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Piraattipuolue r.p. 
Puolueen syyskokous 
 
Aika:  lauantai 11.11.2017 kello 11.00 
Paikka: Allianssi-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki  
Läsnä:  LIITE 
 
1. Kokouksen avaus 

 Jonna Purojärvi avasi kokouksen kello 12.00. 

 

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 etäosallistujien osalta Olli 

Markkanen. 

 

2.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Jani 

Somero ja Pauli Eronen. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on kutsuttu koolle Piraattipuolueen sääntöjen 10§:n edellyttämällä 

tavalla ja paikalla on riittävä määrä jäseniä. Kokous todetaan lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

4. Työjärjestys 

Esityslista hyväksytään sellaisenaan.  

Kesken kohdan 5 käsittelyn, Ahto Apajalahti huomautti, että tilintarkastajat 

tulee sääntömääräisesti valita syyskokouksessa. Näin ollen palattiin vielä 

kohtaan 4 ja työjärjestykseen lisättiin kohdaksi 6 Tilintarkastajien valinta. 

 

5. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi alustaa asiaa, tarvitaan paljon rahaa tuleviin 

vaaleihin. Suunniteltu kaupan päivittämistä tätä varten. Toimintaa muuten 

perinteiseen tapaan pidetään yllä.  
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Pasi Vähämartti esittelee puoluehallituksen esityksen tulo- ja menoarvioksi 

vuodelle 2018. (http://arkisto.piraattipuolue.fi/puoluekokous/ 

syyskokous_2017/tulo_ja_menoarvio_2018.pdf) 

Todetaan rahankeräyslippaan grafiikka valmiiksi, saadaan painoon ja 

päästään keräämään. Lahjoitustulot ovat tippuneet vuosien varrella 

radikaalisti. Kun ei päästy vaaleissa läpi, ihmiset lopettivat kokonaan 

lahjoittamisen. Ahto Apajalahti huomauttaa, että kaupunginvaltuutetut 

tuovat meille näkyvyyttä ja toivottavasti lisää lahjoittajiakin. Arto Lampila 

kertoo, että puolue levittää somessa teemallisia ”kerjuuviestejä” joissa 

kerrotaan esimerkiksi: kannatamme asiaa x – anna meille rahaa. Vähämartti 

ehdottaa, että lahjoitustietoja voisi lisätä flaikkuihin. Jos jokainen jäsen 

lahjoittaisi edes 1€/kk niin olisi taloustilanne ihan toinen (12€x4300/v). 

 

Miika Hämynen esittelee puoluehallituksen esityksen toiminta-

suunnitelmaksi vuodelle 2018. 

(http://arkisto.piraattipuolue.fi/puoluekokous/syyskokous_2017/ 

toimintasuunnitelma_2018.pdf). Maakuntavaalit ovat ehkä tulossa syksyllä. 

Joka tapauksessa vuodelle 2019 tulevat eduskunta- ja europarlamenttivaalit, 

jotka näkyvät ensi vuoden toiminnassa. Toimintasuunnitelmaan on lisätty 

osio viestintä ja propaganda. Tarkoituksena luoda kunnollinen 

viestintäsuunnitelma. Puoluehallitus valitaan uusiksi keväällä.  

 

Tapani Karvinen esittää sanan ”anarkistisesti” poistoa toiminta-

suunnitelmasta. Kannatusta löytyy. Kukaan ei vastusta poistoa. -> poistetaan.  

 

Tapani Karvinen pyytää tarkentamaan kohdan 3.1 ”Tulevaisuuden 

tavoitteet” merkitystä. Vastaus: tarkoitettu tavoitteita viestinnästä. Halutaan 

kirjata tavoitteet viestinnän suhteen ylös.  

 

Talousarvio hyväksytään sellaisenaan ja toimintasuunnitelma hyväksytään 

mainituin muutoksin. 

 

6. Tilintarkastusyhteisön ja varatilintarkastajan valitseminen 

 Esitetään että jatkamme entisillä tilintarkastajilla. Tilintarkastusyhteisönä siis 

Tiilikankaan Tilintarkastus Oy (ent. Tilintarkastus Plusaudit Oy), josta 

vastuulliseksi tilintarkastajaksi Anne-Mari Konu-Janhunen ja 

varatilintarkastajaksi Jyrki Koivunen. Esitys hyväksyttiin sellaisenaan.   
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7. Kokousaloitteiden käsittely 

Kannatuksia on saanut antaa kokouksen alkuun saakka. Kolme on saanut 

kannatusta riittävästi, joten ne käsitellään. 

