TOIMINTAKERTOMUS 2017
HELSINGIN PIRAATIT
JOHDANTO
Helsingin piraattien uusi hallitus aloitti toimintansa 12.5.2017. Kuntavaalien myötä piraatit olivat saaneet
Helsingissä kaupunginvaltuutetuksi Petrus Pennasen sekä puolueiden välisten neuvottelujen tuloksena muita
luottamustoimia.
Uuden hallituksen tehtävänä oli muodostaa käytännöt valtuusto- ja lautakuntatyön tukemiseen sekä kehittää
piirin toimintaa ajatellen mahdollisia vuonna 2018 tulevia maakuntavaaleja sekä vuoden 2019
eduskuntavaaleja.
Tämä toimintakertomus koskee ajanjaksoa 12.5.2017-31.12.2017. Alkuvuotta 2017 koskee vuosikokouksessa
12.5.2017 hyväksytty vuosikertomus 2016-2017. (Liite:
https://kirjoitusalusta.fi/ep/pad/view/oqarhTelvb/LGtRzmGEap )
Hallitus hyväksyi 23.5. toimintaohjelman vuosiksi 2017-2019. Toimintaohjelma, jota päivitettiin hallituksen
kokouksissa 19.6. ja 10.12., sisältää hallituksen sisäiset toimintakäytännöt sekä Helsingin piraattien
toiminnan organisoinnin pääpiirteet ja keskeiset painopisteet. (Liite, toimintaohjelman uusin versio:
https://kirjoitusalusta.fi/ep/pad/view/hepi-hallitus-17-05-23-6/9ggJuBQJO5 )
1) VALTUUSTO- JA LAUTAKUNTATYÖ
Valtuustoryhmän järjestäytyminen ja toiminta
Piraattipuolueen valtuustoryhmä Helsingin kaupunginvaltuustossa järjestäytyi 7.6. pidetyssä kokouksessa.
Valtuustoryhmään kuuluvat:
Petrus Pennanen, kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja, Piraattipuolue
Amos Ahola, 1. varavaltuutettu, Liberaalipuolue
Leo Bergman, 2. varavaltuutettu, Liberaalipuolue
Ahto Apajalahti, valtuustoryhmän sihteeri, Piraattipuolue.
Valtuustoryhmä kokoontui vuoden loppuun mennessä 10 kertaa. Valtuustoryhmän kokouksissa käytiin läpi
valtuuston kokousten esityslistojen asioita, sovittiin pidettävistä puheenvuoroista ja kannoista sekä
valtuustoaloitteista. Lisäksi käsiteltiin valtuustoryhmän tapahtumiin ja varainkäyttöön liittyviä asioita.
Valtuustoryhmä omaksui käytännöksi, että Helsingin piraattien hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja
puheoikeus sen kokouksissa. Valtuustoryhmän kokouksiin osallistui valtuustoryhmän sihteerinä toimivan
Helsingin piraattien puheenjohtaja Ahto Apajalahden lisäksi yleensä 1-3 muuta hallituksen jäsentä.
Valtuustoryhmä otti syksyllä 2017 käytännöksi lähettää suoraa verkkolähetystä kokouksistaan. Näin piraatit
toimivat avoimuuden edelläkävijöinä valtuustossa.
