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TOIMINTAKERTOMUS 2018
HELSINGIN PIRAATIT
JOHDANTO
Helsingin piraattien toiminnassa korostuivat vuonna 2018 kaupunginvaltuustotyöskentelyn
tukeminen ja valmistautuminen vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Järjestön toiminta vakiintui
uusiin toimintatapoihin, joita alettiin noudattaa vuonna 2017 sen jälkeen kun Piraattipuolue pääsi
kaupunginvaltuustoon Helsingissä.
1) VALTUUSTO- JA LAUTAKUNTATYÖ
Toiminta kaupunginvaltuustossa ja valtuustotyön tukeminen
Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui 22 kertaa, joista 20 kertaa oli paikalla valtuutettu Petrus
Pennanen ja 2 kertaa varavaltuutettu Amos Ahola (Liberaalipuolue). Pennanen piti kokouksissa
56 puheenvuoroa.
Pennanen teki 6 valtuustoaloitetta, aiheina vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten
kerhotoiminta iltaisin, lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuus,
erikoisopetuspäivien järjestäminen kouluissa, suosittujen, osallistavien ja yhteisöllisten
tapahtumien järjestäminen kaupungin rahoituksella, Kruunusiltojen avaaminen yöaikaan
takseille ja sähköbusseille älypuomeilla sekä huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden
helpottaminen. Pennanen teki 2 toivomuspontta, aiheina nuorten Ruuti.net -aloitejärjestelmän
siirtäminen oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi ja koulujen ylijäämäruoan tarjoaminen ilmaiseksi.
Piraatit oli mukana hyväksymässä Helsingin talousarviota vuodelle 2019. Valtuusto hyväksyi
talousarvion yhteydesä Pennasen ponsiesityksen Varaamon ja Helsinki-sovelluksen
kehitysresurssien varmistamisesta.
Valtuustoryhmä kokoontui 21 kertaa. Kokoukset pidettiin valtuuston kokouspäivinä ja niistä
lähetettiin myös suoraa verkkolähetystä.
Vuonna 2018 jatkettiin toimintamallia, jossa hallituksen puheenjohtaja Ahto Apajalahti toimi
myös valtuustoryhmän sihteerinä ja edusti Helsingin piraatteja valtuustoryhmän suuntaan. Myös
muita piirihallituksen jäseniä osallistui säännöllisesti valtuustoryhmän kokouksiin. Valtuustossa
käsiteltäviä asioita käytiin läpi yhdessä valtuutettu Pennasen, varavaltuutettujen ja
piirihallituksen jäsenten kesken.
Valtuustoryhmän tukiryhmä toimi Facebookissa, minkä lisäksi valtuustoasioita käsiteltiin
Helsingin piraattien hallituksen kokouksissa ja valtuustoryhmän kokouksissa. Lisäksi aktiiveja
pyrittiin osallistamaan valtuustoasioihin muun muassa piraattien avoimien Facebook-ryhmien
kautta. Toimintasuunnitelmassa tarkoitettu politiikkaryhmä, jonka tarkoituksena oli pitää

2(6)
tapaamisia valtuustoasioiden valmistelemiseksi ja lisätä aktiivien osallisuutta, jäi kuitenkin
merkitykseltään vähäiseksi.
Toiminta sosiaali- ja terveyslautakunnassa
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui 23 kertaa, joista varajäsen Ahto Apajalahti
osallistui 7:ään ja varsinainen jäsen Leo Bergman (liberaalit) 16:een. Piraattien ja liberaalien
yhteinen sote-ryhmä kokoontui 10 kertaa.
Toiminta kulttuurijaostossa
Helsingin kulttuurijaosto kokoontui 10 kertaa, joista varsinainen jäsen Petrus Pennanen
osallistui 7:ään ja varajäsen Satu Immonen 3:een.
Toiminta digitalisaatiotoimikunnassa
Helsingin digitalisaatiotoimikunta kokoontui 5 kertaa, joista varsinainen jäsen Ville Hautakangas
osallistui 4:ään.
2) VIESTINTÄ
Valtuustotyöhön liittyvä viestintä
Valtuustoryhmän kokoukset, joista lähetettiin suoraa verkkolähetystä, pysyivät Helsingin
piraattien tärkeänä viestintämuotona. Petrus Pennasen puheenvuoroista kaupunginvaltuustossa
tehtiin edellisvuoden tapaan videoita, joita jaettiin verkossa.
Valtuustotyöhön liittyen lähetettiin 7 lehdistötiedotetta:
31.1. (Fennovoiman ydinvoimalahanketta koskeva ponsi)
4.4. (Maakunta- ja soteuudistus)
24.4. (Jan Vapaavuoren ja Juha Sipilän väliset viestit sote-uudistuksesta)
16.5. (Aloitteet ydinkaukolämmöstä ja Olympiarannan puiston tiloista)
20.6. (Aloite osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä, Helsingin tilinpäätös)
14.11. (Helsingin talousarvio)
28.11. (Aloite lautakuntien kokousten avoimuudesta).
Muu viestintä
Muuta viestintää koskevat toimintasuunnitelman tavoitteet toteutuivat melko huonosti.
Some-viestintää ja sen kohdentamista kehitettiin jonkin verran kiinnittämällä huomiota
Facebook- ja Twitter-viestinnän aktiivisuuteen sekä maksulliseen näkyvyyden lisäämiseen.

