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Piraattipuolue r.p. 
Puolueen syyskokous 
 
Aika:  lauantai 17.11.2018 kello 13.00 
Paikka: Puotinkylän-Marjaniemen Työväentalo, Rusthollarinkuja 3, 00910 Helsinki 
Läsnä:  LIITE 
 
1. Kokouksen avaus 

 Kokous avattiin kello 13.02. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 Kokouksen puheenjohtajat 

 Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Markku Brask ja Arto Lampila. 
 

2.2 Kokouksen sihteerit 

Kokouksen sihteereiksi valittiin Pekka Mustonen ja etäosallistujien osalta 

Pauli Eronen. 
 

2.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat  

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kausti Rantalainen ja Pauli 

Eronen. 
 

2.4 Kokouksen ääntenlaskijat 

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Kausti Rantalainen ja Juho Karvinen. Etä-

äänet laskee Pauli Eronen. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on kutsuttu koolle Piraattipuolueen sääntöjen 10§:n edellyttämällä 

tavalla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään sellaisenaan.  

 

5. Tilintarkastusyhteisön ja varatilintarkastajan valitseminen 

Esitetään että jatketaan entisillä tilintarkastajilla. Tilintarkastusyhteisönä 

Tiilikankaan Tilintarkastus Oy, josta vastuullinen tilintarkastaja Anne-Mari 

Konu-Janhunen ja varatilintarkastaja Jyrki Koivunen.  

Esitys hyväksyttiin sellaisenaan.   
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6. Sääntömuutokset 

a) Aikarajat puoluekokoukseen ilmoittautumiselle, joita on noudatettava, 

jotta voi käyttää äänioikeutta puoluekokouksessa ja olla siellä ehdolla 

puolueen toimielimiin. 

-> Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

b) Puoluevaltuuston perustaminen. Puoluekokousten rutiiniluontoiset 

tehtävät (lähinnä toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, talousarvio ja 

tilinpäätös) siirtyisivät puoluevaltuustolle ja puoluekokous järjestettäisiin 

jatkossa vain joka toinen vuosi. Samalla puoluevaltuuston roolina olisi valvoa 

hallituksen toimintaa. 

-> Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

c) Sääntöihin lisättäisiin uusi pykälä jäsenistön osallistumisoikeuksista ja 

puolueen toiminnan avoimuudesta. 

-> Hyväksyttiin yksimielisesti, sillä muutoksella että lisätään 

puoluevaltuuston kokoukset myös avoimiksi. 

 

Puoluevaltuuston myötä tulee sääntöihin kolme pienempää muutosta: 

- 5§ jäsenmaksun suuruudesta päättäminen siirtyy puoluevaltuustolle 

- 8§ tilinpäätöksen hyväksyminen siirtyy puoluevaltuustolle 

- 10§ puoluekokouksen koollekutsumisaika muuttuu neljästä kuuteen 

viikkoon 

-> Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Ari-Martti Hopiavuori esitti puoluekokouksen ajankohdan siirtämistä syys-

marraskuulle (alkuperäisessä esityksessä touko-heinäkuu). Esitystä 

kannatettiin ja päädyttiin äänestämään.  

-> Puoluehallituksen pohjaesitys sai 24 ääntä (20 läsnä + 4 etänä) ja 

Hopiavuoren esitys 5 ääntä (4 läsnä + 1 etänä). Pohjaesitys jää voimaan. 

 

7. Puheenjohtajan vaali 

Ehdolla puolueen puheenjohtajaksi Petrus Pennanen ja Riikka Nieminen. 

Tässä valitun puheenjohtajan toimikausi on sama kuin istuvan hallituksen 

toimikausi. 

 

Suoritettiin suljettu äänestys. 
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Petrus Pennanen sai 29 ääntä ja Riikka Nieminen 20 ääntä. 

Petrus Pennanen valittiin Piraattipuolueen uudeksi puheenjohtajaksi. 

 

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Arto Lampila esittelee puoluehallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi 

vuodelle 2019. 

(http://arkisto.piraattipuolue.fi/puoluekokous/syyskokous_2018/ 

toimintasuunnitelma_2019.pdf). 

 

Ari-Martti Hopiavuori esitti kohtaan 1.1 Eduskuntavaalit 2019 muutosta, että 

poistettaisiin kohta ”Helsingin piiriin panostetaan puolueen toimesta 

resursseja taataksemme listalta läpimenijän”. Esitystä kannatettiin ja 

päädyttiin äänestämään.  

