
Piraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistys ry

Hallituksen kokous 15/2012

Aika: 4.10.2012 kello 19.00

Paikka: #uusimaa

Läsnä:

Janne Paalijärvi (puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja)

Lasse Kärkkäinen (varapuheenjohtaja, kokouksen sihteeri)

Lassi Nokelainen (varapuheenjohtaja, saapui kohdan 8 aikana)

Samu Voutilainen (jäsen)

1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.42.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Ilmoitusasiat

4.1 Piraattimusiikkivideo
Nokelainen aikoo tehdä piraattiräpvideon, jossa käy läpi piraattien ohjelmia. Halukkaita osallistujia 
(esim. taustalle) pyydetään olemaan yhteydessä Nokelaiseen.



4.2 AYY:n perustulokanta pakettiin
Aaltopiraatit ovat Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) edustajistossa vain varasijalla, mutta 
muiden ryhmien poissaolojen vuoksi olemme päässeet osallistumaan jokaiseen kokoukseen 
äänivaltaisina jäseninä. Tiistaina 2.10. pidetyssä kokouksessa olisimme saaneet jopa kaksi äänivaltaista 
edustajaa, mutta vain Kärkkäinen pääsi osallistumaan.

Piraattien kannalta mielenkiintoinen osa kokouksesta oli AYY:n perustulolinjapaperin hyväksyminen. 
Edustajistoryhmämme teki jo kautensa alkajaisiksi kannanoton perustulon puolesta ja sen ansiosta 
Paalijärveä haastateltiin Aino-lehteen 2/2012. Nyt syksyn aikana asia oli laajan kautta puoluekentän 
tulleen tuen ja BIEN-perustuloverkoston ansiosta edennyt AYY:n oman mallin valmisteluun. Mallista 
käytiin keskustelua AYY:n perustuloillassa, johon Kärkkäinen osallistui ja kertoi piraattien näkemyksen 
asiaan. Asia tuli lopulta päätettäväksi tiistaisessa edustajiston kokouksessa ja siellä tehtiin hallituksen 
esitykseen vielä lisäys, jonka mukaan perustulon on oltava kustannusneutraali. Piraatit kannattivat 
puheenvuoroissaan ja äänestämällä kustannusneutraaliutta ja koko linjapaperin hyväksymistä.

Nyt pitkällinen prosessi on saatu päätökseensä ja ylioppilaskuntien tuesta tulee varmasti olemaan etua 
perustulokeskustelussa myös valtakunnallisella tasolla.

4.3 Vaalijulisteet
Espoon vaalimainosjulisteet on saatu valmiiksi. Julisteteita on painatettu 250 kpl Print24:llä 
kiireellisenä työnä ja toimitettu niistä 240 kpl JCDcauxille kiinnitettäviksi. Kaupunki maksaa 
taustalevyt ja kiinnitystyöt. Puolue maksoi painatuksen, jolle tuli hintaa 472 €.

Muissa Uudenmaan kunnissa, ml. Vantaa, käytetään yhteistä julistetta, jota on myöskin painatettu 250 
kpl, hintaan 472 €. Näitä julisteita ei ole löysemmän aikataulun ansiosta vielä toimitettu. Vantaalla 
julisteet (100 kpl) on toimitettava viimeistään 10.10, jolloin kiinnitys hoituu kaupungin laskuun. 
Keravalla vastaavasti 8.10. mennessä toimitettava 12 kpl julisteita.

Nurmijärvellä kaupunki toimittaa taustalevyt, mutta liisteröinti ja jakelu on hoidettava itse. Muissa 
kunnissa joudutaan itse hoitamaan taustalevyt, liisteröinnit ja jakelut. Porvoossa on 16 kpl 
kaksipuoleisia mainospaikkoja. Askola ei tarjoa edes telineitä, vaan mainoksia saa kiinnitellä “villin 
lännen meiningillä” alkaen 10.10.

http://arkisto.piraattipuolue.fi/grafiikka/kuntavaalit_2012/kuntavaalijuliste_2012_Espoo.pdf

http://arkisto.piraattipuolue.fi/grafiikka/kuntavaalit_2012/kuntavaalijuliste_2012_Uusimaa.pdf

4.4 Vaalitapahtumat
Olemme osallistuneet Aalto-yliopiston TKK:lla kampuskarkeloihin 18.-19.9. ja Vantaan Pähkinärinteen 
syysmarkkinoille 22.9.

