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Vasemmistoliiton kaikkien aikojen isoin takinkääntö on juuri varmistunut! 4.8.2011.  

 

Surullista. Toivottavasti sosiaalinen media jaksaa seurata perustuslain "uudistamisen" HE 

60/2010 ja itsenäisen Suomen alasajon loppuun saakka. 

 

Lue ensin tämä artikkeli: 

Taxellin komiteasta ja pääministeri Jyrki Kataisen ensimmäisestä 

nukkehallituksesta 

Lähetetty kesäkuu 26, 2011 kirjoittanut Suomi 2017 - Suomi 2.0 

 

 

Vasemmistoliitolla eri vapaus äänestää hallituksen esitystä vastaan? Miten isoa ja sitovaa 

setelisolidaarisuus on sixpackin sisällä? Millä keinoin kasvavaa harmaata hallintoa 

hallitaan? 

 

http://suomi2017.wordpress.com/2011/06/26/taxellin-komiteasta-ja-paaministeri-jyrki-

kataisen-ensimmaisesta-nukkehallituksesta/ 

 

 

 
 

 

Lähettäjä: Petri Salo [mailto:petri_salo_2000 @ yahoo.com]  

Lähetetty: 2. elokuuta 2011 21:32 

Vastaanottaja:  

 

Katainen Jyrki VNK; Urpilainen Jutta VM; jyrki.katainen@eduskunta.fi; 

jutta.urpilainen@eduskunta.fi; Kirjaamo VNK 

 

Kopio: 

 

Mattlin Ilse VNK; Nummikoski Velipekka VNK; Kekkonen Jussi VNK; Kirstilä Juha VNK; 

Romakkaniemi Juho VNK; Kaltio Maarit VNK; Rajala Pasi VNK; Vänskä Antti VNK; Turunen 

Joonas VNK; Seppälä Tiina VM; Hirvola Matti VM; Virtanen Arto VM; LIndberg Tage VM; 

juuso.ronnholm@eduskunta.fi; ilmari.nalbantoglu@eduskunta.fi; 

taru.tujunen@kokoomus.fi; mikael.jungner@sdp.fi; nasima.razmyar@eduskunta.fi; VN 

Info VNK; anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi; pekka.ravi@eduskunta.fi; 

eero.heinaluoma@eduskunta.fi; jouni.backman@eduskunta.fi; 

jan.vapaavuori@eduskunta.fi; pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi 

 

Aihe: Vasemmistoliitto ja eri vapaus HE 60/2010? 

http://suomi2017.wordpress.com/2011/06/26/taxellin-komiteasta-ja-paaministeri-jyrki-kataisen-ensimmaisesta-nukkehallituksesta/
http://suomi2017.wordpress.com/2011/06/26/taxellin-komiteasta-ja-paaministeri-jyrki-kataisen-ensimmaisesta-nukkehallituksesta/
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To: 

jyrki.katainen@vnk.fi, jutta.urpilainen@vm.fi, jyrki.katainen@eduskunta.fi, 

jutta.urpilainen@eduskunta.fi, kirjaamo@vnk.fi 

 

Cc: 

ilse.mattlin@vnk.fi, velipekka.nummikoski@vnk.fi, jussi.kekkonen@vnk.fi, 

juha.kirstila@vnk.fi, juho.romakkaniemi@vnk.fi, maarit.kaltio@vnk.fi, pasi.rajala@vnk.fi, 

antti.vanska@vnk.fi, joonas.turunen@vnk.fi, tiina.seppala@vm.fi, matti.hirvola@vm.fi, 

arto.virtanen@vm.fi, tage.lindberg@vm.fi, juuso.ronnholm@eduskunta.fi, 

ilmari.nalbantoglu@eduskunta.fi, taru.tujunen@kokoomus.fi, mikael.jungner@sdp.fi, 

nasima.razmyar@eduskunta.fi, info@vnk.fi, anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi, 

pekka.ravi@eduskunta.fi, eero.heinaluoma@eduskunta.fi, jouni.backman@eduskunta.fi, 

jan.vapaavuori@eduskunta.fi, pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi 

 

 

 
 

 

Liite: tiedustelu .pdf-muodossa 

 

 

Hyvää päivää Teille, 

 

Aloitin kysymään hyvin yksinkertaista ja helposti vastattavissa olevaa asiaa sähköpostin 

kautta 22.6.2011: 

 

” Vasemmistoliitto ja eri vapaus HE 60/2010? 

Wednesday, 22 June, 2011 11:29 

From: "Petri Salo" petri_salo_2000@yahoo.com 

 

To: kirjaamo@vnk.fi 

 

Pääministeri Jyrki Katainen (kok) 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp) 

 

Hyvää kesäpäivää Teille, 
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Onnitelut uusien tehtävienne johdosta. 

 

Tiedustelen Teiltä kohteliaimmin sitä, että saiko vasemmistoliitto hallitukseen 

tullessaan eri vapauden äänestää hallituksen esitystä vastaan perustuslain 

"uudistamisen" eli HE 60/2010 toisessa eduskuntakäsittelyssä? 