3(6)
Uusia graafisia materiaaleja ja painotuotteita ei toteutettu. Jäsen- ja aktiivijäsenviestintää sekä
nuorten ja opiskelijajäsenten tavoittamista ei kehitetty. YouTubessa julkaistiin joitakin videoita.
Podcasteja ei tuotettu. Uudeksi viestintätyökaluksi otettiin käyttöön Trello.
3) TAPAHTUMAT
Yhdistyksen kokoukset ja hallituksen toiminta
Helsingin piraattien vuosikokous pidettiin 22.4. Lisäksi pidettiin kaksi yhdistyksen ylimääräistä
kokousta eduskuntavaaliehdokkaiden valitsemista ja vaaliliittojen käsittelyä varten 4.10. ja 9.12.
Vuonna 2017 valittu hallitus, jonka kokoonpano selviää vuoden 2017 vuosikertomuksesta, jatkoi
22.4.2018 saakka. Uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 22.4., jolloin valituksi tulivat:
Puheenjohtaja
Ahto Apajalahti
Varapuheenjohtajat
Pauli Eronen
Jani Somero
Hallituksen varsinaiset jäsenet
Ville Hautakangas
Jonna Lähdemäki
Sami Mattila
Hannu Mäkäräinen
Kausti Rantalainen
Maija Li Raudaskoski
Hallituksen varajäsenet
Ilari Tuominen
Juha Tähtinen
Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuoden loppuun mennessä.
Hallitus kokoontui 11 kertaa (8 kertaa puolueen toimitilassa, 1 kerta Kirjasto 10:ssä, 2 kertaa
sähköpostitse).
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Muut tapahtumat
Piraattien toimitilassa pidettiin säännöllisesti vapaamuotoisia avointen ovien iltoja
keskiviikkoisin. Lisäksi pidettiin satunnaisesti kaikille avoimia kahvilatapaamisia.
Tapahtumat, joita oltiin järjestämässä tai joihin osallistuttiin:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

11.2. Valtuustoaloite-workshop avoimuus- ja osallisuusaiheista.
17.2. Kampanjointi/telttailu Helsingin keskustassa.
10.3. Sauna Day -tapahtuma Sompasaunalla. Telttailu/grillailu.
17.3. Puoluekokous Tampereella.
27.3. Telttailu Asema-aukiolla
9.5. Eurooppa-päivä 10-18, telttailu
14.5. Tapaa valtuutettu (Cafe Factory)
9.6. Piraattipuolueen 10-vuotisjuhla Helsingissä
30.6. Helsinki Pride -kulkue
8.7. Resonaari Fest (Alppipuisto, Helsinki)
16.-20.7. SuomiAreena Porissa (mukana Helsingin piraatteja)
2.-5.8. Assembly Summer (Piraattinuorten kanssa)
11.8. Grillailu Pengerpuistossa
26.8. Save the Internet -tapahtuma Narinkkatorilla (yhteistyössä Piraattinuorten, Open
Knowledge Finlandin ja Effin kanssa)
8.9. Puoluehallituksen kokous ja suunnittelupäivä Helsingissä
17.10. Asunnottomien yö, paneelikeskustelussa Jani Somero
10.11. Telttailu Viikin Prismalla
17.11. Piraattipuolueen syyskokous Helsingissä
24.11. Telttailu Asema-aukiolla
8.12. Telttailu Mosaiikkitorilla

