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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous – 19/2018 
 
Aika:  lauantai 8.9.2018 kello 11.00 
Paikka: Globaalikeskus, Siltasaarenkatu 4, Helsinki 

 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 

Petrus Pennanen 
Markku Brask 
Arto Lampila  
Janne Uotila  
Harri Kivistö 
Jonna Lähdemäki 
Pekka Mustonen 
Ahto Apajalahti 
Ville Hautakangas 
Pauli Eronen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Veera Kontiokari (varajäsen, äänioikeudeton) 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudeton, etäosallistuja) 
 
 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.11. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Hallitus kutsuttu koolle sähköpostitse. Läsnä vähintään puolet hallituksesta. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Jätetään kohdat 6. Jäsenasiat sekä 7. Talous pois. Muokattu esityslista 

hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat 

*Hakemus vuoden 2019 SuomiAreenaan on jätetty. 

*Mielenilmaus EU:n tekijänoikeusuudistusta vastaan toteutui 26.8. 

*BIENiin osallistuminen toteutui 24.-26.8. 

 

5. Pöytäkirjan tarkastus 

 Hyväksytty 21.8.2018 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan. 
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6. Poliittiset aloitteet ja kannanotot 

*Petrus Pennanen on tehnyt Helsingissä valtuustoaloitteen Kruunusiltojen 

käytöstä. Aloite sai kannatuksia riittävästi ja asia etenee. Pennanen teki myös 

ponnen hotellitonttien myynnistä, ponsi ei saanut riittävästi kannatusta. 

*EU:n tekijänoikeusuudistuksesta tehty lehdistötiedote. 

*Jyväskylässä haluttu lisätä valtuutettujen ja viranhaltijoiden välistä 

vuoropuhelua. 

*Varsinais-Suomen Piraatit ovat julkaisseet tiedotteen kannabiksen 

lääkekäytöstä. 

 

7. Vaaliteemat 

Vaalityöryhmän työstä on tehty kooste. Tarkoitus olisi saada vaaliteemat 

syyskokoukseen mennessä valmiiksi, että puoluehallituksen esitys tulisi 

jäsenistölle siellä päätettäviksi. Tarkoitus olisi nostaa teemoista kolme 

kampanjakärkeä. Muut osat ohjelmaa tukevat ehdokkaita. Tarkoitus on 

laajentaa ja monipuolistaa puolueen kannattajakuntaa. 

 

Kokoustauko 12.06 – 14.07  

(tänä aikana käytiin keskustelua vaaliteemojen sisällöistä) 

 

Puoluehallitus on nyt tietoinen vaalityöryhmän työstä. Lokakuun puolivälissä 

on deadline syyskokouksen koollekutsumiselle, joten siihen mennessä 

viimeistään olisi vähintään kattoteemat oltava valmiina. 

 

8. Syksyn tekemistä 

8.1 Puoluepäivät ja -kokous 

Toimintasuunnitelma (Mumblessa to 13.9 klo 18), vaaliteemat ja budjetti 

(Mumblessa ti 25.9 klo 18) saatava valmiiksi ajoissa. Kokoukselle tulee löytää 

paikka, tilaa oltava vähintään 70 ihmiselle. Tarkoitus on pitää seuraava 

puoluehallituksen livekokous samassa yhteydessä puoluekokouksen ja -

päivien kanssa. Esityksiä järjestämispaikasta toivotaan seuraavaan 

hallituksen kokoukseen. 
 

8.2 Ehdokasasettelu 

Ehdokaslomakkeet ovat olemassa. Wikistä löytyy ehdokasesityspaperi. 

Helsingissä ensimmäinen ehdokasasettelun deadline jo 8.9. Lopullinen 

ehdokasmäärä Helsingissä riippuu vaaliliitoista. Helsingin lisäksi Tampereella 

ja Uudellamaalla on eduskuntavaaliehdokkaita olemassa. 

 

Eurovaaliehdokkuudelle halutaan deadline, jotta saadaan jäsenäänestys 
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järjestettyä pois alta ennen eduskuntavaalikiireitä.  

 

8.3 Muut työt 

Ei muita töitä. 

 

9. Sääntömuutokset 

Ahto Apajalahti, Arto Lampila ja Miika Hämynen ovat miettineet järjestön 

rakenteen kehittämistä. Sääntöihin tulisi laittaa takarajat sille, kuinka 

myöhään voi ilmoittautua ehdolle esimerkiksi puoluehallitukseen. 

Haluttaisiin myös, että kokoukseen osallistuvien tulisi olla maksanut 

jäsenmaksunsa ja olla ollut jäsen esimerkiksi vuoden alusta alkaen. 

 

Toisena kokonaisuutena: nykyinen kahden vuosittaisen puoluekokouksen 

järjestelmä on osoittautunut raskaaksi sekä hallinnollisesti että jäsenistön 

näkökulmasta. Puoluekokous tulisi pidettäväksi joka toinen vuosi. 

Puoluekokouksen ja puoluehallituksen väliin valittaisiin puoluevaltuusto, joka 

valvoisi puoluehallituksen toimintaa ja voisi esimerkiksi myöntää 

vastuuvapauden hallitukselle. 

 

10. Aktiivipalaute 

Ei aktiivipalautetta.  

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita. 

 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous tiistaina 18.9.2018 kello 18.30.  

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.23. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 