4.5 Tutkintapyyntö Pirkanmaan ELY-keskuksesta
Paalijärvi on tehnyt poliisille tutkintapyynnön ELY-keskuksen Linja-autoliitolta saamista vapaalipuista. 
Piraatit eivät hyväksy lahjusten ottamista, joten asia on syytä tutkia. Tutkintapyynnöstä uutisoitiin 
laajalti mediassa ja Aamulehden paperipainoksessa mainittiin myös Janne Paalijärvi ja Piraattipuolue 
nimeltä. Muussa uutisoinnissa on puhuttu vain yksityishenkilöstä nimeä mainitsematta.

http://arkisto.piraattipuolue.fi/grafiikka/kuntavaalit_2012/kuntavaalijuliste_2012_Espoo.pdf
http://arkisto.piraattipuolue.fi/grafiikka/kuntavaalit_2012/kuntavaalijuliste_2012_Uusimaa.pdf


5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin jäseneksi id 78936 ja kirjattiin tiedoksi yksi ero.

Nykyisen PirateWeb-jäsenrekisterijärjestelmän puutteiden vuoksi liittymisistä ja eroista on vaikeaa tai 
mahdotonta saada täsmällisiä tietoja, joten uuden järjestelmän käyttöönotto mahdollisimman pian 
vaalien jälkeen olisi toivottavaa.

6 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Ei uusia pöytäkirjoja. Ko. kokousten sihteerejä huomautettu asiasta.

7 Hallitustoiminta
Seuraava hallituksen kokous pidetään Leppävaarassa torstaina 1.11. klo 19:00.

Kärkkäinen esittää paheksuntansa eräiden hallituksen jäsenten heikosta osallistumisesta kokouksiin. 
Luottamustehtävän vastaanottaminen edellyttää myös sen asianmukaista hoitamista, eivätkä muut 
harrastukset saa olla sille jatkuvasti esteenä. Mikäli kokousten ajankohdat eivät ole soveltuvia, olisi 
jäsenen edes pystyttävä osoittamaan itselleen sopiva ajankohta. Nyt sellaisista ei ole saatu tietoa.

Paalijärvi huomauttaa tarpeesta tunnustella uusia kunnallisvaaliehdokkaita seuraavan kauden 
hallitustehtäviin.

Kärkkäinen kehuu Nokelaista aktiivisuudesta esityslistan kanssa. Kokousten välillä esityslistaan 
valmiiksi lisätyt asiat ja selvitykset tekevät kokoustamisesta mielekkäämpää.

8 Kunnallisvaalit

8.1 Ehdokasmaksut
Ehdokkaita ei ole vielä tiedotettu ehdokasmaksuista. Kärkkäinen otti asian hoitaakseen. 
Ehdokasmaksun suuruudeksi päätettiin 20 € Uudenmaan Piraattien hallituksen kokouksessa 12/2012.

Klo 21:56 kokoustauolle. Kokous jatkuu 22:30.

Lassi Nokelainen saapui kokoustauon aikana ja on äänivaltainen alkaen kohdasta 9.

8.2 Espoon pöytäkirjat
Nokelainen on lukenut läpi n. 50 kpl Espoon kaupungin pöytäkirjoja ja tehnyt niiden pohjalta listan 
viidestä tärkeimmästä kehityskohdasta, joihin piraattien on hänen mielestään syytä huomioida:

1. Nuorille tulee saada tekemistä (graffitiseinää, harrastuksia, nuorisotiloja)

2. Syrjäytymisestä aiheutuvien kustannusten huomiointi (miljoonan euron menot elinaikana)



3. Valtuusto vaatii joukkoliikenteen lipunhintojen pitämistä ennallaan. Espoon kaupunkikonserni 
vaatii korotuksia. HSL:n hintojen odotetaan nousevan keskimäärin 3.5 % nykyisestä

4. Espoo on velkaantumassa 100 M€ vuosien 2013 ja 2014 aikana

5. Vanhuspalveluissa siirrytään moniportaisesta byrokratiasta “Elä ja asu”-yhtiön perustamiseen, 
minkä tulisi yksinkertaistaa vanhainkoti- ja laitospalveluita

Nokelaisen selvityksessä on myös yksityiskohtaisempia huomioita ja siihen voi tutustua osoitteessa

http://kirjoitusalusta.fi/espoonp-C3-B6yt-C3-A4kirjat

Isona ongelmakohtana pidettiin Espoon velkaantumista, joka johtuu paitsi verotuloihin vaikuttavasta 
lamasta, myös Länsimetron ja kehäteiden rakennustöistä.