 

- 

aloite 1: ”Petrus Pennasen kannattajakorttikampanjan ja 

presidenttiehdokkuuden tukeminen” 

 

Piraattipuolueen varapuheenjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu 

Petrus Pennanen kerää kannattajakortteja vuoden 2018 tammi-helmikuun 

vaihteessa pidettävään presidentinvaaliin. Asiaan on saatu tukea myös 

puolueen ulkopuolelta. Aloitteessa ei ole kyse varsinaisesta puolueen 

ehdokkaan asettamisesta (Piraattipuolue ei voi puolueena varsinaisesti 

asettaa ehdokasta koska meillä ei ole kansanedustajia, vaalilaki 128§) vaan 

puolueen asettumisesta presidenttiehdokkaan asettamiseen pyrkivän 

valitsijamiesyhdistyksen tueksi. 

 

Ahto Apajalahden esitys: Piraattipuolue tukee puolueen varapuheenjohtaja 

ja kaupunginvaltuutettu Petrus Pennasen kannattajakorttikampanjaa vuoden 

2018 presidentinvaalia varten ja, mikäli tarvittava määrä kannattajakortteja 

saadaan kerättyä, hänen presidenttiehdokkuuttaan. 

 

Käydään pitkä keskustelu aiheesta ja lopulta äänestetään asiasta:  

Tuetaan Petrus Pennasta 26 ääntä ja Ei tueta 8 ääntä. Tuetaan Pennasta 

voittaa. Puolue asettuu tukemaan Petrus Pennasen 

kannattajakorttikampanjaa ja mahdollista presidenttiehdokkuutta. 

 

- 

aloite 2: ”Puolueohjelman muuttaminen maataloustukien osalta” 

 

Kalle Takalan ehdotus, muutettavaksi seuraavat kohdat puolueohjelmasta: 
"Suorista yritystuista, mukaan lukien kansalliset maataloustuet, on pääosin 

luovuttava.  Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, ovat kuluttajien kannalta 

vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Maataloustuet ovat täysin liioiteltuja 

verrattuna alan painoarvoon nykyaikaisessa taloudessa. Poistamalla suurin osa 

yritystuista ja kansallisista maataloustuista saavutettaisiin merkittävät säästöt." 
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"EU:n budjetti muodostaa tällä hetkellä noin prosentin EU-maiden 

yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Piraattipuolueen mielestä 

suuruusluokka on kohdallaan, mutta rakenne vääristynyt. Maataloustukien 

merkitystä EU:n budjetissa on edelleen vähennettävä, ja aluekehitystuet tulee 

keskittää nykyistä enemmän kaikkein vähiten kehittyneille alueille.  

EU:n budjetin painopistettä tulee siirtää tieteen ja teknologian rahoitukseen.  

EU voisi rahoittaa kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja perustaa kansallisvaltioista 

riippumattomia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tämä edistäisi riippumatonta 

tieteenharjoitusta." 

 

seuraavaan muotoon: 
"Suorista yritystuista on pääosin luovuttava. Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, 

ovat kuluttajien kannalta vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Poistamalla suurin 

osa yritystuista saavutettaisiin merkittävät säästöt." 
 

"EU:n budjetti muodostaa tällä hetkellä noin prosentin EU-maiden 

yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Piraattipuolueen mielestä EU:n budjetin 

suuruusluokka on kohdallaan, mutta rakenne vääristynyt.  

EU:n budjetin painopistettä tulee siirtää tieteen ja teknologian rahoitukseen.  

EU voisi rahoittaa kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja perustaa kansallisvaltioista 

riippumattomia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tämä edistäisi riippumatonta 

tieteenharjoitusta." 

 

Ilari Tuominen ehdottaa, että jätetään asia pöydälle ja mietitään parempaa 

muotoilua. Ehdotusta kannatettu. Hannu Mäkäräinen huomauttaa, että 

meillä ei ole paljon sisäistä asiantuntemusta puolueessa. Puoluehallituksen 

täytyy huolehtia, että asialle tehdään jotain. Ei voida jatkuvasti vain pöydätä. 

Olli-Pekka Wallin vastustaa pöytäämistä, joten äänestetään:  

Pöydätään 26 ääntä ja Ei pöydätä 1 ääni -> asia pöydätään ja käsitellään 

seuraavassa kokouksessa.  

