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PÖYTÄKIRJA
Piraattipuolue r.p.
Hallituksen kokous 7/2012
Aika:

19.3.2012 kello 18.30

Paikka:

#hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:

Äänivaltaiset jäsenet:
Varsinaiset jäsenet
Pasi Palmulehto (pj)
Ahto Apajalahti
Harri Kivistö
Arto Lampila
Pasi Vähämartti

Muut jäsenet:

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.50.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Lausunnot ja kannat
Hyväksyttiin linjaus tallennusdirektiivin uudistamista koskevaa lausuntoa varten:
teletietoja ei tule vaatia tallennettavaksi, ja mikäli teletietoja tallennetaan, niiden käytön
tulee olla mahdollisimman vähäistä ja tallennusajan mahdollisimman lyhyt.
Hyväksyttiin linjaukset valmisteilla olevan tietoyhteiskuntakaari-lakihankkeen johdosta
otettaviksi kannoiksi seuraavanlaisina:
Yksityisyyden suoja. Vaaditaan Lex Nokia -pykäliä uudistettavan perinpohjaisesti niin, että
ne noudattavat pääpiirteittäin vuoden 2009 Lex Nokia -kannanotossa otettuja kantoja
(http://arkisto.piraattipuolue.fi/kannanotot/lex_nokia_-analyysi.pdf). Henkilötietolaki
on otettava uudelleenkäsittelyyn tietoyhteiskuntakaaren yhteydessä.
Sananvapaus. Vaaditaan kumottavan laki lapsipornografian levittämisen estotoimista.
Sensuurin mahdollistava tekijänoikeuslain 60 c § on myös tässä yhteydessä kumottava.
Palveluntarjoajilla nyt oleva velvollisuus poistaa tiettyjä sisältöjä ilman oikeuden
päätöstäkin pitää myös kumota, eli toisin sanoen tietoyhteiskunnan palvelujen
tarjoamisesta annetun lain 15 § kumotaan ja jätetääm vain sananvapauden käyttämisestä
joukkoviestinnässä annetun lain 18 §, joka edellyttää oikeuden päätöstä. Tarkistetaan
lisäksi uudelleen verkkojulkaisua ja julkaisijan vastuuta koskevat sananvapauslain pykälät,
joista aikanaan oli paljon kohua, mutta jotka ovat jääneet epämääräisyytensä vuoksi
vaikutuksiltaan vähäisiksi (onneksi).
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5. Toimintasuunnitelma
Käytiin läpi toimintasuunnitelmaa ja tehtiin seuraavat päätökset:
TAVOITTEET TAMMI-MAALISKUULLE
Paikallistoiminnan kehittäminen :
Perustetaan piiriyhdistykset Satakuntaan ja Lappiin
Toimenpiteet: etsitään molemmissa vaalipiireissä 3–4 henkilöä, jotka
järjestävät piiriyhdistyksen perustamiskokouksen maaliskuussa. Avustetaan
tiedotuksessa sähköpostitse, blogissa ja Facebookissa.
Aktivoidaan olemassaolevia piiriyhdistyksiä siten, että jokaisessa piirissä
järjestetään toimintaa tammi-maaliskuun aikana.
Toimenpiteet: Otetaan yhteyttä hiljaisempien piirien hallituksiin ja
Piirit joissa järjestetty toimintaa: Helsinki, Uusimaa, Pirkanmaa, Keski-Suomi,
Häme, Kymi, Varsinais-Suomi
Piirit joissa ei järjestetty toimintaa: Etelä-Savo (tulossa huhtikuussa toimintaa),
Pohjois-Karjala (mukaanlukien Pohjois-Savo), Vaasa
Piirit joissa ei yhdistystä: Satakunta, Lappi
Piirikohtaiset toimenpiteet:
Helsinki
Tammikuun lopusta alkaen toiminta vilkastunut, mm. ACTA-mielenosoitus.
Tarkoitus on jatkossa pitää säännöllisiä tapaamisia uudessa toimitilassa, lisäksi
voisi olla kahvilatapaamisia. Kaikki pyörii yhteistyössä Piraattinuorten kanssa.
Avustetaan tiedotuksessa sähköpostitse, blogissa ja Facebookissa.
Ehdokasmäärätavoite 42 (1/3 maksimimäärästä).
Selvitetään mieltymyksiä nettisivujen, keskustelufoorumin yms. suhteen.
Viimeistään huhtikuussa toimintaa sellaisissa kaupunginosissa, joissa ei
aiemmin ole juuri oltu.
Selvitetään mieltymyksiä nettisivujen, keskustelufoorumin yms. suhteen.
Uusimaa
Viimeistään huhtikuussa toimintaa muuallakin kuin Espoossa, erityisesti
Vantaata pitäisi pyrkiä aktivoimaan, mahdollisesti jo maaliskuussa.
Espoossa tavoitteeksi 37 ehdokasta (1/3 maksimimäärästä). Piiri ei osannut
antaa omaa arviota. Ehdokkaita lisäksi tulossa ainakin Keravalle. Ehdottomasti
Vantaa ja mielellään myös Järvenpää, Tuusula ja Porvoo olisi hyvä saada
mukaan.
Kannustetaan aloittamaan säännölliset tapaamiset esimerkiksi Espoossa.
Selvitetään mieltymyksiä nettisivujen, keskustelufoorumin yms. suhteen.
Espoossa/Vantaalla on varmasti tapahtumia, joihin voisi osallistua. Näitä tulisi
selvittää lisää ja koettaa päästä paikalle.