Muut kunnalliset luottamustehtävät

Vuosikokouksessa 12.5. valittiin päätettiin Helsingin piraattien esityksestä Piraattipuolueen valtuustoryhmän
edustajiksi niihin kaupungin luottamustoimiin, jotka puolueiden välisissä neuvotteluissa oli sovittu
Piraattipuolueen valtuustoryhmälle kuuluviksi. Osa paikoista päätettiin antaa Piraattipuolueen kanssa
vaaliliitossa toimineen Liberaalipuolueen täytettäväksi. Lisäksi hallituksen kokouksessa 31.5. päätettiin
esityksestä Helsingin käräjäoikeuden lautamiehiksi
Luottamustehtävät nimitettiin seuraavasti:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen: Leo Bergman (liberaalit)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen: Ahto Apajalahti (piraatit)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsen: Petrus Pennanen (piraatit)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsen: Satu Immonen (piraatit)
Digitalisaatiotoimikunnan jäsen: Ville Hautakangas (piraatit)
Digitalisaatiotoimikunnan varajäsen: Johanna Vendelin (liberaalit)
Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsen: Amos Ahola (liberaalit)
Keskusvaalilautakunnan 5. varajäsen: Petra Salmi (piraatit)
Lautamiehet: Pauli Eronen, Jonna Lähdemäki, Antti Lehto
Toiminta kaupunginvaltuustossa ja valtuustotyön tukeminen
Kaupunginvaltuusto kokoontui alkaneen valtuustokauden aikana vuoden loppuun mennessä 11 kertaa. Petrus
Pennanen osallistui näistä 10 kokoukseen ja varavaltuutettu Amos Ahola yhteen. Pennanen piti kokouksissa
15 puheenvuoroa.
Elo-syyskuussa osallistuttiin Helsingin kaupunkistrategian valmistelua koskeviin neuvotteluihin. Piraatit
saivat strategiaan kirjauksen epäkaupallisten ja kaupallisten tilojen käytön edistämisestä kansalais- ja
kulttuuritoimintaan. Piraatit olivat mukana hyväksymässä strategiaa, jonka yhteydessä hyväksyttiin myös
piraattien esittämä ponsi vähäpäästöisten energiaratkaisujen edistämisestä.
Marraskuussa osallistuttiin Helsingin vuoden 2018 talousarviota käsitteleviin neuvotteluihin. Piraatit olivat
mukana hyväksymässä talousarviota.
Vuonna 2017 tehtiin valtuustoaloite "Selvitys lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi"
(ydinkaukolämpö), joka herätti julkista keskustelua. Lisäksi tehtiin ryhmäaloite "Olympiarannan Satamatalon
vapauttamiseksi tapahtumakäyttöön".
Pennasen erityisesti esille nostamia asioita olivat kaupungin tonttien myyntihintojen ja vuokrien perusteiden
avoimuus, vähäpäästöinen energia ja Helsingin toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi, avoimet tilat
kansalais- ja kulttuuritoimintaan ja avoimuuden lisääminen kaupungin toiminnassa.
Hallitus päätti 23.5. toimintaohjelmansa hyväksymisen yhteydessä, että puheenjohtaja Ahto Apajalahti vastaa
valtuustotyön tukemisen kokonaisuudesta. Apajalahti koordinoi valtuustotyötä yhdessä Petrus Pennasen
kanssa. Näin saatiin muodostettua toimintamalli, jossa ensisijaisesti Apajalahti edusti Helsingin piraatteja
valtuustoryhmän suuntaan.
Hallitus päätti 23.5. toimintaohjelmansa hyväksymisen yhteydessä perustaa valtuuston tukiryhmän, jonka
tehtävänä oli tukea yleisesti valtuustotoimintaa perehtymällä valtuuston esityslistoihin ja tekemällä erilaisia
ehdotuksia valtuustoryhmälle. Ryhmä toimi lähinnä Facebookissa. Lisäksi valtuustoasioita valmisteltiin
Helsingin piraattien hallituksen kokouksissa ja valtuustoryhmän kokouksissa. Tukiryhmän nimi muutettiin
10.12. politiikkaryhmäksi ja päätettiin alkaa pitää ryhmän tapaamisia.
Toiminta sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 14 kokouksesta varajäsen Ahto Apajalahti osallistui kahteen ja liberaalien
varsinainen jäsen Leo Bergman 12:een.
Hallitus päätti 23.5. toimintaohjelmansa hyväksymisen yhteydessä perustaa sote-ryhmän, jonka tehtävänä on
käsitellä sosiaali- ja terveyslautakunnan asioita yhteistyössä liberaalipuolueen aktiivien kanssa. Sote-ryhmä
kokoontui 10 kertaa. Lisäksi sote-ryhmän keskusteluja käytiin Facebookissa. Piraateista aktiivisia
soteryhmään osallistujia olivat Pipsa Grön, Maija Li Raudaskoski, Mikaela Suomalainen ja Juha Tähtinen.
