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Puheenjohtaja

Valvonta- ja urkintaskandaalit tuovat yhä uudes-
taan esiin globaalin tietoyhteiskunnan uhat. Järjes-
telmässä on haavoittuvuuksia, joita käytetään 
kaiken aikaa hyväksi.

On hyvä, että erilaiset paljastukset valtioiden harjoit-
tamasta urkinnasta nostavat voimakkaan vastustus-
reaktion kansalaisissa, mutta julkinen keskustelu 
lähtee yleensä heti alussa väärille raiteille. Puhu-
taan diplomaattisista suhteista ja maailman valta-
politiikasta: keskustelua käydään puhtaasti 1900-
luvun konseptein.

Olennaista olisi keskustella tietoverkkojen raken-
teesta, koodista, rajapinnoista: tämä on keskustelu 
jota tällä hetkellä käydään vain hyvin rajallisesti 
asiantuntijapiireissä. Tällöin jää ymmärtämättä, 
että kysymykset tiedon vapaudesta, sähköisistä 
kansalaisoikeuksista ja yksityisyydestä ovat täysin 
poliittisia kysymyksiä. Ne sisältävät aivan keskeisiä 
arvovalintoja. Jos näitä valintoja ei tehdä politii-
kassa avoimesti, ne tehdään kabineteissa valtaeliitin 
tai liikemaailman etujen mukaan.

Tämän vuoksi Piraattipuoluetta tarvitaan nyt 
enemmän kuin koskaan. Sen lisäksi, että meillä 
on arvokasta teknistä ymmärrystä tietoverkkojen 
sisältämistä uhista ja mahdollisuuksista, me ymmär-
rämme myös, että kyse ei ole teknisestä optimoin-
nista vaan tärkeistä poliittisista linjanvedoista. 

Kansalais- ja laajemmin ihmisoikeudet ovat meille 
äärimmäisen tärkeitä, ja tietoyhteiskunnan raken-
tamisen tulee meidän mielestämme ehdottomasti 
keskittyä näiden suojelemiseen ja edistämiseen. 
Vaikeissa arvovalinnoissa tulee painottaa yksilöiden 
ja yhteisöiden vapautta tehdä itsenäisiä ratkaisuja 
ja ottaa niistä vastuu.

Kutsun usein poliittisia näkemyksiäni progressiivi-
siksi. Tarkoitan tällä sellaista johdonmukaista käsi-
tystä, että tulevaisuus on avonainen: perinteistä 
voi oppia paljon mutta niiden ei tule vähimmässä-
kään määrin sanella miten tulevaisuutta rakenne-
taan. Ne rakenteet, mitä meillä tällä hetkellä on, 
ovat monessa tapauksessa tärkeitä mutta väliai-
kaisia tukirakenteita, joita ei enää tarvita kun uudet 
rakenteet ovat pystyssä.

Tästä syystä meidän ei tule pelätä esimerkiksi 
sellaista tulevaisuudennäkymää, jossa valtiovallat 
menettävät merkitystään, vaikka ne tällä hetkellä 
ovat vielä hyvin keskeisessä asemassa maailman-
politiikassa. Internetissä rajat ovat murenemassa; 
ne näkyvät lähinnä joidenkin hyvin vanhoillisten 
valtioiden sensuuripyrkimyksissä sekä tekijänoi-
keusteollisuuden asettamissa maakohtaisissa rajoi-
tuksissa.

Poliittinen päätöksenteko ei kuitenkaan ole näillä 
näkymin menettämässä merkitystään, oli se sitten 
paikallista, kansallista, ylikansallista tai globaalia. 
Kun taloudellista tai muuta valtaa pitävät käyttävät 
teknologiaa urkintaan, sensuuriin, syrjintään, ilki-
valtaan, terroriin, alistamiseen, ja niin edelleen, 
vastavoimaksi tarvitaan kansalaisten laajaa yhteis-
työtä aktivismista poliittisiin ratkaisuihin.

Lipunkantajaa tarvitaan. Olemmeko me valmiita 
ottamaan tämän tehtävän? Oletko sinä valmis otta-
maan piraattilipun kantaaksesi?

Harri Kivistö

Harri Kivistö on Piraattipuolueen puheenjohtaja ja puolueenperus-
ajajäsen. Harri opiskelee tampereen yliopistossa englantilaista filolo-
giaa ja viimeistelee nyt kirjallisuustieteen gradua.