8.3 Tapahtumat
Päätettiin osallistua Espoonlahden syysmarkkinoille la 6.10. ja (P-)Leppävaaran maalaismarkkinoille la 
13.10.

Keravalla ei pidetä soveltuvia markkinoita, mutta Voutilainen selvittää toisen paikallisen ehdokkaan 
kanssa milloin voitaisiin katukampanjoida teltan kanssa. Kärkkäinen ja Nokelainen lähtevät pk-
seudulta avuksi.

Nurmijärven tilanteesta ei ole tietoa, mutta Paalijärvi on lähettänyt tiedustelun mahdollisesta 
katukampanjoinnista paikallisille ehdokkaille.

8.4 Vaalipaneelit yms.
Helsingin ja Uudenmaan piraatteja on pyydetty haastateltaviksi viestinnän alan oppilaitosten 
Vaaliradioon http://www.vaaliradio.fi/. Ehdokkaita pyydetään olemaan yhteydessä osoitteeseen 
toimitus@vaaliradio.fi. Kärkkäinen saattaa osallistua.

Kouluissa järjestetään parhaillaan vaalipaneeleita, mutta piraatit on useimmiten jätetty kutsumatta. 
Paalijärvi lupasi olla yhteydessä kouluihin, jos joku kerää listan niistä sähköpostiosoitteineen.

8.5 Ehdokaskoulutus
Helsingin ja Uudenmaan piraattien yhteinen ehdokaskoulutus järjestetetään Leppävaarassa, Sellon 
kirjaston Akseli-salissa. Tapahtumia pyritään järjestämään kaksi, joista ensimmäiselle on varattu tiistai 
9.10. klo 12:30-16:30, sillä soveltuvia ilta-aikoja ei ollut vapaana riittävän pian.

Ehdokaskoulutukseen tulee esiintymiskoulutusta ja lisäksi kuntakohtaisesti tärkeimpien asioiden 
läpikäyntiä. Kärkkäinen on lupautunut hoitamaan esiintymiskoulutusta ja Nokelainen pitää Espoon 
esittelyt jo tekemiensä selvitysten pohjalta.

Voutilainen esitti toiveen, ettei tapahtumassa käytäisi liikaa Espoon asioita, sillä ne eivät kosketa 
muiden kuntien ehdokkaita. Vastaava koskee luonnollisesti myös Helsingin ja muiden kuntien 
yksityiskohtaista läpikäyntiä, joten päätettiin käydä kuntakohtaiset asiat läpi vain pääpiirteittäin, esim 
talouden suurten lukujen osalta.

mailto:toimitus@vaaliradio.fi
http://www.vaaliradio.fi/
http://kirjoitusalusta.fi/espoonp-C3-B6yt-C3-A4kirjat


9 Muut esilletulevat asiat

9.1 Vaalimateriaalit
Voutilainen on pyytänyt flaikkuja ja Kärkkäinen ihmettelee mistä saataisiin lisää puoluelippuja. Asioita 
koskeva tiedustelu lähetty, vastaavasti, asioita hoitaville Ahto Apajalahdelle (lupasi tilata tänä yönä 
lisää) ja Pasi Vähämartille. Pääkaupunkiseudulla tarvittavat painatukset pyritään jatkossakin hoitamaan 
puolueen kautta keskitetysti.

9.2 Joukkoliikenne-esite
Pääkaupunkiseudun ohjelmien joukkoliikennelinjauksia koskeva esite on painossa Print24:llä ja se 
saadaan käyttöön ma 8.10. Esitteen valmistelussa on ollut päävastuussa Mikko Nummelin.

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.44.

Janne Paalijärvi Lasse Kärkkäinen

(puheenjohtaja) (sihteeri)
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