Toiminta kulttuurijaostossa
Kulttuurijaosto piti kolme kokousta, joihin osallistui Petrus Pennanen.
Hallitus päätti 23.5. toimintaohjelmansa hyväksymisen yhteydessä perustaa kulttuuriryhmän, jonka tehtävänä
on käsitellä kulttuurijaoston asioita. Ryhmä toimi lähinnä Facebookissa. Kulttuuriryhmän vastuuhenkilöitä
olivat Petrus Pennanen, Satu Immonen, Maija Li Raudaskoski ja Jani Somero.
Toiminta digitalisaatiotoimikunnassa
Digitalisaatiotoimikunta nimettiin lokakuussa. Toimikunta piti 26.10. työpajan, jossa paikalla olivat Ville
Hautakangas ja Johanna Vendelin. Toimikunta yhden kokouksen, johon osallistui Ville Hautakangas.
Hallitus päätti 23.5. toimintaohjelmansa hyväksymisen yhteydessä perustaa digiryhmän, jonka tehtävänä on
käsitellä digitalisaatiotoimikunnan asioita. Ryhmä toimi lähinnä Facebookissa. Digiryhmän vastuuhenkilöitä
olivat edellisten lisäksi Pauli Eronen, Jonna Lähdemäki ja Hannu Mäkäräinen.
2) VIESTINTÄ
Valtuustotyöhön liittyvä viestintä
Valtuustoryhmän kokouksista muodostui Helsingin piraattien tärkeä viestintämuoto. Kokoustallenteita
katsottiin tyypillisesti satoja kertoja.
Petrus Pennasen puheenvuoroista kaupunginvaltuustossa tehtiin videoita, joita jaettiin verkossa. Kullakin
videolla oli tyypillisesti kymmeniä tuhansia katselukertoja.
Valtuustotyöhön liittyen lähetettiin kolme lehdistötiedotetta.
Muu viestintä
Helsingin piraattien verkkosivustoa uusittiin kesäkuussa.
Facebook ja Twitter olivat Helsingin piraattien pääasiallisia viestintäkanavia verkossa.
Sähköpostitse lähetettiin yksi jäsenkirje.
3) TAPAHTUMAT
Hallituksen toiminta
Uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 12.5. Hallituksen jäseninä toimivat:
Puheenjohtaja

Ahto Apajalahti
Varapuheenjohtajat
Pauli Eronen, varapuheenjohtaja
Jani Somero, varapuheenjohtaja
Raoul Plommer, varapuheenjohtaja (12.-13.5.)
Hallituksen varsinaiset jäsenet
Pipsa Grön
Ville Hautakangas
Jonna Lähdemäki
Sami Mattila
Hannu Mäkäräinen
Kausti Rantalainen
Maija Li Raudaskoski
Ilari Tuominen
Juha Pekka Tähtinen
Hallituksen varajäsenet
Mitol Meerna
Jaana Mikkola
Mikaela Suomalainen
Vuosikokouksessa 12.5. valittu uusi hallitus piti vuoden 2017 loppuun mennessä kahdeksan kokousta.
Kokouksista kuusi pidettiin puolueen toimitilassa ja kaksi sähköpostitse.
Muut tapahtumat
Hallitus päätti 23.5. toimintaohjelmansa hyväksymisen yhteydessä, että varapuheenjohtajat Jani Somero ja
Pauli Eronen vastaavat tapahtumista.
Piraattien toimitilassa pidettiin säännöllisesti avointen ovien iltoja joka keskiviikkoilta vapaamuotoisen
hengailun ja toiminnan suunnittelun merkeissä. Lisäksi pidettiin avoimia kahvilatapaamisia.