 

- 

aloite 3: ”Lisäys puolueohjelman tietoon ja tutkimukseen Suomi Keski-

Euroopan aikaan” 

 

Mikaela Suomalaisen ehdotus puolueohjelmaan tieto ja tutkimus-osion alle 

lisättäväksi: 

”Keski-Euroopan aikavyöhykkeelle siirtyminen 
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Piraattipuolue kannattaa Suomen siirtymistä Keski-Euroopan aikaan, jotta 

talviaamut olisivat nykyistä valoisampia kaamosoireet mahdollisesti 

vähenisivät ja ihmisten sisäiset kellot jätättäisivät vähemmän.” 

 

Miika Hämyseltä muutosesitys, että lisätään kohta kesäajasta 

luopumiskohtaan eikä uutta omaa kohtaansa.  

Pekka Mustonen selvitti, että maantieteellisen sijainnin vuoksi Suomen pitää 

pysyä nykyisellä aikavyöhykkeellä ja hän esittää aloitteen hylkäämistä.  

 

Äänestetään. Mikaela Suomalaisen esitys (omana kohtanaan), Miika 

Hämysen esitys (kesäaikakohtaan) ja Pekka Mustosen hylkäys. Suomalaisen 

ja Hämysen esitykset vastakkain: Omana kohtanaan 11 ääntä ja 

kesäaikakohtaan 18 ääntä -> Hämysen esitys voittaa. Äänestys tuleeko 

ohjelmaan: Lisätään 23 ääntä ja Ei lisätä 9 ääntä -> kohta lisätään 

puolueohjelmaan kesäaikakohtaan.  

 

8. Energia- ja ympäristöpoliittisen ohjelman hyväksyminen 

Arto Lampila esittelee ohjelman: Viime puoluekokouksessa puoluehallitus 

velvoitettiin muodostamaan ohjelma. Muodostettiin työryhmä, joka loi 

esityksen.  

 

Tärkeää päästöjen määrän vähentäminen. Haittojen verotus tähän tehokkain 

keino. Ydinvoima yhtenä keinona päästöjen vähentämiseen. Fossiilisista 

polttoaineista luopuminen. GMO on teknologia muiden joukossa. Pystytään 

ratkaisemaan sen avulla monia ongelmia. Ympäristölupia myönnettäessä on 

selkeämmin vaadittava vakuuksia ja vaatimuksia ympäristöhaittojen 

sattuessa.  

 

Pekka Mustonen esittää kohdan fossiilisista polttoaineista luopuminen 

poistamista vuosiluvun osalta. Olli Kingelin esittää GMO-kohdan poistamista. 

Antti Simola esittää koko fossiilisten polttoaineiden kohdan poistoa.  

 

Äänestetään. Fossiiliset polttoaineet. Antti Simolan esitys, poistetaan koko 

kappale vs Pekka Mustosen esitys, poistetaan ensimmäinen virke: Simola 5 

ääntä ja Mustonen 17 ääntä -> ensimmäinen kappale poistetaan voittaa. 

Poistetaanko vuosilukuvirke: Poistetaan 9 ääntä ja Ei poisteta 28 ääntä -> 
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pohjaesitys jää voimaan.   

Poistetaanko GMO-kohta: Poistetaan 3 ääntä ja Ei poisteta 30 ääntä -> ei 

poisteta, pohjaesitys jää voimaan.  

Lisätäänkö kohta ohjelmaan: Lisätään 32 ääntä ja Ei lisätä 2 ääntä -> kohta 

lisätään ohjelmaan. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

Jonna Purojärvi muistuttaa, että presidentinvaalit ovat tulossa ja olisi 

mahdollista päästä mukaan vaalilautakuntiin. Siitä saisi rahaa itse ja 

puolueellekin tulisi osansa. Esitetään toivomus siitä, että kiinnostaisi ihmisiä 

enemmän.  

 

Jani Somero nostaa esiin, että internetkeskusteluissa pitää osata olla eri 

mieltä ilman, että tapellaan. Tilanteet ovat menneet överiksi monet kerrat. Ei 

pitäisi mennä henkilökohtaisuuksiin. Ollaan kuitenkin samaa puoluetta. 

Hannu Mäkäräinen korostaa, että tappeluun käytetty aika voitaisiin käyttää 

hyödyllisesti töiden tekemiseen ja tuntuu pahalta seurata sivusta. Ihmisten 

pitäisi huomioida millaista kritiikkiä antaa. Esimerkiksi antaako kritiikkiä 

ihmisenä vai kaupunginvaltuutettuna. Keskustelut on pidettävä rakentavina.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi päätti kokouksen kello 14.50. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Jani Somero    Pauli Eronen 

 