Sisällys
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Pääkirjoitus

Uusia tuulia Purjeeseen
Purjeen toimituksessa on edellisen numeron 
julkaisun jälkeen tapahtunut paljon, sillä aiemmin 
ilman juuri minkäänlaista organisaatiota - sinänsä 
yllättävän sujuvasti - kasaan pantu lehti on nyt 
saanut vakituisen toimituksen. Uutena päätoimit-
tajana aion uudistaa lehden sisältöä ja toimituk-
sellista linjaa, ja osa muutoksista on nähtävissä 
jo kädessäsi olevasta numerosta. Tavoitteena on 
entistä ajattomampi ja paremmin lukijaa palveleva 
sisältö parannetulla graafisella ilmeellä. Lehti tulee 
jatkossakin olemaan piraattien äänenkannattaja, 
mutta nyt mukana on selkeästi jaettuna virallisen 
linjan mukaista toimitettua sisältöä ja yksittäisten 
piraattien keskustelunavauksia, jolloin keskustelun 
kohteena olevat aiheet voivat rönsyillä aiempaa 
vapaammin. Odotamme teiltä lukijoilta palautetta 
siitä miten uusi toimitus on tehtävissään onnis-
tunut, sillä se lopulta kertoo ovatko valitut suunta-
viivat olleet oikeita. Mikäli lehden tekeminen kiin-
nostaa, on toimituksen jäseneksi mahdollista liittyä 
milloin hyvänsä, eikä myöskään kirjoitustyö ole 
sidottu lehden julkaisuaikatauluun.

Jorma Ollilan työryhmän johdolla Suomeen ajet-
tava “kilometrivero” on malliesimerkki huonosta 
päätöksenteosta. Autojen satelliittiseurannasta 
hyötyvät yritykset ovat saaneet keskenään maalailla 
hallituksen tilaamaan raporttiin kaikenlaisia etuja, 
joita järjestelmästä olisi. Samalla kansalaisjärjes-
töistä ja jopa Valtionvarainministeriöstä kantau-
tuva kritiikki ja esitetyt vaihtoehdot on jätetty 
huomiotta. Hallituspuolueet vasemmalta oikealle 
ovat varovaisesti puhuneet järjestelmän puolesta, ja 
onkin suuri riski, että 2015 hallitusohjelmaan kirja-
taan järjestelmän toteuttaminen Ollilan selvityksen 
mukaisesti. Se päätös tullaan tekemään salassa 
suljettujen ovien takana, kuten hallituksessa on 
ollut tapana.

Aika näyttää nähdäänkö jatkossa rationaalisem-
malta pohjalta toimivaa päätöksentekoa. Internetin 
mahdollistama avoin kansalaiskeskustelu viitoittaa 
tietä siihen suuntaan ja haluan uskoa, että elämme 
tässä suhteessa murroksen aikaa. Uudet tuulet 
puhaltavat ja myös Suomeen tulee askel askeleelta 
enemmän avoimuutta päätöksentekoon. Piraatit 
haluavat olla osa tätä muutosta ja toteutamme avoi-
muutta siksi myös omassa toiminnassamme.

Purjeen toimitus 2014
Päätoimittaja: Lasse Kärkkäinen
Toimitussihteeri: Mikko Nummelin
Taitto: Arto Lampila
Grafiikka: Mika Isomaa
Toimittajat: Antti Kukkonen, Tiina Malinen, Aulis 
Pöyhönen, Tuomas Ruuhijärvi, Jiri Keronen, Ahto 
Apajalahti, Mika Isomaa, Miika Hämynen
Avustajat: Aino Partonen, Tuukka Virtaperko, Satu 
Immonen, Paula Hassel
Kolumnistit: Jiri Keronen, Jonna Purojärvi

Lasse Kärkkäinen on Purjeen uusi päätoimittaja. Kärkkäinen on 
liskäsi toiminut piraattipuolueen varapuheenjohtajana sekä uuden-
maan piraattien hallituksessa.



76

Kolumni

Get real! 
Haaveista todellisuuteen
“Ajattele realistisesti” tulkitaan helposti haaveiden 
lyttäämiseksi. On päivänselvää,  että haaveissa 
vietetty aika on väistämättä pois todellisuudessa 
vietetystä. Samalla tavalla kuin haavemaailma 
lähtee uskomattomiin sfääreihin harjoituksen 
avulla, reaalimaailman mahdollisuudet laajenevat 
siinä vietetyn ajan mukaan.

Liian paljon hyviä ideoita jää toteutumatta vain sen 
tähden, ettei realistisia vaihtoehtoja niiden toteu-
tukseen nähdä. Haaveissa kaikki onnistuu sormia 
napsauttamalla, joten helposti halutaan liian 
paljon kerralla eikä vähempään tyydytä. Haaveiden 
tuominen todellisuuden kynnykselle on raastavaa, 
sillä silloin on ymmärrettävä todeksi niin erilaiset 
esteet kuin toteuttamisen hitaus.

