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Piraattipuolue r.p. 
Puoluehallituksen kokous 6/2019 
Pöytäkirja 
 
Aika: 19. maaliskuuta 2019 kello 18.15 
Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 
Läsnä: 
 
Varsinaiset jäsenet: 
Arto Lampila (pj) 
Ahto Apajalahti 
Ville Hautakangas 
Jonna Lähdemäki 
Pekka Mustonen 
 
Varajäsenet (äänioikeudella): 
Veera Kontiokari 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Hallituksen varapuheenjohtaja Arto Lampila avasi kokouksen kello 18.16. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Merkittiin tiedoksi, että Pennasen poissaolo kokouksesta liittyy puoluetehtävien hoitamiseen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Tarkastettiin ja hyväksyttiin 4.3. pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. 
 
5. Jäsenhakemukset 
 
Hyväksyttiin 4 uutta jäsentä. 
 
6. Ilmoitusasiat 
 
Ilmoitusasioita ei ollut. 
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7. Talous 
 
Käsiteltiin puolueen taloustilannetta. Puolueella on varoja noin 11 500 euroa. Päätettiin, että 
hallituksen puheenjohtaja (tarvittaessa varapuheenjohtaja) voi harkintansa mukaan päättää 3 
000 euron käytöstä eduskuntavaaleihin. Varoja saadaan käyttää vaalijulisteisiin ja 
vaalijulistepalveluihin, vaalimökki- ja vaalitelttatoiminnan kustannuksiin, some- ja muuhun 
mainontaan sekä esitteiden ja kannatustuotteiden hankintaan. 
 
8. Ylimääräisen puoluekokouksen järjestelyt 
 
Käsiteltiin Lampilan laatima kirjallinen selvitys 3.3. pidetyssä puoluekokouksessa 
etäosallistumisessa ilmenneistä epäkohdista. Muutama etäosallistuja ja etäosallistujaksi 
ilmoittautunut ei pystynyt äänestämään puoluevaltuuston varsinaisten jäsenten vaalissa. 
Joidenkin osallistujien kohdalla ongelmat koskivat äänestämisen lisäksi muutakin osallistumista. 
 
Kokousjärjestelyt etäosallistumisen osalta osoittivat huonoa hallintotapaa. Kaikki ehdolla olleet 
tulivat kuitenkin valituksi joko puoluevaltuuston varsinaisiksi jäseniksi tai varajäseniksi. 
Varajäseneksi valittujen kanssa oli keskusteltu tapahtuneesta, eikä kukaan heistä vaatinut 
käytyyn vaaliin liittyviä jatkotoimenpiteitä. 
 
Todettiin, että vastaavien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja ongelmatilanteiden 
ratkaisemiseksi on: 

● erityisesti kiinnitettävä huomiota etäosallistumisjärjestelmän toimivuuteen 
● valittava kokoukselle riittävä määrä sihteereitä seuraamaan keskustelua 

etäosallistumisjärjestelmässä 
● tiedotettava etäosallistujien äänestyskäytännöistä paremmin etukäteen 
● ongelmien ilmetessä pidettävä riittävän pitkä kokoustauko, jotta asiaa voidaan selvittää 

tarkemmin. 
 
Jatkossa etäosallistumis- ja seuraamismahdollisuutta tarvitaan sekä puoluekokouksiin että 
puoluevaltuuston kokouksiin, joten käytännön toteutuksen osalta toteutusmalleja suunnitellaan 
yhdessä puoluevaltuuston kanssa.  
 
Puolueelle laaditaan laatukäsikirja tai vastaava ohjeistus jäsenten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseen puolueen toiminnassa, jossa kuvataan jäsenten 
osallistumismahdollisuudet ja avoimuuden periaatteet: 

● Puoluehallituksen toiminnan seuraaminen 
● Puoluevaltuuston toiminnan seuraaminen 
● Erilaisten työryhmien ja alueellisten ryhmien toiminta 
● Jäsenten aloiteoikeus ja muut tavat vaikuttaa puolueen toimintaan 
● Kokousjärjestelyt ja käytännöt osallistumisen ja äänioikeuden käytön suhteen. 
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9. Piirien tilanne 
 
Lampila, Mustonen ja Kontiokari kertoivat eri piiriyhdistysten tilanteesta. 
 
10. Eduskuntavaalien kampanjatoimet 
 
Hautakangas kertoi eduskuntavaalikampanjoinnin sujumisesta Helsingissä ja Uudellamaalla. 
 
11. Eurovaalit 
 
11.1. Vaaliliitto eurovaaleissa 
 
Päätettiin puolueen sääntöjen 6 §:n mukaisesti, että Piraattipuolue on europarlamenttivaaleissa 
vaaliliitossa Liberaalipuolueen kanssa. Kummallakin puolueella on ehdokaslistalla 10 paikkaa. 
Päätös syntyi äänin 3-1 (2 tyhjää). 
 
11.2. Vaaliasiamiehet eurovaaleissa 
 
Valittiin Piraattipuolueen vaaliasiamieheksi europarlamenttivaaleissa Satu Immonen ja 
varamieheksi Jonna Lähdemäki. 
 
11.3. Jäsenäänestys eurovaaliehdokkaista 
 
Merkittiin tiedoksi hallituksen asettaman, puolueen vaalijärjestyksen 4 §:ssä tarkoitetun 
vaalilautakunnan 17.3. pidetyn kokouksen pöytäkirja. Vaalilautakunta päätti eurovaaliehdokkaita 
koskevan jäsenäänestyksen ajankohdaksi 18.-24.3. ja vahvisti ehdokasluettelon. 
Äänestysohjeet on lähetetty äänioikeutetuille ja äänestysaika on meneillään. Keskusteltiin 
jäsenäänestyksestä tiedottamisesta ja muista käytännön järjestelyistä. 
 
12. Poliittiset aloitteet ja kannanotot 
 
Apajalahti kertoi, että Pennanen oli Helsingin kaupunginvaltuustossa jättänyt 
talousarvioaloitteen ilmastoystävällisen kouluruoan laadun parantamisesta. 
 
Keskusteltiin puolueelle tulleista vaaleihin liittyvistä kyselyistä, joissa kysytään puolueen kantaa 
eri asioihin. 
 
13. Muut esille tulevat asiat 
 
Muita asioita ei tullut esille. 
 
14. Seuraava kokous 
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Päätettiin, että hallituksen puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle. 
 
15. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55. 
 
 
Tarkastettu ja hyväksytty 2.5.2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
Arto Lampila 
Varapuheenjohtaja 
Piraattipuolue 
 
Ahto Apajalahti 
Kokouksen sihteeri 
Piraattipuolue 
 


