistyö keskenämme, siitä ovat osoituksena etujärjestöt, liitot, keskusjärjestöt 
ym. (myös puolueemme SDP.)  
 

Se meidän jokaisen palkanansaitsijan pitää muistaa mielessämme. Emme saa antaa 
porvarien omistamien lehdistön ja tiedoituskanavien kautta hämätä itseämme lipsumaan ja 
vaihtamaan leiriä vähän väliä. Valitettavasti jotkut vähemmän asioista selvää ottaneet tai ne, 
jotka eivät välitä omasta parhaastaan, ovat sen monesti tehneet. Saahan toki niin tehdä, 
Suomi on vapaa maa, mutta ei pidä sitten narista, kun vaikeuksia tulee. Tämä kirjoitus siksi, 
koska aina ennen vaaleja meitä syytetään esim. SAK:n kanssa yhteistyöstä (olemmehan 
näkyvimpänä) vaalikentillä.  
 

M UUTAMA SANA KOULUTUKSESTA.  
Minua ihmetyttää se, ettei nykyaikana pystytä suuntaamaan koulutettujen ihmisten tuloa 
työmarkkinoille tarpeen mukaan, vaan aina monta vuotta myöhästyen. Huomataan 
myöhässä, että nyt on huutava pula esim. lääkäreistä. Niitä sitten haalitaan mistä sitten 
satutaan saamaan (jopa muutama valelääkärikin.) Tietokoneaikana edelläolevan pitäisi 
onnistua, kunhan ei liikaa kuunnella jälkikasvua. Hehän kaikki haluavat erilaisiksi 
"tähdenlennoiksi " SUOMEN KULTTUURITAIVAALLE. Katso taanpa erilaisia ns. 
"valintakisoja", joissa tarjokkaita on pilvin pimei n.  
(Olisipa tuottavaan työhön samanlainen into-ja tunku.)  
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M inua ihmetyttää myös nykyisen porvarihallituksen hinku käydä eläkeläisten kimppuun 
kerta toisen jälkeen. Vähän aikaa sitten valmistuneen eläkeuudistuksen jälkeen ( joka on ok) 
on taas tarvetta käydä puolustuskyvyttömien eläkeläisten taskuilla. Sitähän me ilmeisesti 
olemme, koska herrat niin innokkaasti uskaltavat käydä "ryöstöretkillään." Tarkoitus heillä 
on, että vähän ennen kun potkaistaan tyhjää, eläkertymä olisi korkeimmillaan. Eli paljon 
myöhemmin, kuin se on  nykyisin. He haluavat ottaa oikeuden meille kuuluvissa asioissa, 
ryöstää meidän ansaitsemamme pitkän ja raskaan työn odotetut tulokset ja eläkeajan 
nautinnan. Ja tietenkin ilman omantunnon kolkutuksia, jos heillä sellaista tuntoa enää on.  
 

M eillä on kuitenkin toivoa, kun seuraavissa Eduskuntavaaleissa äänestämme. Tehdään se 
niin, että vain sellaiset ehdokkaat, jotka ovat ottaneet meidän asiamme omakseen, kuten  
TARJA EKLUND. Hän on luvannut ehdokkaana edustaa eläkkeensaajien etuja, kuten myös 
silloin, jos hän tulee valituksi Eduskuntaan. Tehkäämme siis kaikkemme, jotta näin myös 
tulisi käymään.  
 

Tällä hetkellä ei päättäjissä (hallituksessa) ole eläkeläisystävällistä edustajaa, joten pannaan 
naamat muistiin ja valitaan sellaiset kansanedustajat, jotka ovat meidän eläkeläisten ja 
yleensäkin palkanansaitsijan asioita puolustamassa myöskin tuloksia saaden. Unohdetaan 
sellaiset edustajat, jotka vetoavat mm. ryhmäkuriin ym. tekoselityksiin, eivätkä uskalla ajaa 
alueensa äänestäjien asiaa.  
 

Toivon ja uskonkin, että suomalaiset äänestäjät sitten aikanaan ovat valmiita vaihtamaan 
valtiolaivan suunnan sosiaalisempaan ja meille suurelle enemmistölle turvallisempaan 
suuntaan. Lopetetaan nykyinen juppien itsekäs sulle-mulle-ittelle” -politiikka, ennen kuin on 
myöhäistä.  
 
HYVÄÄ VUODEN JATKOA! 
 
Osmo Peltonen  
Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry  
Johtokunnan jäsen 
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Puheenjohtaja  
 