Jos haaveista kumpuavaa ideaa yritetään toteuttaa 
kiireellä, se kaatuu mahdottomuuteensa. Nykyinen 
politiikka puskee kiireisiä korjauksia sellaisiin 
asioihin, jotka tarvitsevat aikaa. Päätökset ovat 
kaukana todellisuudesta ja niillä yritetään muovata 
todellisuus haluttuun muottiin. Todellisuus on 
onneksi itsepäinen rakastaja, eikä se taivu kenen-
kään tahdon mukaan - Sen tomintatapoja on jakset-
tava noudattaa. Kun maltti on mukana, mikään ei 
olekaan mahdotonta - Luovuttamiselle ei siis ole 
tarvetta.

Piraattipuolueen voimana on tiedon oikeamie-
linen kunnioitus, jonka tähden poikkeammekin 
muista puolueista. Puolueen sisäinen keskustelu 
on vahvojen argumenttien vääntöä egon paistat-
telun tai hierarkisen aseman parantamisen sijaan. 
Yhteiskunnallisista aiheista keskustellessa piraatit 
ovat vahvoilla testattujen argumenttiensa tähden. 
Saamalla tarpeeksi todellisessa maailmassa eläviä, 
puolueemme voimistuu - Huolimatta heidän osal-
listumisestaan puolueen toimintaan. Henkilökoh-
taista palkintoa ei ole, jos ei ymmärrä paranevan 
yhteiskunnan olevan sitä.

Jonna Purojärvi on piraattipuolueen eurovaaliehdokas.  

Jatkamalla vahvoin argumentein keskusteluihin 
osallistumista, saamme haaveilijoita astumaan 
todellisuuden piiriin. Tämä onnistuu vain, jos uskal-
lamme itsekin jättää haavemaailman ideoiden 
kehittelyyn siellä elämisen sijaan.

Hitaus voi olla heikkoutemme, mutta varmuus on 
vahvuutemme.

Jonna Purojärvi
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Tiivistelmä uudesta 
puolueohjelmasta
Periaateohjelma

Piraattipuolueen politiikan lähtökohtana on yksi-
lönvapaus. Päätösvalta kuuluu ensisijaisesti yksi-
lölle. Oikeusturvaa tulisi taata lakien ja asetusten 
suppeudella ja selkeydellä siten, että yksilö voi 
kohtuullisella vaivalla tutustua itseään kosketta-
vaan lainsäädäntöön. Päätöksenteon avoimuus 
kuuluu olennaisena osana puolueen periaatteisiin.
    Piraattipuolue on tietoyhteiskuntapuolue, joka 
puolustaa avoimuutta, sananvapautta, yksityisyy-
densuojaa ja osallistavampaa sekä demokraatti-
sempaa yhteiskuntaa. Puolueena haluamme edistää 
luovuutta, kekseliäisyyttä ja kulttuuria lisäämällä 
tiedon ja teosten vapaata liikkuvuutta. Koulutuksen, 
lainsäädännön ja avoimuuden kautta kannustetaan 
ihmisiä rakentavaan yhteiskunnalliseen vaikutta-
miseen. Piraattipuolue kannattaa maltillista talous-
poltiikkaa.
     Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushen-
kilöt sitoutuvat toimimaan erityisesti periaateoh-
jelman mukaisesti.

Yksilönvapausohjelma

Lain on taattava ihmisille mahdollisimman kattavat 
yksilönvapaudet, jotka mahdollistavat sellaisen 
toiminnan, joka ei loukkaa muiden vapauksia.
     Sananvapaus tarkoittaa yksilön oikeutta vapaasti 
ilmaista itseään ilman pelkoa oikeudellisista seuraa-
muksista. Jälkikäteissensuuriin tai rangaistukseen 
oikeuttavat perusteet on voitava selvästi osoittaa. 
Olennaista on teosta aiheutuneen konkreettisen 
haitan toteennäyttäminen. Ennakkosensuuria ei 
tule sallia lainkaan.
     Ihmisellä tulee pitää oikeus esiintyä nimettö-
mästi suojatakseen omaa yksityisyyttään ja ilmai-
sunvapauttaan. Valtion tehtävä ei ole rajoittaa näitä 
oikeuksia. Voimakas lähdesuoja on olennainen osa 
sananvapauden toteutumista. 
     Internet-yhteyttä tarjoavaa tahoa ei pidä asettaa 
vastuuseen käyttäjän tekemisistä. Linkittämistä 
tulee kohdella aineistoon viittaamisena, eikä viit-
taaja ole vastuussa linkin sisältämästä aineistosta.