 

Paikkansa pitävää vastausta odotan Teiltä ensi tilassa. 

 

Ystävällisin terveisin ja kiitoksin 

Petri Salo 

puhelin 050 330 2410 

Sosiaalinen media” 

 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

 

VS: Vasemmistoliitto ja eri vapaus HE 60/2010? 

Wednesday, 22 June, 2011 22:13 

From: "VNK.Kirjaamo@vnk.fi" VNK.Kirjaamo@vnk.fi 

To: petri_salo_2000@yahoo.com 

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kirjaamossa.  
Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets registratorskontor.  
Your message has been delivered to the Registry of the Council of State 
 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
 
Hallitusta muodostettaessa julkisuuteen annettiin tieto pääministeri Kataisen toimesta, että 
hallitukseen lähtevien puolueiden ei sallita äänestävän tai toimivan hallituksen kantaa 
tahikka esityksiä vastaan. 
 
Vasemmistoliittohan äänesti ensimmäisessä perustuslain "uudistamista" koskevassa 
eduskunnan äänestyksessä HE 60/2010 vastaan. Miksi vastauksen saaminen tässä asiassa 
on suomalaisten kannalta erittäin merkityksellinen? 
 
Perustuslain “uudistaminen” ja uusien kansanedustajien kannat HE 60/2010 
suhteen? 
Lähetetty toukokuu 8, 2011 kirjoittanut Suomi 2017 - Suomi 2.0 
 
”Toivottavasti lainmukaista julkisen palvelun tehtävää hoitavassa Yleisradiossa saadaan 
tehdä selvitys uuden eduskunnan kansanedustajien kannoista; ennen perustuslain HE 
60/2010 toista käsittelyä.” 
 
Lue lisää Suomen ja suomalaisten kannalta erittäin tärkeästä aiheesta 
osoitteessa: 
http://suomi2017.wordpress.com/2011/05/08/perustuslain-uudistaminen-ja-uusien-

http://suomi2017.wordpress.com/2011/05/08/perustuslain-uudistaminen-ja-uusien-kansanedustajien-kannat-he-602010-suhteen/
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kansanedustajien-kannat-he-602010-suhteen/ 
 
Tänään on jo 2.8.2011 ja odotan edelleen paikkansa pitävää tietoa valtioneuvoston 
kansliasta: 
 
Onko hallituspuolue vasemmistoliitolle annettu vapaus äänestää hallituksen 
esitystä vastaan? Kyseessä perustuslain ”uudistaminen” eli HE 60/2010 ja sen 
toinen äänestys eduskunnassa. 
 
Mikäli vastausta tiedusteluuni ei tulla antamaan, niin pyydän Teitä kohteliaimmin 
antamaan perusteena olevan lainkohdan kokonaisuudessaan. Kansanvalta ei toimi, jos 
kansa ei tiedä. 
 
Ystävällisin terveisin ja kiitoksin 
Petri Salo 
puhelin 050 3302410 
sosiaalinen media 
 
 

 
 
 
VS: Vasemmistoliitto ja eri vapaus HE 60/2010? 
Tuesday, 2 August, 2011 21:50 
 
From:  
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" VNK.Kirjaamo@vnk.fi 
 
To:  
petri_salo_2000 @ yahoo.com 
 
Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kirjaamossa.  Ert e-postmeddelande 
har mottagitts av statsrådets registratorskontor.  Your message has been delivered to the 
Registry of the Council of State 
 
 
 

 
 
 
VS: Vasemmistoliitto ja eri vapaus HE 60/2010? 
Thursday, 4 August, 2011 4:17 
 
From:  
"Joonas.Turunen@vnk.fi" Joonas.Turunen@vnk.fi 
 
To:  petri_salo_2000 @ yahoo.com 
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Cc:  
Sirkka.Kallioniemi@vnk.fi 
 
Hyvä Petri Salo, 
 
 
kiitos pääministeri Jyrki Kataiselle lähettämästänne viestistä. Pahoittelen, että vastaus 
asiaa koskeviin viesteihinne on viivästynyt. 
 
Edellinen eduskunta hyväksyi perustuslain muutoksen (HE 60/2010 vp: laki Suomen 
perustuslain muuttamisesta ja laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta) lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. 
 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus on sitoutunut saattamaan loppuun perustuslain 
muutoshankkeen (ks. hallitusohjelman 4. luku: "Saatetaan loppuun perustuslain 
muutoshanke.").  
 
Kaikki kuusi hallituspuoluetta ovat sitoutuneet hallituksen ohjelmaan. 
 
Välitän lähettämänne terveiset eteenpäin. 
 
Ystävällisesti, 
Joonas Turunen 
Pääministerin erityisavustaja (eduskunta-asiat) 
puh. 09 160 22366, joonas.turunen@vnk.fi 
Valtioneuvoston kanslia 
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, PL 23, 00023 Valtioneuvosto 
 
 

http://uk.mc1257.mail.yahoo.com/mc/compose?to=joonas.turunen@vnk.fi

