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Piraattipuolue r.p.
c/o Pasi Vähämartti, Kilpiäistentie 1 A as 6, 15240 Lahti
info@piraattipuolue.fi
http://piraattipuolue.fi
+358 45 310 2351 (puheenjohtaja)
+358 45 310 2340 (puoluesihteeri)

TOIMINTAKERTOMUS
Hyväksytty piraattipuolueen kevätkokouksessa 9.7.2017

Piraattipuolueen toimintakertomus vuodelle 2016
Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin olemalla
mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta.
Piraattipuolue katsoo, että politiikan lähtökohtana tulee olla yksilönvapaus ja yhdenvertaisuus. Jokaisella
on oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita muiden vapauksia. Piraattipuolue vastustaa
holhousyhteiskuntaa, jossa valtio puuttuu yksityiskohtaisesti jokaiseen elämän osa-alueeseen.
Puolueen keskeisiin arvoihin kuuluu avoimuus raha-asioissa ja päätöksenteossa. Piraattipuolue on ollut
puoluerekisterissä 13.8.2009-7.5.2015 sekä uudelleen 2.6.2016 alkaen. Puolue on osallistunut
eduskuntavaaleihin 2011 ja 2015, kuntavaaleihin 2012 ja eurovaaleihin 2014 ollen säännönmukaisesti suurin
eduskunnan ulkopuolisista toimijoista.
Vuonna 2016 puolueen toiminnassa näkyivät kannattajakorttikeräys, jonka ansiosta puolue pääsi takaisin
puoluerekisteriin, ja kuntavaaleihin 2017 valmistautuminen.
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1. Vaaleissa vaikuttaminen ja poliittiset ohjelmat
1.1. Paikallistoiminnan kehittäminen ja kannattajakorttikeräys
Kannattajakorttikeräys saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti ja puolue palasi puoluerekisteriin 2.6.2016.
Elokuussa perustetun Piraattipuolueen Satakunnan piiriyhdistyksen jälkeen puolueella on kaikissa 12
manner-Suomen vaalipiirissä toimiva piiriyhdistys. Puolue tiedottaa piiriyhdistyksille usein
järjestövastaavan kautta (sähköposti, piirikirjeet, sosiaalinen media, muut kontaktit).
Syksyn aikana kartoitettiin piiriyhdistysten tarpeita ja toiveita, joiden perusteella puoluehallitus on
pyrkinyt ohjaamaan varojen käyttöä. Syksyn aikana hyväksyttiin tilattavaksi huomioliivit helpottamaan
paikalliskampanjointia. Syksyllä aloitettiin myös keräyskampanja puoluelogolla varustettujen telttojen
rahoittamiseksi.

1.2. Ehdokasasettelu
Piraattipuolue on erityisesti syksyn 2016 aikana valmistautunut kevään 2017 kuntavaaleihin.
Kuntavaalien 2017 ehdokasasettelusta vastaavat pääosin puolueen piiriyhdistykset. Ehdokasasettelu
aloitettiin syksyllä 2016.

1.3. Rahoitus
Puolueen rahoitus nojaa lahjoituksiin ja jäsenmaksuihin, koska puoluetukea saavat Suomessa edelleen
käytännössä vain eduskuntapuolueet.
Puoluehallitus päätti syksyllä suosittaa piiriyhdistyksille 20 euron ehdokasmaksua vaalikulujen
rahoittamiseksi. Koska piiriyhdistykset vastaavat ehdokasasettelusta, ne päättävät lopulta ehdokasmaksun
suuruuden.
Jäsenmaksutuotot jäivät arvioidusta. Kannatustuotekauppa oli osan vuodesta poissa käytöstä, minkä takia
myös sen myyntitulot olivat pienet.

1.4. Vaaliohjelma
Valtakunnallista kuntavaaliohjelmaa ideoitiin yhdessä Tampereella 16-18.9.2016 järjestetyillä
puoluepäivillä. Ideoiden pohjalta puoluehallitus toimitti syyskokoukseen 22.10.2016 hallituksen esityksen
kuntavaaliohjelmaksi, joka hyväksyttiin keskustelun ja pienten muutosten jälkeen.
Puoluehallitus on kannustanut paikallisyhdistyksiä luomaan omia paikallisia kuntavaaliohjelmiaan. Vielä
vuoden 2016 aikana ei paikallisia ohjelmia saatu.
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2. Organisaatio
2.1. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta
Vuoden 2016 aikana järjestettiin kaksi sääntömääräistä puoluekokousta:
● Kevätkokous 11.6.2016 Lahdessa
● Syyskokous 22.10.2016 Jyväskylässä.
Puoluehallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen kokoonpano 1.1.2016 oli seuraava:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tapani Karvinen, puheenjohtaja
Janne Paalijärvi, varapuheenjohtaja
Pasi Palmulehto, varapuheenjohtaja
Arto Lampila, puoluesihteeri
Markku Brask
Jiri Keronen
Harri Kivistö
Lasse Kärkkäinen
Ville Hautakangas, hallituksen varajäsen
Tuukka Virtaperko, hallituksen varajäsen
Pasi Vähämartti, taloudenhoitaja, hallituksen varajäsen
Hansi Harjunharja, hallituksen varajäsen