     Yksityisyyden loukkaaminen merkitsee tunkeu-
tumista ihmisyyden ydinalueille. Piraattipuolue 
vastustaa yleisiä biotunnisterekistereitä eikä jo 
käytössä olevia saa hyödyntää rikostutkinnassa. 
Tällainen on esimerkiksi passinhaltijoiden sormen-
jälkirekisteri.
     Valtion ei tule tehdä elintapoja koskevia päätöksiä 
yksilöiden puolesta. Tällaisia rajoituksia ovat muun-
muassa huumausaineiden käyttö, asevelvollisuus, 
rahankeräys, eutanasia ja seksuaalipalveluiden osto 
ja myynti. 
        Alaikäisten huumausaineiden hallussapito ei 
tule olla rankaistavaa, vaikka aineen haltuunotto 
tapahtuisikin. Asevelvollisuus on saatettava täysin 
vapaaehtoiseksi, vaikka kutsunnot laajennettai-
siinkin kattamaan koko ikäryhmän sukupuolesta 
tai uskonnosta riippumatta. Päätös avustetusta 
kuolemasta tulee tulla yksilöltä itseltään, vaikka 
tuekseen se tarvitsee lääkärinlausunnon tervey-
dentilasta.
        Rahankeräys ja prostituutio tulee olla ensisijai-
sesti laillista toimintaa, mikäli ei voida epäillä taus-
talla olevan muuta rikosta, kuten ihmiskauppaa.
        Yhteiskunnan tulee kohdella kaikkia kansalaisia 
yhdenvertaisesti. Lainsäädännön ei tule erotella 
täysivaltaisia ihmisiä. 

Tietoyhteiskuntaohjelma

Epäkaupallista tiedostonjakamista ei pidä rajoittaa, 
vaan sitä on ennemminkin syytä kannustaa. Teki-
jänoikeussuojaa on lyhennettävä enintään kymme-
neen vuoteen teoksen julkaisusta. Piraattipuolue 
uskoo tiedon ja kulttuurin mahdollisimman laajan 
leviämisen edistävän ihmiskunnan henkistä ja 
materiaalista hyvinvointia. Nykyisenlainen patent-
tijärjestelmä tulee lakkauttaa. Piraattipuolue 
kannustaa avoimien ja vapaiden ohjelmistojen 
käyttöönottoa. 
        Verovaroin luodut teokset ja tieteelliset tutki-
mustiedot tulee olla kaikkien vapaasti käytettä-
vissä. Byrokratiaa on karsittava ja jäljelle jäävää 
selkeytettävä. Demokratian osallistavuutta tulee 
lisätä vuorovaikutusmahdollisuuksia lisäämällä.

Talous- kunta, ja perusturvaohjelma

Oikeudenmukaisen talouspolitiikan perustana on 
koko yhteiskunnan etu ilman eri ryhmien vastak-
kainasettelua. Suorista yritystuista on pääosin 
luovuttava. Verotusta on yksinkertaistettava vero-
vähennyksiä poistamalla, josta aiheutuneita mene-
tyksiä kompensoidaan veroprosentteja vastaavasti 
alentamalla.
        Piraattipuolue kannattaa siirtymistä perustu-
loon asteittain, aloittaen opintotuen asumislisän 
sisällyttämisestä yleisen asumistuen piiriin.
        Kunnille on sallittava parempi liikkumavara 
erilaisten käytäntöjen kokeiluun. Piraattipuolue 
esittää siirtymistä maakuntahallintoon, johon liit-
tyminen on vapaaehtoista. Maakuntavaltuuston 
muodostamiseen esitetään Kainuun hallintoko-
keilun esimerkin mukaista valintaa.
        Ilmaista työharjoittelua ei tule tukea valtion 
tai kunnan varoista työnantajalle. Opiskelun tulee 
voida olla päätoimista ja sen ohella tehtävän työn 
vapaaehtoista, jonka vuoksi opintojen tulee jatkos-
sakin olla ilmaista.

Eurooppaohjelma 

Euroopan Unioni toimii vastapainona suurvalloille 
ja ylikansallisille yrityksille. Sen valtaoikeuksia on 
tulkittava suppeasti ja EU:n sisäinen ihmisten, tava-
roiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus 
katsotaan olevan hyvä tavoite. Puuttuminen välilli-
sesti esimerkiksi kaupankäyntiin katsotaan kiistan-
alaiseksi.
        EU:n yhdentymistä ei pidä syventää ennen kuin 
on kehittynyt todellinen eurooppalainen kansa-
laisyhteiskunta. 
        Alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen 
tulee pyrkiä takaisin. Sopimuksen noudattamista 
on valvottava aiempaa tiukemmin. Ylikansallisien 
pankkien ja suuryritysten valvonnan tulee toimia 
kriiseistä huolimatta.
        EU:n vapaan liikkuvuuden piiriin tulee lisätä 
myös ideoiden ja informaation vapaa liikkuvuus. 
Tämä vaatii kehittyäkseen eurooppalaista kansa-
laisyhteiskuntaa tukevia toimia, kuten avoimuuden 
lisäämistä.

