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Piraattipuolue r.p. 
Puolueen kevätkokous 
 
Aika:  lauantai 21.7.2018 kello 11.00 
Paikka: Aalto auditorio, B-talo, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti  
Läsnä:  LIITE 
 
1. Kokouksen avaus 

 Jonna Purojärvi avasi kokouksen kello 12.41. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 Kokouksen puheenjohtajat (1-3kpl) 

 Kokouksen puheenjohtajiksi valitaan Jonna Purojärvi ja Ahto Apajalahti.  

 

2.2 Kokouksen sihteerit (1-3kpl) 

Kokouksen sihteereiksi valitaan Pekka Mustonen ja etäyhteyden osalta Pasi 

Vähämartti. 

 

2.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat (2kpl) ja ääntenlaskijat (tarvittava 

määrä) 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Janne Pitkänen ja Petra Salmi. 

Ääntenlaskijoiksi valitaan Riku Mäkirinne ja Janne Uotila.  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on kutsuttu koolle Piraattipuolueen sääntöjen 10§:n edellyttämällä 

tavalla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2017 

Taloudenhoitaja Pasi Vähämartti esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien 

lausunnon. 

 

Tilintarkastajan lausunnon mukaan puolueen tilinpäätös antaa oikean ja 

riittävän kuvan puolueen toiminnasta ja taloudellisesta tilasta, täyttäen 

lakisääteiset vaatimukset. 
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6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 Kohdassa puheenjohtajana toimii Ahto Apajalahti.  

Vastuulliset poistuvat kokoustilasta kohdan käsittelyn ajaksi. 

 

Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille.  

 

7. Puoluehallitusvaali 

7.1 Hallituksen varapuheenjohtajavaali 

Miika Hämynen on eronnut tehtävästä ja puoluehallitus esittää tehtävän 

täyttöä. 

 

Suljetun äänestyksen tulos: 

Pauli Eronen 8 ääntä 

Arto Lampila 14 ääntä 

Teppo Ruotsalainen 0 ääntä 

Jani Somero 3 ääntä. 

 

Lampila sai yli 50% äänistä, joten tuli suoraan valituksi varapuheenjohtajaksi. 

 

7.2 Hallituksen varsinaisten jäsenten vaali 

Petra Salmi ja Tapani Karvinen ovat eronneet puoluehallituksesta ja 

puoluehallitus esittää kahden paikan täyttämistä. 

 

Janne Pitkäseltä tullut hakemus minuutin myöhässä puoluehallituksen 

asettamasta deadlinesta.  

-> Äänestetään, hyväksytäänkö myöhässä tullut hakemus.  

Hyväksytään 10 ääntä ja ei hyväksytä 11 ääntä.  

Janne Pitkäsen ehdokkuutta ei hyväksytty. 

 

Ehdolla puoluehallituksen varsinaisiksi jäseniksi: 

Apajalahti Ahto, Eronen Pauli, Hellman Timo, Kiiskinen Merja, Kivistö Joni-

Petteri, Lähdemäki Jonna, Nieminen Riikka, Salo Juho, Somero Jani ja 

Stenbäck Mark.  

 

Suljetussa siirtoäänivaalitavalla toteutetussa äänestyksessä valituiksi tulivat: 

Ahto Apajalahti ja Jonna Lähdemäki. 
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8. Tasa-arvo-ohjelma 

Keskusteltiin tasa-arvo-ohjelmasta. 

 

Ehdotettiin ohjelman pöytäämistä sekä palauttamista puoluehallituksen 

käsittelyyn.  

-> Äänestetään. 

Pöytääminen ei saanut yhtään ääntä. Palautus puoluehallituksen käsittelyyn 

15 ääntä. Käsittelyn jatkaminen tässä kokouksessa 7 ääntä. 

Tasa-arvo-ohjelma palautuu valmisteluun. Käsitellään syyskokouksessa. 

 

9. Kokousaloitteet  

Yksi tarpeeksi kannatuksia saanut kokousaloite. 

”Ehdotus lisäykseksi puolueohjelmaan ”Huumeet ja päihteet” kohdan 

jatkoksi: 

 

Piraattipuolue kannattaa kannabiksen täyttä laillistamista, sisältäen laillisesti 

kontrolloidun kasvatuksen, myynnin, levityksen ja verotuksen. Tämä malli on 

jo menestyksekkäästi käytössä ulkomailla esimerkiksi Kaliforniassa ja 

Coloradossa.  

 

Ns. kovista huumeista riippuvaisille on pyrittävä tarjoamaan 

terveydenhuoltoa sisältäen turvalliset käyttötilat ja korvaushoitolääkkeiden 

reseptijakelun. Tavoitteena on huumeita toimittavan järjestäytyneen 

rikollisuuden ja huumeriippuvaisten harjoittaman omaisuusrikollisuuden 

vähentäminen tarjoamalla huumeriippuvaisille valvotusti laillisia aineita.  

 

Psykedeelisillä ja empatogeenisillä aineilla on tutkimuksissa saatu lupaavia 

tuloksia mielenterveyshäiriöiden hoidossa, ja niiden terapiakäytön 

tutkimusta on syytä edistää.” 

 

Esitetty ensimmäisen kappaleen korvaamista tekstillä: 

”Minkään kasvin tai sienen kasvatus tai hallussapito ei saa olla lailla 

säädeltyä, ellei se ole vaarallinen ympäristölle tai muille.” 

-> Äänestetään. Korvataanko ensimmäinen kappale tällä. 

Korvataan 5 ääntä. Ei korvata 20 ääntä.  

Alkuperäinen muotoilu pysyy voimassa. 
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Esitetty, että otetaan pois lause menestyksekkäästä käytöstä ulkomailla. 

-> Äänestetään.  

Alkuperäinen teksti 0 ääntä. Poistetaan lause 23 ääntä.  

Lause poistetaan puolueohjelmalisäysesityksestä.  

 

Esitetty muokatun tekstin lisäystä puolueohjelmaan. 

-> Äänestetään. 

Lisätään 23 ääntä. Ei lisätä 0 ääntä. Muokattu teksti lisätään 

puolueohjelmaan. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

Linkkiveroasia menossa uudelleenkäsittelyyn EU-parlamentissa. Ympäri 

Eurooppaa järjestetään 26.8 mielenilmauksia asiasta. Pohjatyötä on tehty 

asian eteen. 

 

Suomen perustuloverkosto järjestää BIENin maailmankonferenssin 

Tampereella. Suunniteltu osallistumista yhdessä liberaalien kanssa. 

 

Barcelonassa on eurooppalaisia piraatteja koolla kasaamassa yhteistä 

piraattien ohjelmaa eurovaaleihin. 

 

Keskusteltiin tulevasta syyskokouksesta sekä kokemuksista juuri 

päättyneestä SuomiAreenasta. Haluttaisiin hakea ensi vuonna 

SuomiAreenaan uudestaan. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi päätti kokouksen kello 17.13. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Janne Pitkänen   Petra Salmi 

 

 

 

 

 

 


