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Piraattipuolue r.p. 
Puolueen syyskokous 
 
Aika:  lauantai 22.10.2016 kello 11.00 
Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä  
Läsnä:  LIITE 
 
1. Kokouksen avaus 

 Jonna Purojärvi avasi kokouksen kello 11.00. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 Kokouksen puheenjohtajat 

 Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Jonna Purojärvi ja Miika Hämynen. 

 

2.2 Kokouksen sihteerit 

Kokouksen sihteereiksi valittiin Pekka Mustonen ja Eetu Rantakangas. 

 

2.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Eetu 

Rantakangas ja Olli Markkanen. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on kutsuttu koolle Piraattipuolueen sääntöjen 10§:n edellyttämällä 

tavalla ja paikalla oli riittävä määrä jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Päätettiin siirtää kohta 9 kohdaksi 5, koska päätöksellä on vaikutusta muihin 

kohtiin. Esityslista hyväksyttiin edellä mainitulla muutoksella. 

 

5. Presidentinvaaleihin 2018 osallistuminen 

 Kohdan aluksi esiteltiin Tapani Karvisen laatima selvitys presidentinvaaleihin 

osallistumisesta. Puoluehallituksen pohjaesityksenä oli, ettei 

presidentinvaaleihin lähdetä. Tämän jälkeen käytiin asiasta keskustelua. 

 

Lopulta tuli kolme erillistä esitystä:  
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1) Puoluehallituksen pohjaesitys; vaaleihin ei lähdetä. 

2) Olli-Pekka Wallinin esitys; vaaleihin lähdetään. 

3) Olli Markkasen esitys; emme tee päätöstä nyt, vaan etsimme ensin 

ehdokkaan ja myöhemmin jäsenäänestyksellä päätetään, lähdetäänkö tätä 

ehdokasta tukemaan. 

 

Äänestykseen kolme esitystä, pohjaesitys ja kaksi vastaesitystä.  

Ensin vastaesitykset vastakkain.  

Olli-Pekka Wallinin esitys lähdetään vaaleihin vs Olli Markkasen etsitään 

ehdokas, pommitetaan ministeriötä ja päätetään vaaleihin lähtemisestä 

myöhemmin - Markkasen esitys voittaa äänin 20-3. 

 

Hallituksen pohjaesitys vs Olli Markkasen esitys - Hallituksen pohjaesitys 

voittaa äänin 25-6. Lopputulos: Puolue ei lähde presidentinvaaleihin 2018.      
 

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

Esiteltiin puoluehallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017. 

(http://arkisto.piraattipuolue.fi/puoluekokous/syyskokous_2016/ 

Toimintasuunnitelma2017.pdf) 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Viittaukset presidentinvaaleihin jätetään 

ainoastaan pois. 

 

7. Talousarvio vuodelle 2017 

 Esiteltiin puoluehallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2017. 

(http://vahamartti.fi/filut/pp/2017/tulo_ja_menoarvio_2017.pdf) 

Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

8. Tilintarkastusyhteisön ja varatilintarkastajan valitseminen 

 Puoluehallitus esittää tilintarkastusyhteisöksi Tiilikankaan Tilintarkastus 

Oy:tä (ent. Tilintarkastus Plusaudit Oy), josta vastuullisena tilintarkastajana 

esitetään Anne-Mari Konu-Janhusta ja varatilintarkastajaksi esitetään Jyrki 

Koivusta. 

Hallituksen esitys hyväksyttiin sellaisenaan.   

 

9. Kokousaloitteiden käsittely 

Kaksi aloitetta on jätetty pöydälle kevätkokouksessa ja ne käsitellään nyt. 
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aloite 1: 

Piraattipuolue kannattaa ja hyväksyy sen, että puolueen jäsen voi olla myös 

toisen puolueen jäsen.  

 

Ehdotettiin että tätä vapautta tarkennetaan siten, että: 

a) Piraattipuolueen hallituksen jäsen ei voi olla toisen puolueen jäsen ja että 

hallituksen jäsenen täytyy olla luonnollisesti puolueen jäsen. 

b) Piiriyhdistyksien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien pitää olla 

puolueen jäseniä ja eivät saa olla toisen puolueen jäseniä. 

