
Piraattipuolue r.p. 

Puoluehallituksen kokous  

Pöytäkirja 

 

Aika: 17. lokakuuta  2019 kello 18.30 

Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 

Läsnä: 

 

Petrus Pennanen, pj 

Arto Lampila siht 

Janne Uotila 

Pekka  Mustonen 

Pauli Eronen 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.30 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 

 Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. 

 

5. Jäsenhakemukset 

 

 Hyväksyttiin yksi uusi jäsen. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

Ei ilmoitusasioita. 

 

 

 

7. Sääntömuutosehdotukset 

  

Päätettiin Lampilan ehdotuksen mukaisesti ehdottaa puoluekokoukselle seuraavia 

sääntömuutoksia 



 

16§ Eurovaalien ehdokasasettelu 

Muutetaan muotoon: 

Puoluehallitus päättää vaaliliitoista europarlamenttivaaleissa. Puolueen ehdokkaat 

europarlamenttivaaleissa valitaan jäsenäänestyksellä. Jäsenäänestystä ei kuitenkaan 

järjestetä, jos siihen nimettyjen ehdokkaiden määrä on enintään se, mitä puolueella on 

oikeus asettaa ehdokkaita europarlamenttivaalissa tai, mikäli puolue on vaaliliitossa, 

vaaliliittosopimuksen mukainen puolueelle osoitettu ehdokasmäärä. Tällöin 

puoluekokous asettaa puolueen ehdokkaiksi europarlamenttivaaleissa kaikki 

jäsenäänestykseen nimetyt henkilöt. 

 

Perustelu: 

Sääntöjen nykyinen muoto ei huomioi mahdollisuutta vaaliliiton muodostamiseen, joten 

sääntöjä on syytä tarkentaa jotta prosessi jäsenäänestyksen ja vaaliliiton suhteen on 

selkeämpi. 

 

11§ Puoluevaltuuston valitseminen ja sen kokousten koollekutsuminen 

Muutetaan puoluevaltuuston kevätkokouksen ajankohdaksi touko-heinäkuu. 

 

Perustelu: 

Nyt sääntöihin kirjatulla aikarajoitteella on erittäin todennäköistä että tilinpäätös ei ehdi 

valmistua kokouksessa käsiteltäväksi. 

 

 

8. Ehdotukset puoluekokoukseen 

 

Ei käsiteltäviä asioita 

 

9. Ylimääräisen kokouksen kutsuminen 

 

Päätettiin kutsua puolueen ylimääräinen kokous  lauantaina 30.11.2019 kello 10.30 

Töölön kirjaston Mika Waltari -saliin, osoitteeseen Topeliuksenkatu 6, Helsinki. 

 

Puolueen sääntöjen mukaisesti, kun täytettäviä paikkoja on enemmän kuin yksi 

käytetään siirtoäänivaalitapaa. Tätä varten päätettiin ottaa kokoukseen käyttöön 

Opavote -palvelu.  

 

Päätettiin että kokousaloitteiden viimeinen jättöpäivä on 16.11. 

 

Päätettiin kokouksen asialistaksi seuraava:  

 

1. Kokouksen avaus 



2. Kokouksen järjestäytyminen 

2.1. Kokouksen puheenjohtaja 

2.2. Kokouksen sihteerit 

2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Puolueen toiminnan kehittämisehdotukset 

6. Sääntömuutokset 

7. Äänestys rekisteröidyn puolueen lakkauttamisesta* 

8. Puoluehallituksen vaali* 

9. Kokousaloitteet 

10. Kokouksen päättäminen 

*Jäsenaloitteen esityslistalle vaatimat asiat. 

 

Eriävä mielipide (Mustonen): “Mustonen katsoo, että kohta puolueen 

lakkauttamisesta olisi tullut käsitellä ennen muita, koska mikäli puolue päädytään 

lakkauttamaan ei lopuilla kohdilla ole merkitystä. Tämä kohta on myös syy, miksi 

kokous koolle kutsuttiin ja on vähintään hyvän käytännön mukaista käsitellä 

kutsun aiheuttaneet asiat ensin.” 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 

Todettiin, että VTV oli tarkastuksessaan kriittinen bitcoinlahjoitusten suhteen, ja on pyytänyt 

puolueelta jatkotoimenpiteitä. Vähämartti on hoitanut asiaa. Aihe sisältää riskin taloudellisiin 

tappioihin (jos vaativat palautuksia) ja mahdollisuuden julkisuuden hakemiseen teeman 

ympäriltä 

 

 

 

14. Seuraava kokous 

 

14.11 kello 18.00 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.13. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Petrus Pennanen 

Puheenjohtaja 



Piraattipuolue 

 

Arto Lampila 

Kokouksen sihteeri 

Piraattipuolue 


