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Jäsenkirje 
 

Kesä on jo ehtinyt elokuulle ja yhdistyksen on aika aloittaa taas aktiivitoimintansa. 

 

SDP:n jäsenäänestys 2015 eduskuntavaaliehdokkaista postiäänestyksenä  

15- 29.8.2014 

Yhdistyksen ehdokkaana on Tarja Eklund  

joten toivomme teidän kaikkien osallistuvan äänestykseen. 
 

Puoluekokous valitsi SDP:n puheenjohtajaksi Antti Rinteen Seinäjoella.  

Puheenjohtajakisassa käydyssä äänestyksessä äänet jakaantuivat Antti Rinteen ja Jutta Urpilaisen 

välillä 157- 143. Tiukan kisan jälkeen on nyt SDP:n yhtenäisyyden kannalta tärkeää saada 

eduskuntavaaleja varten koko maata ja kaikkia kansanryhmiä edustava ehdokasjoukko kokoon. 

Kansalaismielipiteen kuulemisessa on viisautta joka päättäjien pitää huomioida entistä paremmin. 

  

Minihallitusneuvottelut onnistuivat kohtalaisen hyvin. Varmaan senkin vuoksi että kaikilla 

hallituspuolueilla oli tarvetta lievittää kevään kehysriihipäätöksiä. Lapsilisäleikkauksia 

kompensoidaan pienituloisten perheiden osalta 70 miljoonan verovähennysoikeudella vuodessa ja 

ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiotarkistukset kolmen alimman tuloluokan osalta 2015 ja 

jäädytys siirretään vuoteen 2016. SDP on pitänyt tärkeänä oppivelvollisuusiän pidentämistä ja se on 

tarkoitus toteutua. Puolueen ja SAK:n kannalta harmilliset työeläkkeiden osittainen indeksijäädytys 

ja työttömyyskorvauksen aleneminen 50 miljoonalla (tarkoitus kohdentua suurempiin 

työttömyyspäivärahoihin) jäivät voimaan ainakin toistaiseksi. 

 

Metropolihallinto perustetaan ja sote- lain valmistelua jatketaan edellisen hallitusohjelman 

mukaisesti. Menokehysneuvotteluissa sovittuun 1,9 mrd, euron omaisuuden myyntiin ja siitä 

saatavien tulojen kohdentumiseen ei tehdä muutoksia. Antti Rinteen mukaan SDP haluaa turvata 

Altian mahdollisessa myynnissä työntekijöiden aseman mahdollisimman hyvin. 

 

Satsaukset ylimääräiseen 1,1 mrd työllisyys- ja kasvupakettiin rahoitetaan suurimmaksi osaksi 

velkarahalla tulevina vuosina. Onkin tarkkaan katsottava syksyn budjettineuvotteluissa että pakettia 

tai verohelpotuksia ei rahoiteta elinkustannuksia lisäävillä uusilla veroilla tai vanhoja kiristämällä 

jolloin vain sosiaalimenot kasvaisivat. 

  

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme ajankohtaisista asioista yhdistyksen teltalle  

la.30.8 Itä- Hakkila päivää viettämään klo.10- 14.00  

Vaikkapa heittämään tikkaa tai tapaamaan kansanedustaja Antti Lindtmania. 

 

Osallistumme Hakunila päivän viettoon la 13.9 Hakunilan ostarilla. 

 
Terveisin johtokunta. 

 
Tarja Eklund    Taimi Viiala     

puheenjohtaja     sihteeri 

040 8277867    0400 710523 
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Tarja Eklund. 

 

57- vuotias leipomotyöntekijä.  

Perheeseeni kuuluu aviomies, poikani vaimonsa ja kahden tyttären kanssa. 

 

Kun luottamustoimilta ehtii pidän puutarhan hoidosta, mökkeilystä ja mahdollisuuksien 

mukaan matkailusta.  

 

SDP on koko kansan edustaja.  

 Kansalaismielipiteen parempi kuuleminen on suurta viisautta joka pitää huomioida 

päätöksenteossa. AY- liikkeen mielipiteitä taas on kuultava työ, - ja elinkeinoelämään 

liittyvissä päätöksissä. Minulle tärkeitä asioita ovat nuorten tulevaisuus- vanhusten 

turvallinen vanhuus - työelämän asiat.  Sdp:n tehtävänä on huolehtia sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta yhteiskunnassa ja se onnistuu parhaiten hallituksesta 

käsin. Siellä on meidän poliittinen paikkamme. Tämän varmistamiseksi pyrin uudelleen toista 

kertaa kansanedustajaehdokkaaksi. 

 

Vantaan kaupunginvaltuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunta ja tarkastuslautakunta.  

Seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto, Hakunilan srk.neuvosto 

Uudenmaan Demarinaisten varapuheenjohtaja 

SDP:n puoluevaltuuston 1 varajäsen Uudenmaanpiiri. 

HOK- Elannon edustajisto 

Itä- Hakkilan Demareiden puheenjohtaja. 

SEL ry:n työttömyyskassan varajäsen. 

 

Puoluekokousedustajana 2010, 2012,2014 

Kansanedustajaehdokkaana 2011.  

 

www.kolumbus.fi/tarja.eklund 

http://fi-fi.facebook.com/tarja.eklund.5 

 

 