Puoluetoiminta

Puolueohjelman 
uudistaminen

Piraattipuolueen puolueohjelmaa lähdettiin uudis-
tamaan alkuvuodesta 2013 puolueen jäsenistölle 
suunnatun palautekyselyn sekä puoluehallituksen ja 
piiriyhdistysten edustajien suunnittelutapaamisten 
pohjalta. Ohjelmaa päätettiin laajentaa maltillisesti 
siten, että fokus on selkeästi tietoyhteiskunnassa ja 
kansalaisoikeuksissa.

Puolueohjelma hyväksyttiin puolueen kevätkoko-
uksessa 7.7.2013 Espoossa. Se koostuu tiivistävän 
periaateohjelman lisäksi yksilönvapausohjelmasta, 
tietoyhteiskuntaohjelmasta, talous-, kunta- ja 
perusturvaohjelmasta sekä Eurooppa-ohjelmasta. 
Ohjelmat pääsee lukemaan kokonaisuudessaan 
puolueen verkkosivuilta osoitteessa 

http://piraattipuolue.fi/agenda/puolueohjelma

Äänestys käynnissä heinäkuun puoluekokouksessa

http://piraattipuolue.fi/agenda/puolueohjelma
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SarjakuvaArvostelu

IndieFlix.com – Lyhytelo-
kuvien aarreaitta
Internettiä voidaan pitää uutena Aleksandrian 
kirjastona, sivistyksen varastona ja mittarina. Kun 
nettiin tulee uusia, toimivia kulttuuripalveluita ne 
yleensä kiinnostavat tavallista tallaajaa. Suositut 
NetFlix ja HBO tarjoavat selaimessa katsottavia 
elokuvia ja sarjoja pienehköllä kuukausimaksulla. 
Ilmaisen perässä juokseva voi nyt kuitenkin iloita 
HelMet-kirjastokortilla toimivasta IndieFlix-palve-
lusta, joka avattiin maksuttomaan käyttöön syys-
kuun alussa. Kaikki Suomessa asuvat saavat halutes-
saan kirjastokortin pääkaupunkiseudun kirjastoista.

IndieFlix sisältää jo yli 2500 elokuvaa, joista useimmat 
ovat lyhytelokuvia. Kiireisessä elämässä musiikkivi-
deot ja lyhyet videopätkät lienevät haluttuja kuten 
esimerkiksi YouTuben suosiosta voisi päätellä. 
IndieFlix on intuitiivinen ja helppokäyttöinen ja 
leffoja voi lisätä yhdellä näpäytyksellä katselulis-
taan. Sisältöä voi hakea myös pituuden, tyylilajin ja 
kohdeyleisön ikäryhmän mukaan. Korkean resoluu-
tion pikavalintaa ei harmittavasti vielä ole, mutta 
Discover-sivulla esitellään uusimmat julkaisut.

IndieFlixissä on kiitettävä määrä elokuvia eri maista, 
erityisesti Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. Jonkin 
verran törmää elokuviin, joiden katselualuetta on 
rajoitettu ja sehän saa nettinatiivin irvistämään. 
Eräänlainen kinderyllätyskokemus IndieFlix myös 
on: lyhytelokuvat eivät ole valtavirtakulttuuria ja 
esittelytekstitkin ovat aika lyhyitä. Hyviä elokuvia 
kuitenkin riittää. Teoksia voi kommentoida ja 
kommenttien perusteella voi myös tehdä valintoja, 
mutta useampi luultavasti säästäisi niiden luke-
misen elokuvan loppuun. Linkkejä suosikkeihinsa 
voi jakaa sosiaalisessa mediassa.

IndieFlixistä saa takuulla viihdettä syysiltojen 
ratoksi. Lyhytelokuvat ovat yleensä viihdyttäviä 
ja hiottuja kokonaisuuksia, jotka eivät aliarvioi 
katsojaa. Musiikkivideomaisesti tarinaa kertovat 
esimerkiksi anarkistinen Dinorider-animaatio Tans-

kasta ja seksikäs La Prochaine Fois (The Next Time) 
Yhdysvalloista. Scifin puolella Android 207 huvittaa 
tieteellisyydellään ja tunnelmallinen System of 
Units pohtii inhimillisyyden kohtaloa pelkkää tieto-
yhteyttä ihannoivassa tulevaisuudessa.