-> Poistetaan 3 ääntä (3 läsnä + 0 etänä) ja ei poisteta 28 ääntä (24 läsnä + 4 

etänä). Pohjaesitys jää voimaan. 

 

Korjataan teknisenä muutoksena kohtaan 1.2 maininta siitä, että 

maakuntavaalit järjestetään todennäköisesti syksyllä (tieto vaaleista on 

muuttunut sitten pohjaesityksen kirjoittamisen).  

 

Kohdan 2.3 maininta Bitcoineista poistetaan, mikäli aloite Bitcoinien 

keräämisen lopettamisesta menee läpi. 

 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin. 

 

9. Talousarvio vuodelle 2019 

Pasi Vähämartti esittelee puoluehallituksen esityksen tulo- ja menoarvioksi 

vuodelle 2019. (http://arkisto.piraattipuolue.fi/puoluekokous/ 

syyskokous_2018/tulo_ja_menoarvio_2019.pdf) 

 

Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

10. Tasa-arvo-ohjelma 

 Keskusteltiin tasa-arvo-ohjelmasta. Muutosesityksiä ei tullut. Hylkäysesitys ei 

saanut kannatusta. Ohjelma hyväksyttiin sellaisenaan.   
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11. Vaaliteemat 

Ahto Apajalahti esitteli asian ja Arto Lampila esitteli muutosesitykset. 

(http://arkisto.piraattipuolue.fi/puoluekokous/syyskokous_2018/ 

vaaliteemaesitys.pdf) 

 

Tapani Karvinen ehdotti vaaliteemoille toista järjestystä:   
Tietoyhteiskunta  

Avoimuus ja osallisuus 

Koulutus ja tiede 

Ympäristö 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Talous, verotus, perusturva ja työmarkkinat 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kulttuuri 

Ulkopolitiikka, puolustuspolitiikka, yleinen järjestys ja turvallisuus, maahanmuutto 

Eurooppapolitiikka 

-> Muutoksen puolesta 9 ääntä (9 läsnä ja 0 etänä) ja ei muuteta 12 (11 

läsnä ja 1 etänä). Pohjaesitys jää voimaan. 

 

Tapani Karvinen ehdotti järjestysmuutosta vaaliteemaan ”Tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuus”. Kaksi ensimmäisenä mainittua asiaa siirrettäisiin ennen 

viimeiseksi mainittua.  

-> Muutoksen puolesta 2 ääntä (2 läsnä ja 0 etänä) ja ei muuteta 10 (9 läsnä 

ja 1 etänä). Pohjaesitys jää voimaan. 

 

Juho Karvinen ehdotti lauseesta ”Rikollisuudelle altistavien geneettisten ja 

psykologisten tekijöiden merkitystä voidaan vähentää esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen ja koulutuksen keinoin” poistettavaksi sanat 

”geneettisten ja psykologisten”:   

-> Muutoksen puolesta 25 ääntä (21 läsnä ja 4 etänä) ja ei muuteta 0 ääntä. 

Sanat poistetaan vaaliteemoista. 

 

Jarno Luoma-Nirva esitti lisäystä kohdan ”Talous, verotus, perusturva, 

työmarkkinat” -osioon tarveharkinnan poisto -kohdan jälkeen: 

”Turvapaikanhakijoilla ei ole tällä hetkellä oikeutta tehdä töitä kuin vasta 3 

kuukauden kuluttua maahan saapumisesta (paperittomilla karenssi on 6 

kuukautta). Turvapaikanhakijoiden työllistyminen on haastavaa, mutta sitä ei 

ole mitään syytä kuitenkaan erikseen estää. Tämä karenssi tulee poistaa ja 

turvapaikanhakijoilla tulee olla oikeus tehdä töitä heti hakemuksen 
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jätettyään.”   

-> Lisäyksen puolesta 24 ääntä (19 läsnä ja 5 etänä) ja ei lisätä 0 ääntä. 

Teksti lisätään vaaliteemoihin. 

 

Vaaliteemat hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin. 

 

12. Kokousaloitteet 

Yksi on saanut kannatusta riittävästi, joten se käsitellään. 

 

Jonna Purojärvi esitti Bitcoinien lahjoitusmahdollisuuden lopettamista. 

-> Lopettamisen puolesta 9 ääntä (8 läsnä ja 1 etänä) ja jatkaminen 

ennallaan 19 ääntä (15 läsnä ja 4 etänä). Bitcoineja voi edelleen lahjoittaa 

puolueelle. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin kello 17.08. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Petrus Pennanen  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Kausti Rantalainen   Pauli Eronen 

 