 

Puolueena voimme päättää vain a-kohdan alusta, sillä voimassa olevien 

sääntöjen perusteella hallituksen jäsenen tulee jo nyt olla puolueen jäsen. 

Kohdan b osalta emme voi päättää mitään sillä piiriyhdistykset ovat itsenäisiä 

yhdistyksiä.  

 

Äänestettiin asiasta; tehdäänkö lisäys (puoluehallituksen jäsen ei voi olla 

toisen puolueen jäsen) puolueen sääntöihin vai ei?  

”Tehdään lisäys sääntöihin” voittaa äänin 19-4. 

 

Koska kyseessä on sääntömuutos, puoluehallitus valmistelee asian, lopullinen 

sääntömuutospäätös tehdään kevätkokouksessa. Suositellaan, että samalla 

tarkistettaisi muitakin sääntöjä, koska sääntömuutokset on ilmoitettava 

PRH:hon ja ovat maksullisia.  

 

aloite 2: 

Ehdotetaan lisäystä puolueohjelmaan yksilönvapausohjelman, numeron 3 

(Vapauksien lisääminen) kohtaan ”Huumeet ja päihteet” ensimmäisen 

kappaleen loppuun: 

Piraattipuolue kannustaa päihteettömään elämäntapaan ja pyrkii jakamaan 

puolueetonta päihdetietoutta kansalle. 

 

(tällöin ensimmäinen kappale kuuluisi kokonaisuudessaan näin: 

Huumausaineiden käyttö ja välitys koskettaa Suomessa päivittäin tuhansia 



    PÖYTÄKIRJA     ( 4 / 7 ) 

Puolueen syyskokous 22.10.2016 

 

ihmisiä suoraan ja välillisesti. Piraattipuolue kannustaa päihteettömään 

elämäntapaan ja pyrkii jakamaan puolueetonta päihdetietoutta kansalle.) 

 

Käytiin keskustelua aiheesta ja Olli Markkanen esitti, ettei lisäystä tehdä vaan 

tuodaan asiaa viestinnässä muutoin esiin. Ehdotus sai kannatusta ja 

päätettiin hylätä tämä puolueohjelmalisäys. Kuntavaalien jälkeen otetaan 

käsittelyyn koko puolueohjelma ja asia otetaan uudelleen käsittelyyn, kun 

ohjelmaa käydään laajemmin läpi. 

 

10. Kuntavaaliohjelma 2017 

Esiteltiin puoluehallituksen esitys kuntavaaliohjelmaksi vuodelle 2017. 

(http://arkisto.piraattipuolue.fi/puoluekokous/syyskokous_2016/ 

Kuntavaaliohjelma2017.pdf) 

 

muutosesitys 1: 

Jani Somerolla esitys ohjelmaan. Ravintoloiden terassimaksu on turha ja 

haitallinen yrittämiselle. Someron esityksen mukaan maininnat 

terassimaksusta pitäisi jättää pois. Esitys Miika Hämyseltä, poistetaan 

kuntavaaliohjelmasta kohdasta ”Viisaammin rakennettu on virkistävä” 

sanat ”korvausta vastaan”. Äänivaltaisen puoluehallituksen päätöksellä 

Hämysen ehdotus hyväksytään kesken kokouksen ja sanat poistetaan 

hallituksen alkuperäisestä esityksestä. Näin ollen Someron esitystä ei tarvitse 

käsitellä. 

 

muutosesitys 2: 

Nimimerkki ”helm” ehdottaa lisättäväksi ohjelmaan: ”Piraattipuolue näkee 

yksilönvapauden ja yksilölliset tarpeet myös koulutuksen johtotähtenä, ja 

tukee näin ollen erilaisten koulumallien kehittämistä ja vanhempien 

valinnanvapautta esimerkiksi palvelusetelien ja palvelualoitteen keinoin.” 