Kevätkokouksessa valittiin puolueelle uusi hallitus:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jonna Purojärvi, puheenjohtaja
Arto Lampila, varapuheenjohtaja
Petrus Pennanen, varapuheenjohtaja
Tapani Karvinen, varapuheenjohtaja
Satu Immonen
Janne Paalijärvi
Harri Kivistö
Miika Hämynen
Olli Markkanen
Pasi Vähämartti, taloudenhoitaja
Pekka Mustonen, puoluesihteeri, hallituksen varajäsen
Tiia Mustonen, hallituksen varajäsen
Raoul Plommer, hallituksen varajäsen
Ville Hautakangas, hallituksen varajäsen
Paavo Tertsunen, hallituksen varajäsen
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Varapuheenjohtajat ottivat erityisiksi rooleikseen viestinnän (Tapani Karvinen) ja toiminnan (Arto
Lampila) kehittämisen.
Puoluehallituksen järjestäytymiskokouksessa 15.6.2016 valittiin järjestövastaavaksi Miika Hämynen.
Järjestövastaavan tehtävään on kuulunut myös huolehtia toiminnan seurannasta ja toimintasuunnitelman
toteutumisesta.
Vuoden 2016 aikana järjestettiin yksi suunnittelutapaaminen, 30.7.2016 Mumblen välityksellä.
Puoluehallitus organisoi myös työryhmiä, joista mainittakoon grafiikka- ja sivustouudistustyöryhmät.
Puolue päätti syyskokouksessaan ettei ala kerätä kannattajakortteja presidentinvaaleihin 2018
osallistumiseksi.
Vuoden 2016 aikana puolueen jäsenmäärä kasvoi noin 100 jäsenellä, ollen vuoden lopussa noin 4200.

2.2. Viestintä
Puolue julkaisi vuoden 2016 aikana 14 lehdistötiedotetta ja kaksi kannanottoa. Jäsenistölle lähetettiin kuusi
jäsenkirjettä.
Puolueen sosiaalisen median (pääosin Facebook ja Twitter) tilien käyttö on lisääntynyt ja aktiivisuutta
ylläpidetty. Puolueella on sosiaalisen median viestintään sitoutunut henkilö, jonka työtä muut aktiivit
tukevat. Vuoden alussa perustettu #mediaseuranta-kanava on tukenut sosiaalisen median aktiivisuutta.
Aktiivien välisen sisäisen viestinnän keinot ovat vuonna 2016 edelleen kehitysvaiheessa. Aiheesta on käyty
säännöllistä keskustelua ja eri työkaluja, niiden toiminnallisuutta, käyttäjäkuntaa ja moderointioikeuksia on
kartoitettu. Sisäistä viestintää on kehitetty eteenpäin näiden tietojen pohjalta.
Puoluehallitus on valinnut myös viestinnästä vastaavan henkilön.
Syksyllä 2016 uudistettiin puolueen verkkosivu piraattipuolue.fi .

2.3. Avoimuus
Piraattipuolueen arvojen mukaisesti puolueen toiminta halutaan pitää mahdollisimman avoimena.
Puoluehallituksen kokoukset ovat olleet kaikille vapaasti seurattavissa IRC:ssä #hallituskokous-kanavalla.
Kokousten pöytäkirjat ja puolueen taloustilanne ovat vapaasti saatavilla verkossa.
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3. Muu toiminta
3.1. Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta
Puolue antoi lausunnon perustulokokeilusta 9.9.2016. Puolue on aktiivisesti ollut mukana
perustulokeskustelussa, ja paikallisyhdistys Varsinais-Suomen Piraatit järjestivät kansainväliselle yleisölle
avoimen perustulopaneelin elokuussa.
Puolue on ottanut kantaa oikeusministeriön mietintöön tiedotteella “Luottamuksellisen viestin salaisuus”
joulukuussa 2016. Tiedotteen pohjalta luotiin lausunto mietintöön tammikuussa 2017.
Puolue on saanut näkyvyyttä vastustamalla aktiivisesti asianajotoimistojen lähettämiä, väitettyihin
tekijänoikeusloukkauksiin liittyviä kirjeitä ja ylläpitänyt kiristyskirje.fi-verkkosivua. Puoluehallituksesta
erityisesti Janne Paalijärvi on perehtynyt kirjeisiin.

3.2. Kansainvälinen toiminta
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä ja tekee yhteistyötä muiden maiden piraattipuolueiden
kanssa. Piraattipuolueella ja Piraattinuorilla on ollut yhteyksiä erityisesti Ruotsin, Saksan ja Viron
piraattipuolueisiin.
Piraattipuolue on Euroopan piraattien (PPEU) jäsen. Puoluehallitus päätti erota Pirate Parties International
-organisaatiosta 2.8.2016, sillä järjestö ei ole toiminut tarkoitustensa mukaisesti.
Suomalaisia aktiiveja ja hallituksen jäseniä kävi vierailemassa Islannin parlamenttivaaleissa lokakuussa.

3.3. Nuorisotoiminta
Puolueen nuorisotoiminnasta huolehtii nuorisojärjestö Piraattinuoret. Toiminta on vakiintunutta ja
nuorisojärjestö toimii yhä luontevammin omana organisaationaan. Puolue tukee nuorisotoimintaa 100
eurolla kuussa, vuokraten tällä summalla Piraattinuorten Helsingissä sijaitsevaa toimitilaa. Piraattinuorten
näkyvyys on ollut suurinta pääkaupunkiseudulla etenkin toimitilan ansiosta.
Puolue on kannustanut piiriyhdistyksiä valitsemaan hallitukseensa nuorisovastaavan, jotta
nuorisotoimintaa saadaan ylläpidettyä yksinkertaisemmin myös paikallistasolla.

3.4. Opiskelijatoiminta
Piraattipuoluetta lähellä olevia opiskelijajärjestöjä ovat Helsingin yliopiston akateemiset piraatit H-YARR ja
Aalto-yliopiston piirissä toimiva Aaltopiraatit, jotka toimivat toistaiseksi rekisteröimättöminä yhdistyksinä.
Piraattipuolue tuki opiskelijatoimintaa tarjoamalla järjestöjen käyttöön visuaalista materiaalia,
viestintäapua sekä verkkopalveluja.
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