Pirtin klubi 2014-2018
1.11.2018: "Hallituksen esitys irtisanomissuojan heikentämisestä", Alustajana
Arjo Suonperä,

Katso Arjon alustus ja Lue Seppo Ruotsalaisen artikkeli "Painia ja politiikkaa - Sipilä
liekeissä"
4.10.2018: "Eläkeläiset ja tulevat vaalit", Alustajana Pekka Kallioniemi,
Katso alustus Lue Seppo Ruotsalaisen artikkeli
6.9.2018: "EU:n sosiaalinen ja puolustuspoliittinen ulottuvuus", Alustajana VEU:n
puheenjohtaja Arjo Suonperä, Katso esitelmä
3.5.2018:

"Suomen vino ja sotaisa EU-politiikka tyhjentää valtion kassan",

Alustajana VEU:n puheenjohtaja Arjo Suonperä.

5.4.2018: "Taloudellisen tasa-arvon lisääminen", Alustajana Pekka Kallioniemi.
Keskusteltiin seuraavista asioaita: Minimipalkka, Eläkkeet, Tuloverotus, ALV-vero, Perintöoikeus ja
perinnön verotus ja Julkinen liikenne.
Katso keskustelujen yhteenveto.

1.3.2018: "Vieraantunut ja luovutettu työ = pääomanomistajlle voittoa tuottava
työ", Alustajana valtiotieteen tohtori Seppo Ruotsalainen.
Ongelmia syntyy siitä syystä, että päätöksenteossa työn päätarkoituksena pidetään sen tuottamaa
voittoa eikä sen varsinaista tulosta esim. hyviä hoitopalveluja. Karl Marx esitti työn
vieraantumiskehityksen taloustieteellisessä tutkielmassaan huhti- elokuussa vuonna 1844.
Marxin tuolloin esittämät ajatukset ovat juuri tällä hetkellä ajankohtaisempia kuin koskaan
ennen.
Katso Työvihko-DSL.
Katso alustus.

1.2.2018: "Presidentin vaalit ja vaalien tuloksen merkitys", Alustajana VEU:n
puheenjohtaja Arjo Suonperä.
3.1.2018:

"Länsimetron liityntäliikenne",

Katso keskustelumuistio.

5.12.2017: "Suomen itsenäisyyden synty, kehittyminen ja rappeutuminen",
Alustajana tekn. tri Heikki Kurttila, Katso esitelmä
7.11.2017: "EU:n liittovaltiokehityksen eteneminen", Alustajana VEU:n puheenjohtaja
Arjo Suonperä, Katso esitelmä

3.10.2017: "Työväenliikkeen edessä olevat haasteet", Alustajana valtioptieteen
tohtori Seppo Ruotsalainen, Katso blogiartikkeli

Pirtin klubi 2014 - 2018
Tilaisuudet, pidetyt alustukset ja muut tilaisuuksiin liittyvät
asiakirjat
6.6.2017: "Suomen presidentti, EU:n suunta ja globalisaation
muutokset", Alustajana VEU:n puheenjohtaja Arjo
Suonperä Katso esitelmä
4.4.2017: "Eduskunta käänsi selkänsä eläkeläisille- asiaa taitetusta

indeksistä", Alustajana tekniikan tohtori Heikki Kurttila

Katso esitelmä

Keskustelun lopussa todettiin, että eläkeläiset voivat kääntää tulevissa vaaleissa selkänsä
eduskuntapuolueille. SKP ainoana puolueena tuki virallisesti kansalaisaloitetta.

7.3.2017: "Arvot Espoon kaupungin päätöksenteossa", avoin keskustelu
http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Espootarina

7.2.2017: "Tasa-arvoasiat Espoon päätöksenteossa tulevalla vaalikaudella",
avoin keskustelu

3.1.2017: "Tasa-arvoasiat", alustajana piirisihteeri Tiina Sandberg
Keskusteltiin tilastosta "Naiset ja miehet Suomessa 2016" Katso tilasto

13.12.2016: "Vaaliteemat ja -lupaukset kunnallisvaaleissa"
Katso esitelmä

1.11.2016: "Länsimetron vaikeudet", alustajana kaupunginvaltuutettu Kurt Byman
4.10.2016: "Brexit, mitä sen jälkeen", alustajana VEU:n puheenjohtaja Arjo Suonperä
Katso esitelmä