Eräs helmi arkistossa on F. W. Murnaun Nosferatu 
vuodelta 1922. 
Murnau tahtoi tehdä filmatisoinnin Bram Stokerin 
Draculasta, mutta tuotantoyhtiö ei saanut siihen 
lupaa. Seurasi kopiointia ja oikeusjuttu. Nosferatua 
voidaan siis pitää piraattielokuvana vaikka sitä 
arvostetaan nykyään klassikkona.

Aino Partonen
Humanististen tieteiden kandidaatti 
Tuntiopettaja
Piraattipuolueen aktiivi 
Purjeen avustaja

Videoiden ja musiikin myynti, lainaaminen ja suora-
toisto verkossa ovat aika ajoin nousseet myös poliit-
tisiksi kysymyksiksi. Joissakin tapauksissa jo aloitta-
neita palveluita on yhtäkkiä vaadittu lopettamaan 
toimintansa siksi, että tekijänoikeuskysymyksistä 
on tullut riitaa tai tuotantoyhtiöt ovat halunneet 
mukaan kopiosuojauksia. 

Piraattipuolue kannattaa tekijänoikeuslain merkit-
tävää väljentämistä lyhentämällä suoja-aikoja ja 
vapauttamalla epäkaupallisen kopioinnin, jolloin 
myös tällaistenkin verkkopalveluiden lainsuoja on 
jatkossa vahvempi.

Piraattinäkökulma

Nina Paleyn Mimi and Eunice -sarjakuvat on jaettu CC-BY-SA -lisenssillä. Sarjan kotisivuilta osoitteessa 
mimiandeunice.com saa myös fyysisiä kopioita.

IndieFlix.com
mimiandeunice.com
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Piraattinuoret

Young Pirates in Europe
Piraattinuoret (the youth wing of the Finnish pirate 
party) has in the last year done a lot of interna-
tional work together with other pirate youth orga-
nisations in Europe. In June, Ung Pirat from Sweden 
organised an educational week for young pirates in 
Brussels. Piraattinuoret sent two pirates there, Joel 
Kortesaari and Lotta Söderholm, both vice chair-
persons in Piraattinuoret. There they collaborated 
with other pirates from Iceland, Sweden, Germany, 
France, the Czech Republic, Belgium and Luxem-
bourg. At the end of the week the official delegates 
from each country gathered for a constitutive 
meeting for the founding of Young Pirates of Europe 
(YPE). 

In August, Ung Pirat organised a summer camp/ 
conference in Sweden with participants from  
Sweden, Finland, Iceland, Germany and the Czech 
Republic, which was funded by the Youth in Action-
program. Piraattinuoret sent six members to the 
camp to meet other European pirates. The camp was 
combined with the founding conference for YPE, 
which was successfully founded with eight founding 
member organizations: Piraattinuoret (Finland), 
Ung Pirat (Sweden), Unge Pirater (Norway), Junge 
Piraten (Germany), Jeunes Pirates (France), Jonge 
Piraten (Belgium-Flanders), Belarus and Jonk 
Piraten (Luxembourg). A board of seven members 
was elected, with Julia Reda from Germany as chair-
person. Lotta Söderholm from Finland was elected 
as one of the board members. In September last 
year Ungir Píratar (Iceland) also joined the organi-

sation and last week Junge Pirat*innen Österreichs 
(Austria) requested to become members. More infor-
mation about YPE can be found at young-pirates.eu.
This year, many of the pirate youth organisations 
applied for funding from the Youth in Action-
program, but only Jonge Piraten got accepted. This 
means that YPE is at the moment planning an educa-
tional conference in Brussels in March this year. The 
event is supposed to educate young voters on how 
the European parliament works and is targeted to 
people between 16-22 years. Because Piraattinuoret 
is a part of this project, we get to send four partici-
pants to the event.

YPE is also going to organise its first EPIC ( European 
Pirates Instituted Council ) meeting this summer. 
The EPIC meeting is compulsory once a year accor-
ding to the statues and every member organisation 
can send two delegates. The place and time for the 
meeting has not yet been decided on and this could 
be a good opportunity for Piraattinuoret to step up 
and organise the event. 

Lotta Söderholm
Writer is vice chairperson of Piraattinuoret and board member of 
Young Pirates of Europe.

Mielipide

Lyhyesti johtamisesta
Piiriyhdistyksen toiminta rakentuu aktiivien ympä-
rille. Aktiivien joukosta löytyy vetokykyisiä henki-
löitä, joiden intressit lomittuvat vahvasti Piraatti-
agendan kanssa. Lisäksi aktiiveista löytyy aimo osa 
ihmisiä, jotka lahjoittaisivat aikaansa ja energiaansa, 
jos vain tietäisivät miten. Johtohahmojen vastuulle 
jää tarpeen ja tekijän sovittaminen.