Tapahtumat, joita oltiin järjestämässä tai joihin osallistuttiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20.5. Arabian katufestarit
27.5. Maailma kylässä
9.-10.6. Piraattien ja liberaalien yhteistapaaminen
10.6. Grillailu/piknik
25.6. Telttailu/ständeily Vaasanaukiolla
1.7. Helsinki Pride
3.-6.8. Assembly Summer (Piraattinuorten kanssa)
5.8. Kallio Block Party
19.8. Hanko Pride
4.9. Helsingin yliopiston avajaiskarnevaalit (Akateemisten piraattien kanssa)
17.9. Telttailu Lasipalatsilla
20.9. Metropolian lukuvuoden avajaiset (Uudenmaan piraattien ja Piraattinuorten kanssa)

• 26.10. Valtuustoryhmän aftework-tapahtuma / Tapaa valtuutettu
• 11.11. Piraattipuolueen syyskokous Helsingissä (puoluehallituksen kanssa)
4) RAHOITUS
Hallitus selvitti kesällä Helsingin piraattien rahoitustarpeita ja eri vaihtoehtoja. Hallitus päätti 25.7. perustaa
pankkitilin Holviin. Syksyllä päästiin aloittamaan varainkäyttö. Hallitus hyväksyi 10.12. käytännöt
raha-asioiden käsittelyyn.
Luottamustoimipalkkioiden puolueelle tulevia osuuksia saatiin 1 225 euroa. Luottamustoimimaksuista
tilitettiin Piraattipuolueelle puoluehallituksen kanssa sovitun käytännön mukaisesti 386 euroa. Lisäksi oli
muita vähäisiä tuloja ja menoja. Tilikauden ylijäämä oli 817,01 euroa, ja tilillä oli vuoden päättyessä sama
määrä varoja. Tarkemmat tiedot ovat vuoden 2017 tilinpäätöksessä.
Valtuustoryhmän haettavissa oli noin 4 000 euroa avustuksia Helsingin kaupungilta. Avustusta saatiin
seuraavasti (noin):
Palkat/palkkiot (valtuustoryhmän sihteeri ja viestintäavustaja) 1 950 euroa
Tapahtumat
300 euroa
Some-viestintä
1 750 euroa
Yhteensä
4 000 euroa.
Valtuustoryhmän varainkäyttö ei ole osa Helsingin piraattien taloutta eikä tilinpäätöstä.
5) VAALIT
Piraatit saivat Helsinginssä kaupunginvaltuutetun 9.4.2017 pidetyissä kuntavaaleissa. Piraattipuolue oli
Helsingissä vaaliliitossa Liberaalipuolue - vapaus valita r.p.:n kanssa. Vaaliliitto sai ääniä seuraavasti:
Piraattipuolue 2 858 63,5 %
Liberaalipuolue 1 646 36,5 %
Yhteensä
4 504 100,0 %
Vaaliliitto sai yhden kaupunginvaltuutetun paikan, joka meni Piraattipuolueen eniten ääniä saaneelle
ehdokkaalle, Petrus Pennaselle, joka sai 1 378 ääntä.
Vuoden aikana keskusteltiin eri yhteyksissä valmistautumisesta vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja vuoden
2018 mahdollisiin maakuntavaaleihin. Vuoden päättyessä oli vielä epävarmaa järjestetäänkö maakuntavaalit.
Hallitus päätti Liberaalipuolueen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta 19.6., että lähtökohtaisesti toimitaan
maakunta- ja eduskuntavaaleissa yhteistyössä Liberaalipuolueen kanssa, ja että selvitetään
yhteistyömahdollisuuksia myös muiden puolueiden kanssa.
Syksyllä oltiin mukana Petrus Pennasen kannattajakorttikampanjassa presidentinvaalia varten. Riittävää
määrää kannattajakortteja ei saatu kerättyä. Kuitenkin saatiin nostettua julkisuudessa esille sähköisen
kirjoittamisen mahdollisuus. Kannattajakorttien sähköinen allekirjoittaminen toimi kampanjan aikana hyvin.
Syksyllä nimitettiin Helsingin piraattien edustajat vuoden 2018 presidentinvaalin vaalilautakuntiin ja
-toimikuntiin. Näitä paikkoja oli yhteensä 19.