14.6.2016: "USA:n sotaharjoitukset Suomessa.", alustajana varatuomari Arjo Suonperä
Katso esitelmä

3.5.2016: "Varakkaiden veroparatiisit.", alustajana Pekka Kallioniemi
•

Katso esitelmä

5.4.2016: "Isäntämaasopimus= Hyppy kohti NATOa ", alustajana tekniikan tohtori Heikki
Kurttila
•
•

Katso Hyppy kohti NATOa
Katso Suomen Yhteisymmärryssopimus NATO:n kanssa sisältäen ISÄNTÄMAATUKISOPIMUKSEN

1.3.2016: "KESKUSTELU YHTEISKUNTASOPIMUKSESTA. ", alustajana Arjo Suonperä.
•

Katso alustus tästä

2.2.2016: "Terrorismin vastainen sota ja pakolaiset Euroopassa. ", alustajana Pekka
Kallioniemi
•

Katso alustus tästä

5.1.2016: "Kansantaloustiede – Tiedettä vai politiikkaa? ", alustajana Markku J Kekäläinen ,
1.12.2015: "Nobelpalkittu kirjailija Svetlana Aleksijevits ja hänen teoksensa

'Tšernobylistä nousee rukous'. ", alustajana Pekka Kallioniemi
Tsernobylin onnettomuus, Svetlana Aleksijevits, Tsernobylista nousee rukous

3.11.2015: "Hallituksen leikkauspolitiikan linja - miksi ja kuka häviää ? ", alustajana
varatuomari Arjo Suonperä
•

Katso alustus tästä

6.10.2015: "Seikkailija Kuubassa", alustajana Heidi Tapiovaara
1.9.2015: "Syyskuun 11. päivän tapahtumat", alustajana tekniikan tohtori Heikki Kurttila
•

Katso alustus tästä

5.5.2015: "Tulevien keskusteluaiheiden suunnittelu"
7.4.2015: "Pankin vai kansan demokratia? Kreikka muuttaa lainaehtojaan, Suomikin
menettää". Kreikan kriisistä alustajana varatuomari Arjo Suonperä
3.3.2015: Riskienhallinta, alustajana riskienhallinta-asiantuntija Pekka Kallioniemi
•

Katso alustus tästä

3.2.2015: TTIP Transatlanttinen kauppa- ja investointisopimus, alustajana varatuomari Arjo
Suonperä
•

Katso alustus tästä

13.1.2015 : Pienyrittäjän turvaton asema, alustajana varatuomari Arjo Suonperä
•

Katso alustus tästä

2.12.2014 : Rikkaus pois ja köyhyys, Esko Seppänen kertoi kirjastaan "
SUOMEN RIKKAAT kuka kukin on"
4.11.2014 : Ukrainan tilanne ja taustat, alustajana valtiotieteen tohtori
Seppo Ruotsalainen
7.10.2014 : Perimällä rikkaaksi, alustajana Markku J Kekäläinen
2.9.2014 :Ansiotuloverotus, alustajanatekniikan lisensiaatti Pekka
Kallioniemi
•

Katso alu7stus klikkaamalla tätä tekstiä

6.5.2014 : Kuuba-Karibian valo, tekniikan tohtori Heikki Kurttila
1.4.2014 :Temperamentti ja persoonallisuus, alustajana Markku J
Kekäläinen
4.3.2014 : Muutetaan EU, alustajana varatuomari Arjo Suonperä
4.2.2014 : Eri näkökohtia verotukseen 2. osa , alustajana tekniikan
lisensiaatti Pekka Kallioniemi

•

Katso alustus klikkaamalla tätä tekstiä
2.1.2014 : Eri näkökohtia verotukseen 1. osa, alustajana tekniikan lisensiaatti

Pekka Kallioniemi
•

Katso alustus klikkaamalla tätä tekstiä

•
•
•

2.12.2013 : Vahingonkorvaus, alustajana varatuomari Arjo Suonperä
4.11.2013 :Darwin vastaan luomisteoria, alustajana Markku J Kekäläinen

7.10.2013 : Miksi kannattaa tehdä testamentti ja miten se tehdään, alustajana
varatuomari Arjo Suonperä