Toimintasuunnitelman mukaisesti selvitettiin toimitilan vaihtamista ja nykyisen toimitilan
kehittämistä yhteistyössä Piraattinuorten kanssa. Päädyttiin nykyisen, osoitteessa
Franzéninkatu 5 E 1 sijaitsevan toimitilan kehittämiseen, mikä toteutettiin kevään ja kesän
aikana.
Hallituksen työnjaon mukaisesti varapuheenjohtaja Jani Somero vastasi tapahtumien
järjestämisestä kokonaisuutena.
4) RAHOITUS
Helsingin piraattien rahoitus koostui lähes pelkästään luottamustoimimaksujen
puolueosuuksista, joita tuli kuntavaalien myötä saatujen luottamustoimien kokouspalkkioista
sekä presidentinvaalin vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenten palkkioista. Talousarviossa
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luottamustoimimaksuista arvioitiin saatavan 5 000 euroa ja toteuma oli 5 680 euroa eli 14 %
arvioitua enemmän.
Luottamustoimimaksuista saaduista tuloista puolet tilitettiin sovitusti Piraattipuolueelle. Lisäksi
lahjoituksia saatiin 275 euroa, ja yksi virheellisesti maksetun laskun palautus näkyy
tilinpäätöksessä 99 euron satunnaisena tulona. Näin ollen varoja jäi toimintaan käytettäväksi 3
238 euroa. Tästä omiin tapahtumiin käytettiin noin 1 480 euroa, joka oli 48 % budjetoitua
enemmän, tilakuluihin 436 euroa eli 73 % budjetoidusta, hallintoon 29 euroa eli 29 %
budjetoidusta ja nuorisotoiminnan tukemiseen 300 euroa eli 50 % budjetoidusta. Viestintään
varattua 500 euroa ei käytetty lainkaan. Tilikauden ylijäämäksi jäi näin ollen noin 990 euroa.
Lisäksi Helsingin piraatit laskutti Piraattipuolueelta puolueen 10-vuotisjuhlien ja syksyllä
Helsingissä pidetyn puoluekokouksen järjestämiskuluja, sekä valtuustoryhmältä (Helsingin
kaupungilta) valtuustoryhmän tapahtuman järjestämiskuluja. Nämä "läpilaskutetut" erät käsittivät
2 175 euroa, mikä näkyy tilinpäätöksessä tapahtumatuloina ja vastaavana määränä
tapahtumakuluja.
Jos luottamustoimimaksujen tilittämistä Piraattipuolueelle ja edellä mainittuja "läpilaskutuksia" ei
lasketa mukaan, menoja oli budjetoitu 2 800 euroa ja kulut olivat 2 248 euroa. Näistä
budjetoiduista varoista käytettiin siis noin 80 %. Osa talousarviokohdista jätettiin käyttämättä,
jotta varoja säästyisi vuoden 2019 eduskuntavaalien kuluihin. Edellisen tilikauden ylijäämä
huomioiden Helsingin piraateilla oli vuoden 2018 lopussa varoja käytettävissä 1 807 euroa.
Valtuustoryhmän haettavissa oli noin 7 000 euroa avustuksia Helsingin kaupungilta. Avustusta
saatiin seuraavasti (noin):
Palkat/palkkiot (valtuustoryhmän sihteeri ja viestintäavustaja) 2 500 euroa
Tapahtumat 300 euroa
Some-viestintä 4 000 euroa
Yhteensä noin 7 000 euroa.
Valtuustoryhmän varainkäyttö ei ole osa Helsingin piraattien taloutta eikä tilinpäätöstä.
5) VAALIT
Vuonna 2018 alettiin valmistautua vuoden 2019 eduskuntavaaleihin erityisesti lisäämällä
kampanjointia (telttailuja) eri puolilla Helsinkiä, ehdokasasettelun aloittamisella ja
vaaliliittoneuvotteluilla. Toimintasuunnitelman kirjaus, että "eduskuntavaalien ehdokasasettelu ja
muu vaaleihin valmistautuminen aloitetaan vuoden 2018 aikana", toteutui.
Eduskuntavaalien ehdokasasettelua käsiteltiin 4.10. ja 9.12. pidetyissä Helsingin piraattien
ylimääräisissä kokouksissa. Helsingin piraatit teki kokouksissa esityksen puoluehallitukselle
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ehdokkaiden asettamisesta. Vuoden päättyessä esitykseen sisältyi kuusi ehdokasta, joista yksi
oli vahvistettu puoluehallituksessa 27.12.
Toimintasuunnitelmaan oli kirjattu, että "Helsingin piraatit on valmis toimimaan vaaliliitoissa"
eduskuntavaaleissa. Tarkoituksena oli saada aikaan riittävän merkittävä vaaliliitto, jotta olisi
uskottava mahdollisuus saada piraattiehdokas läpi eduskuntavaaleissa. Tältä pohjalta aloitettiin
kesällä tunnusteluja eri puolueiden kanssa vaaliliiton solmimiseksi. Pitkälle edenneitä
keskusteluja käytiin Liberaalipuolueen, Feministisen puolueen ja Eläinoikeuspuolueen kanssa.
Piirikokouksessa 9.12. päätettiin, että Helsingin piraatit voisi olla vaaliliitossa Liberaalipuolueen
ja Feministisen puolueen kanssa. Neuvottelujen edistyttyä puoluehallitus vahvisti 27.12.
ensisijaiseksi vaihtoehdoksi liiton Liberaalipuolueen, Feministisen puolueen ja
Eläinoikeuspuolueen kanssa. Vuoden päättyessä odotettiin vielä vaaliliiton lopullista
varmistumista.
Maakuntavaaleja ei vuonna 2018 järjestetty, joten toimintasuunnitelman maakuntavaaleja
koskevat tavoitteet eivät toteutuneet.
Toimintasuunnitelmassa oli tavoitteena, että vunona 2018 "valmistaudutaan toteuttamaan
vuonna 2019 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien kampanjaa Helsingissä". Tämä tavoite
ei toteutunut.
Vuonna 2018 pidettiin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit, jossa piraateilla oli
ehdokaslista.

Ahto Apajalahti
Puheenjohtaja
Helsingin piraatit