Jotta toiminta voisi järjestäytyä, sille tulee olla 
kanava, jossa toimijat kokoontuvat yhteisen tavoit-
teen saavuttamiseksi. Kanava voi olla foorumi, 
irc, kahvila tai vaikka kaikkia sopivassa suhteessa 
kunhan järjestäytyminen on toistuvaa kunnes 
tavoite on saavutettu. Kokoontumisesta kanavalle 
kannattaa ilmoittaa laajasti ja ajoissa mahdolli-
simman monen motivoituneen toimijan saamiseksi 
paikalle.

Samalla kun huolehdimme ruohonjuuritason 
toiminnan elinpinnasta, johtohahmo katsoo myös 
kauemmas. Hän seuraa piiriyhdistyksen nimissä 
puoluetta toimien rajapintana jäsenten ja sen 
suuremman kokonaisuuden välillä. Hän visioi tule-
vaisuuden tapahtumia puoli vuotta etukäteen ja 
ottaa osaa päivän kuumiin kysymyksiin. Hän osaa 
ansaita ja pitää luottamuksen, sekä olla lujana kun 
sitä tarvitaan.

Aloitin Varsinais-Suomen Piraattien varapuheen-
johtajana kesällä 2012 ilman aiempaa kokemusta 
yhdistystoiminnasta. Tehtävän hoitaminen on ollut 
helpompaa kuin olisin uskonut, kiitos internetin 
yhdistystoimintasivustojen sekä omieni tuen silloin 
kun sitä olen tarvinnut. Koen vuoden onnistuneeksi, 
sillä olemme saaneet sekä jäsenten että toiminnan 
määrän kasvuun. Arvostan myös kertynyttä koke-
musta haasteineen ja velvollisuuksineen, sillä sitä 
voi saavuttaa vasta kulkiessaan henkilökohtaisen 
mukavuusalueen ulkopuolella.

Vuosi on juuri vaihtunut ja samalla uudistui piiri-
yhdistysten johto. Kiitän ja toivotan onnea kaikille 
hallitustehtävän vastaanottaville ensi vuodeksi, 
olkoon ‘focus’ ja ‘draivi’ kanssanne.

Tapani Karvinen

Young pirates outside the EU parliament

• Hallitse henkilökohtaista panostasi ToDo-listoin.
• Ylläpidä aktiivitoiminnan järjestäytymiselle 
sopivaa kanavaa.
• Ilmoita tarpeista ja raportoi saavutuksista avoi-
mesti.
• Älä pelkää kysyä tai ehdottaa, me tarvitsemme 
toisiamme.

Hallituslaisen vinkkiboksi

Luettavaa / katsottavaa johtamisesta

Kirjoittaja on piraattipuolueen eurovaaliehdokas ja 
Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen puheenjohtaja

Rick Falkvinge: Swarmrise
http://falkvinge.net/books/
Ruotsin piraattipuolueen johtohahmon tiivistelmä ruotsalaispi-
raattien järjestäytymisestä. 

Kolmas lähde: Näe, koe, tee. Yhdis-
tysten strategiaopas
http://www.kolmaslahde.fi/tietoa/
Kun pohditaan yhdistyksen tarkoitusta ja päämääriä, on hyvä 
päättää myös yhteisestä unelmasta – missä ja mitä haluamme olla 
viiden vuoden päästä? 

Daniel Pink: Surprising science of 
motivation 
http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html

young-pirates.eu
http://falkvinge.net/books
http://www.kolmaslahde.fi/tietoa/ 
http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html
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Pääkaupunkiseudun metropolialueella asuu jo 
nykyään (2013) yli miljoona asukasta ja on  ennus-
tettu, että tulevan kaavoituspolitiikan seurauksena 
väkiluku saattaa nousta puoleentoista miljoonaan, 
samalla kun asutusta myös lähiöissä tiivistetään. 
Koska sekä pääkaupunkiseutulaisten että kehys-
kuntalaisten on jatkossakin päästävä kotoa töihin 
ja muille asioille, tulee liikennesuunnittelussa olla 
huolellinen, jotta vältettäisiin ruuhkia ja kannustet-
taisiin ihmisiä joukkoliikenteen käyttöön. Eri puolu-
eilla ja järjestöillä on ollut tähän erilaisia ratkaisuja.

