
 
 

Lähettäjä: Valpas Antti [mailto:Antti.Valpas@eduskunta.fi] 
Lähetetty: 6. syyskuuta 2016 17:40
Vastaanottaja: Meriniemi Marko SM; SM_VP_HKO_Kirjaamo
Aihe: Uusi jäsen siviili- ja sotilastiedustelua koskevien lainsäädäntöhankkeiden sekä perustuslain 
tarkistamista koskevien hankkeiden parlamentaarista seurantaa varten

 
Hei,
 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt nimetä 
seurantaryhmän uudeksi jäseneksi kansanedustaja Jani Mäkelän, joka ottaa samalla vastaan 
Tolppaselta vapautuneen 1. varapuheenjohtajan tehtävän.
 
Edustajan yhteystiedot:
jani.makela@eduskunta.fi
050-512 2269
 
--------------------
Ystävällisin terveisin
With Best Regards

Antti Valpas
Pääsihteeri / Secretary General
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä / The Finns Party Parliamentary Group
tel. +358 9 432 3278, +358 50 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi

 

Lähettäjä: Meriniemi Marko SM [mailto:Marko.Meriniemi@intermin.fi] 
Lähetetty: keskiviikkona 29. kesäkuuta 2016 9.14
Vastaanottaja: Valpas Antti <Antti.Valpas@eduskunta.fi>
Kopio: Tölli Tapani <Tapani.Tolli@eduskunta.fi>; Riihiranta Niina <Niina.Riihiranta@eduskunta.fi>
Aihe: VL: Esitys parlamentaarisen seurantaryhmän koollekutsumisesta siviili- ja sotilastiedustelua 
koskevien lainsäädäntöhankkeiden sekä perustuslain tarkistamista koskevien hankkeiden 
parlamentaarista seurantaa varten
 
Hei Antti,
 
Voitte nimetä miesjäsenen Tolppasen tilalle. Tällä hetkellä seurantaryhmän sukupuolijakauma on 
9n/11m, jolloin miesjäsenen nimeämisen myötä on mahdollista noudattaa naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää.
 
______________________________
Ystävällisin terveisin / Best regards,
 
Parlamentaarisen seurantaryhmän sihteeri
 
Marko Meriniemi
Erityisasiantuntija / Senior Specialist
 
Sisäministeriö / Ministry of the Interior
Poliisiosasto / Police Department
Erottajankatu 2, 00023 Valtioneuvosto
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tel. +358 29 548 8561
marko.meriniemi@intermin.fi
 
 
 
 

Lähettäjä: Valpas Antti [mailto:Antti.Valpas@eduskunta.fi] 
Lähetetty: 28. kesäkuuta 2016 12:36
Vastaanottaja: Aaltomaa Kauko SM
Aihe: VS: Esitys parlamentaarisen seurantaryhmän koollekutsumisesta siviili- ja sotilastiedustelua 
koskevien lainsäädäntöhankkeiden sekä perustuslain tarkistamista koskevien hankkeiden 
parlamentaarista seurantaa varten

 
Hei,
 
Viitaten tähän alla olevaan viestiin, kansanedustaja Maria Tolppanen on ilmoittanut eroavansa 
tämän seurantaryhmän jäsenyydestä. Kysyn, voimmeko nimetä tarvittaessa toisen miesjäsenen 
hänen tilalleen? Meillä on eduskuntaryhmässä 37 edustajaa, joista 11 on naisia ja heistä kaksi poissa 
laskuista (puhemies ja ministeri) eli vain 9 naista, mikä on meille sekä tasa-arvolain noudattamisen 
että naisedustajien työkuorman näkökulmasta haastava tilanne.
 

--------------------
Ystävällisin terveisin
With Best Regards

Antti Valpas
Pääsihteeri / Secretary General
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä / The Finns Party Parliamentary Group
tel. +358 9 432 3278, +358 50 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi
 

 

Lähettäjä: Ojakoski Markus 
Lähetetty: 20. marraskuuta 2015 9:30
Vastaanottaja: JL Eduskuntaryhmät/puheenjohtajat; JL Eduskuntaryhmät/pääsihteerit
Aihe: Esitys parlamentaarisen seurantaryhmän koollekutsumisesta siviili- ja sotilastiedustelua 
koskevien lainsäädäntöhankkeiden sekä perustuslain tarkistamista koskevien hankkeiden 
parlamentaarista seurantaa varten
 
Hyvät eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja pääsihteerit
 
Oheisena sisäministerin esitys SMDno-2015-1509, 10.11.2015 parlamentaarisen seurantaryhmän 
koollekutsumisesta siviili- ja sotilastiedustelua koskevien lainsäädäntöhankkeiden sekä perustuslain 
tarkistamista koskevien hankkeiden parlamentaarista seurantaa varten sekä muut esityksen mukana 
tulleet asiakirjat.

Keskustan eduskuntaryhmä pyytää eduskuntaryhmiä tekemään ehdotuksensa parlamentaariseen 
seurantaryhmään nimettävistä edustajista seuraavasti:

Keskustan eduskuntaryhmä                                                                                           2 edustajaa   
(puheenjohtaja)

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä                                                                          2 edustajaa   (1. 
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varapuheenjohtaja)

Kokoomuksen eduskuntaryhmä                                                                                   2 edustajaa   (2. 
varapuheenjohtaja)

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä                                                                   2 edustajaa   (3. 
varapuheenjohtaja)

Vihreä eduskuntaryhmä                                                                                                   1 edustaja

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä                                                                             1 edustaja

Ruotsalainen eduskuntaryhmä                                                                                      1 edustaja

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä                                                                1 edustaja

Eduskuntaryhmiä, joilla on yksi edustaja, pyydetään nimeämään edustajalle myös varajäsen, jolla on 
oikeus osallistua seurantaryhmän työhön varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa. 

Ehdotukset pyydetään toimittamaan Keskustan eduskuntaryhmän pääsihteerille viimeistään 
perjantaina 27.11.2015.
 
Toimeksi saaneena
 
 
Markus Ojakoski
Pääsihteeri
Keskustan eduskuntaryhmä
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