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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous  
 
Aika:  tiistai 24.09.2019 kello 18.00 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 

 
Läsnä: Petrus Pennanen (pj) 

Pekka Mustonen (kokouksen sihteeri) 
Pasi Vähämartti 
Markku Brask, kohdasta 3-> 
Janne Uotila, kohdasta 3-> 
Arto Lampila, kohdasta 6-> 
Ville Hautakangas, paikalla kohdat 7-10 
Pauli Eronen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Veera Kontiokari (varajäsen,  
       äänioikeudeton kohdat 7-10 ja äänioikeudellinen kohdasta 11->) 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ilman muutoksia. 

 

5. Jäsenhakemukset 

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen. 

 

6. Ilmoitusasiat 

Ahto Apajalahti erosi puoluehallituksesta 12.9.2019. 

 

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuodeksi 

 Toimintasuunnitelma työn alla, hyväksytään lopullinen versio seuraavassa 

kokouksessa. Hyväksyttiin talousarvio: 

http://vahamartti.fi/filut/pp/2020/tulo_ja_menoarvio_2020.pdf 

 

http://vahamartti.fi/filut/pp/2020/tulo_ja_menoarvio_2020.pdf
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8. Puoluevaltuuston pöytäkirja 

Puoluevaltuusto on laatinut kokouksessaan 31.8.2019 kolme aloitetta 

puoluehallitukselle: 

 

1. Puoluevaltuusto pyytää puoluehallitusta käynnistämään 

sääntömuutosprosessin, mm tilinpäätösasioita ei voi hoitaa sääntöjen 

määräämissä aikarajoissa 

2. Puoluevaltuusto velvoittaa puoluehallituksen toimittamaan jäsenkyselyn 

vastaukset valtuustolle mahdollisimman pian, kokonaisuudessaan. 

3. Puoluevaltuusto velvoittaa puoluehallitusta toimimaan mahdollisimman 

avoimesti. Nykyistä käytäntöä aiempi puoluehallituksen kokousten 

asialistojen julkisuus ja asioiden esittelijöiden nimet näkyville asialistoihin 

riittävän hyvissä ajoin. 

 

Aloitteiden johdosta valmistellaan sääntömuutosesitykset (mukaan lukien 

puoluevaltuuston kevätkokouksen takarajan siirto huhtikuun lopusta 

esimerkiksi kesäkuuhun) ja tuodaan seuraavaan puoluekokoukseen. 

Jäsenkyselyn vastaukset on jo ehditty toimittaa puoluevaltuustolle tämän 

aloitteenjätön jälkeen. Puoluehallituksen asialistojen sekä asioiden 

esittelijöiden nimien julkistamisesta hyvissä ajoin on erikseen tämän 

kokouksen kohdassa 11. Muut esille tulevat asiat. 

 

Puoluevaltuusto on laatinut samaisessa kokouksessa myös erillisen lausuman 

osaksi käynnissä olevaa tulevaisuuskeskustelua. Lausuman kohdassa kolme 

valtuusto edellyttää puoluejohdon jäsenistön kiinnittämään sosiaalisen 

median viestinnässään huomiota siihen, missä roolissa viestivät. ”Sosiaalisen 

median kannanotot yksittäisiltä puolueen avainhenkilöiltä tulkitaan herkästi 

puolueen viralliseksi viestinnäksi.” Kohdan käsittelyn yhteydessä 

puoluehallitus totesi, että aiemmin toteutetun jäsenkyselyn tulosten 

julkistamisessa oli parannettavaa. Hyvänä toimintatapana olisi ensin viestiä 

tulokset jäsenistölle ja vasta sitten somettaa/twiitata niistä.  

 

9. Neuvottelut Liberaalipuolueen kanssa 

Liberaalipuolue on lähestynyt hallitusta ja ehdottanut 

yhdistymisneuvottelujen aloittamista esityksen tekemiseksi puolue-elimille.  

 

Todettiin että virallisiin yhdistymisneuvotteluihin ei ole puoluehallituksella 

mandaattia mutta tunnusteluja voi kukin halutessaan tehdä.  Vaihtoehtoisia 

suunnitelmia puolueen tulevaisuuden suunnaksi toivotaan valmisteltavan 

mahdollisimman monipuolisesti seuraavaan puoluekokoukseen.  
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Kohdan käsittelyn aikana suunniteltiin alustavasti ylimääräistä 

puoluekokousta tammi-helmikuulle 2020, jossa valittaisiin myös uusi 

puoluehallitus. 

 

10. Poliittiset aloitteet ja kannanotot 

Jyväskylässä keväällä tehdyn kirjastojen omatoimikäytön ikärajan 

laskun/poiston aloitteen myötä kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää 

omatoimikirjastojen ikärajojen poistamista.  

 

Helsingissä kaksi sote-aloitetta keräämässä kannatusta: ”Kotihoitajien 

suurempi valta päättää potilaskohtaisesta ajankäytöstä” sekä 

”Lääkeannostelu sairaalasta täysihoidon ja kotisairaalaan vaihtoehdoksi”. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

*Lausuntopyyntöön kansalaisaloitelain muuttamisesta jätetään vastaamatta, 

koska muutokset vaikuttivat olevan melko hallinnollisia. Jos joku 

ilmoittautuu kirjoittamaan niin lähetetään, muutoin pyyntöön ei vastata. 

*Verkkosivu-uudistuksesta on tullut kyselyä. Petra Salmi ilmoitti 

kokouksessa, ettei hänen tekemänsä sivusto ole enää puolueen 

käytettävissä.  

*Uudeksi tavoiteaikatauluksi hallituksen kokousten esityslistoille luonnos 7 

päivää ennen kokousta hallituslaisille (myös sähköpostiin), 2 päivää aikaa 

kommentoida, jonka jälkeen lisätään wikiin 4-5 päivää ennen kokousta. 

 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous torstaina 10.10.2019 kello 18.30. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.49. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________   _____________________________ 

Petrus Pennanen   Pekka Mustonen 

Puheenjohtaja   Kokouksen sihteeri 

Piraattipuolue r.p.   Piraattipuolue r.p. 