 

Käytiin keskustelua aiheesta. Esityksen lisäämistä kannatettu, vastaesitys 

tehty (ei tehdä kyseistä lisäystä) ja tätäkin kannatettu. Kannatus esitykselle 

vedetty kuitenkin pois, joten muutosesitys raukeaa. 
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muutosesitys 3: 

Olli Markkanen haluaa keskustelun esteettömyysvaatimuksista. Selvennys 

siitä, että yhteiskunnan nykyinen vaatimus on rakentaa kaikki esteettömänä. 

Piraattipuolue tahtoisi löysentää tätä vaatimusta olemaan tapauskohtaista. 

Arto Lampila ehdottaa sanamuotoa: ”Välillä voi olla tärkeämpää saada 

myyntiin halvempia ja pienempiä…”. Lampilan esitystä kannatettiin.  

 

Hansi Harjunharjan esitys ”osa rakennuksista tai rakennusten osia mm. 

pakoreittien suhteen rakennettaisi esteettömäksi ”. Ei saanut kannatusta. 

 

Eetu Rantakankaan esitys, keskimmäinen virke (Alueilla, joilla…) kohdasta 

poistetaan, ei saanut kannatusta. 

 

Miika Hämysen ehdotus: ”Nykyään kaikista asunnoista täytyy oletuksena 

tehdä esteettömiä. Tästä vaatimuksesta pitää voida joustaa useammin ja 

uusien esteettömien asuntojen osuutta laskea nykyisestä. Välillä voi olla 

tärkeämpää saada myyntiin halvempia ja pienempiä asuntoja. Tällöin vain 

osa asunnoista rakennettaisiin esteettöminä”.  Hämysen ehdotuksen jälkeen 

Lampila veti oman esityksensä pois. Hämysen ehdotus sai myös kannatusta. 

  

Miika Hämysen esitys kelpaa muita esityksiä tehneille. Kukaan ei halua 

säilyttää kohdan nykyistä muotoilua. Ei tullut enää vastaesityksiä, kappale 

korvataan Hämysen esityksen mukaiseksi.  

 

Kuntavaaliohjelma hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 Kuntavaalien jälkeen lähdetään uusimaan puolueohjelmaa. Seuraavaksi 

aletaan keskittymään kuntavaaleihin. Keskustelua Suomen Ekomodernisteista 

ja mahdollisesta yhteistyöstä heidän kanssaan. Pohditaan yhteistyön 

mahdollisuuksia puoluehallituksessa. Keskustelua vaali-häshtägistä #piraatit. 

Asiaa selvitetään ja harkitaan.  
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12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi päätti kokouksen kello 13.12. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Olli Markkanen   Eetu Rantakangas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



    PÖYTÄKIRJA     ( 7 / 7 ) 

Puolueen syyskokous 22.10.2016 

 

LÄSNÄOLIJAT (paikanpäällä): 

Miika Hämynen 

Jonna Purojärvi 

Eetu Rantakangas 

Olli Markkanen 

Pekka Mustonen 

Paavo Tertsunen 

Harri Kivistö 

Anssi Välimäki 

Esa Luttinen 

Petra Salmi 

Ari-Martti Hopiavuori 

Pasi Vähämartti 

Ville Hautakangas 

Jaana Mikkola 

Jussi Tulonen 

Antti Simola 

Paula Hassel 

Arto Lampila 

 

LÄSNÄOLIJAT (etänä): 

Aku Talikka 

Ari Ryynänen 

Petrus Pennanen 

Mikko Hirvonen 

Olli-Pekka Wallin 

Janne Paalijärvi 

Lasse Saikkonen 

Tapani Karvinen 

Pauli Eronen 

Tiia Mustonen 

Markku Brask 

Satu Immonen 

Jani Somero 

Jarmo Kauppinen 

Jari Savolainen 

Kalevi Pesari 

Hansi Harjunharja 

Raoul Plommer 

Timo Salola 

Jarno Luoma-Nirva 

Tero Keinänen 