Osa oikeistosta kannattaa yksityisautoilun suosi-
mista, tällaisen ollessa perheellisille lähes välttä-
mättömyys siksi, että työmatkojen lisäksi on pystyt-
tävä viemään lapset päivähoitoon ja hoitamaan 
suuret ruokaostokset kerralla. Monet perheasun-
noiksi sopivat omakoti- ja rivitaloasunnot eivät 
sijaitse Helsingin keskustassa tai sen välittömässä 
läheisyydessä, vaan esimerkiksi Kehä III:ta lähellä 
olevalla vyöhykkeellä tai jopa kehyskunnissa asti. 
Useille lapsiperheille tiiveimmän keskusta-alueen 
ulkopuolella asuminen on luonnollinen ratkaisu 
tilavuus-, mukavuus- ja turvallisuussyistä. Joskus 
yksityisautoilun suosiminen on viety niin pitkälle, 
että on tahallaan haluttu jarruttaa tärkeitä pääkau-
punkiseudun raideliikennehankkeita, kuten Länsi-
metroa jatkeineen tai Kehärataa. Länsimetron 
vastustajien jarrutustaktiikkana oli pitkään tuoda 
esille metropäätösten valmistelun yhteydessä 
toteuttamiskelvottomia suunnitelmia Etelä-Espoon 
pikaraitiotieverkostosta.

Osassa ns. vihervasemmistoa sen sijaan kannate-
taan joukkoliikenteen suosimista, haluamalla tehdä 
yksityisautoilusta varta vasten hankalaa ja kallista. 
Esitettyjä keinoja ovat olleet kaupunkitunneleiden 
rakentamisesta pidättäytyminen, jo olemassaole-
vien moottoriteiden kaventaminen liikennevalo-
risteyksellisiksi kaupunkibulevardeiksi, tietullit, 
pahimmillaan jopa autoilijoiden ympärivuorokau-
tinen valvonta satelliittipaikannuksin ”tiemak-
sujen” tai ”ruuhkamaksujen” perimiseksi ja sellaiset 
asuinalueiden kaavoitukset, joissa varataan riittä-
mätön määrä parkkipaikkoja kun kortteleista suun-
nitellaan autottomia. ”Autottomista” kortteleista 
tulee helposti ongelmia, kun asukkaiden elämän-
tilanne muuttuu perheellistymisen, työpaikan 
vaihdoksen tai kesämökin hankinnan tai peri-
misen vuoksi sellaiseksi, että auton hankinta tulee 
kuitenkin ajankohtaiseksi.

Liberaalina puolueena Piraattipuolue kannattaa 
ihmisten valinnanvapauksia joukkoliikenteen ja 
yksityisautoilun välillä ja haluaa suosia joukkolii-
kennettä myönteisellä tavalla tekemällä sen käyttöä 
pääkaupunkiseudun asukkaille helpoksi. Tämä 
merkitsee esimerkiksi lippujen hintojen alentamista 
ja kohtuullisena pitämistä koko alueella, tarvittaessa 
yhteisten kunnallisvero- ja kiinteistöverovarojen 
turvin. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Helsingin 
Piraatit kannatti ilmaista joukkoliikennettä osalla 
alueesta, Uudenmaan Piraatit koko Helsingin lisäksi 
myös Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Tulevissa 
kaavoituksissa kannattaa Piraattien mielestä suosia 
tiheää ja korkeaa rakentamista hyvien paikallisten 
raideliikenneyhteyksien, kuten kaupunkiratojen ja 
metron asemien lähellä.

Olemassaolevan tieinfrastruktuurin, mukaanlu-
kien moottoriteiden sekä katuverkon, varjeleminen 
on myös tärkeää, koska niillekin löytyy käyttötar-
koituksia ja ihmisillä tulee tarvittaessa olla oikeus 
oman autonkin käyttöön sikäli kun se on tarkoi-
tuksenmukaista elämäntilanteen mukaan. Samasta 
syystä tulee kaavoituksissa huolehtia riittävistä 
autopaikoista, koska jos autopaikkojen vähyyteen 
joudutaan jälkikäteen puuttumaan, on riski, että 
joudutaan kajoamaan sellaisiin viheralueisiin, piha-
alueisiin ja lasten leikkipaikkoihin joita ei alunperin 
ollut tarkoitus rakentaa pysäköintialueiksi. Kaupun-
kitunneleiden säilyttäminen kaavoissa ja rakenta-
minen myöhemmin myös mahdollistaa nykyistä 
paremman kevyen liikenteen sujuvuuden maan 
pinnalla Helsingin keskusta-alueella. 

Piraattipuolue ei hyväksy sellaisia ruuhkamaksujär-
jestelmiä, joissa vaarannettaisiin ihmisten yksityi-
syys, erityisesti pakollisia satelliittipaikannuksia tai 
elektronisia autojen tunnistusjärjestelmiä.

Mikko Nummelin

Kirjoittaja on diplomi-insinööri, Purjeen toimitussihteeri, kuuluu 
Uudenmaan Piraattien hallitukseen ja työskentelee ohjelmistosuun-
nittelijana Ixonos Oyj:n Solutions-yksikössä, tärkeimpänä osaamis-
alueena Java EE -ohjelmistot.

Mielipide
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