Aktivoidaan FB-sivua ja mainostetaan sitä vielä erityisesti sähköpostiviestinnän
yhteydessä.
Pirkanmaa
Tampereelta, Valkeakoskelta, Kangasalta ja Sastamalasta on jo lupautunut
ehdokkaita.
Otetaan tavoitteeksi saada Valkeakoskelle, Kangasalle ja Sastamalaan pari
ehdokasta lisää kuhunkin sekä lisäksi ehdokkaita Nokialle/Ylöjärvelle.
Tampereella tavoitteeksi saada 33 ehdokasta (1/3 maksimimäärästä). Piirin
oma arvio saatavasta määrästä oli 25 eli aika lähellä tätä.
Huhtikuussa paikallistoimintaa sellaisella paikkakunnalla, jossa ei ole aiemmin
ollut (siis muu kuin Tampere).
Tammi-helmikuussa ollut kolme tapaamista. Kannustetaan jatkamaan
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säännöllisiä tapaamisia. Flyereiden jakoa tms. voisi olla hyvä järjestää
Tampereella.
Selvitetään mieltymyksiä nettisivujen, keskustelufoorumin yms. suhteen.
Tarkkaillaan muiden tahojen järjestämiä paikallisia tapahtumia joihin voisi
osallistua.
Varsinais-Suomi
Säännöllisiä tapaamisia järjestetty.
Mainostetaan FB-sivua vielä erityisesti sähköpostiviestinnän yhteydessä.
Selvitetään mieltymyksiä nettisivujen, keskustelufoorumin yms. suhteen.
Turussa otetaan tavoitteeksi 33 ehdokasta (1/3 maksimimäärästä). (Piirin oma
arvio oli 30+.)
Pyritään saamaan kaikkiin piirin kuntiin ehdokas. Toisaalta jokaiseen, jossa on
ehdokkaita, tulisi saada vähintään 2-3 ehdokasta, jotta kenenkään ei tarvitse
olla ehdolla ainoana.
Viimeistään huhtikuussa toimintaa muualla kuin Turussa.
Keski-Suomi
Säännöllisiä tapaamisia järjestetty.
Arvioitu, että ehdokkaita voitaisiin saada Jyväskylään, Jämsään, Äänekoskelle,
Laukaalle ja Muurameen. Otetaan Jyväskylässä tavoitteeksi saada 33 ehdokasta
(1/3 maksimimäärästä). (Piirin oma arvio oli 10-20.)
Jatketaan tavanomaisia säännöllisiä tapaamisia. Flyereiden jakoa tms. voisi olla
hyvä järjestää Jyväskylässä.
Selvitetään mieltymyksiä nettisivujen, keskustelufoorumin yms. suhteen.
FB-sivu on ollut aktiivinen; mainostetaan sitä vielä erityisesti
sähköpostiviestinnän yhteydessä.
Viimeistään huhtikuussa toimintaa muuallakin kuin Jyväskylässä.
Häme
Orimattila, Kärkölä, Hollola ja Riihimäki ovat todennäköisiä niitä kuntia, joihin
saadaan ainakin joku ehdokkaaksi. Tavoitteeksi saada näihin pari ehdokasta
lisää kuhunkin.
Lisäksi ehdokkaita olisi hyvä saada Lahteen ja Hämeenlinnaan.
Aktivoidaan piirin FB-sivua ja mainostetaan sitä erityisesti sähköpostiviestinnän
yhteydessä.
Selvitetään mieltymyksiä nettisivujen, keskustelufoorumin yms. suhteen.
Huhtikuussa tapaaminen tms. jossain muualla kuin Lahdessa, Hämeenlinnassa
tai Riihimäellä.
Oulu
Etsitään ainakin kolmen hengen porukka herättelemään toimintaa, minkä
jälkeen järjestetään Ouluun ehdokastapaaminen. Avustetaan tiedotuksessa
sähköpostitse, blogissa ja Facebookissa.
Aktivoidaan FB-sivua ja mainostetaan sitä erityisesti sähköpostiviestinnän
yhteydessä. (Potentiaalia löytyy: 88 tykkääjää.)
Selvitetään mieltymyksiä nettisivujen, keskustelufoorumin yms. suhteen.
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Etelä-Savo
Helmikuussa on osallistuttu laneille.
Yritetään saada ehdokkaita Mikkelin lisäksi Savonlinnaan tai joka tapauksessa
ainakin yhteen muuhunkin kuntaan Etelä-Savossa.
Huhtikuussa järjestetään toimintaa myös Savonlinnassa tai joka tapauksessa
muulla paikkakunnalla kuin Mikkelissä.
Mainostetaan piirin FB-sivua erityisesti sähköpostiviestinnän yhteydessä.
Selvitetään mieltymyksiä nettisivujen, keskustelufoorumin yms. suhteen.
Otetaan selvää, haluavatko yhdistyä organisatorisesti Kymen kanssa
vaalipiiriuudistuksen myötä.
Pohjois-Karjala
Viime kuukausina ollut ajoittain tapaamisia. FB-sivulla ollut aktiivisuutta, mutta
ei ole merkitty kalenteriin.
Tilanne vaatii välittömästi lisäselvittämistä; otetaan yhteyttä aktiiveihin.
Lisäselvitysten jälkeen järjestetään ehdokastapaaminen maaliskuussa.
Avustetaan tiedotuksessa sähköpostitse, blogissa ja Facebookissa.
Pohjois-Karjalasta toimintaa pitäisi laajentaa myös Pohjois-Savoon tulossa
olevan vaalipiiriuudistuksen myötä.
Kymi
Ollut säännöllisiä tapaamisia.
Mahdollisesti erilliset ehdokastapaamiset Kouvolassa ja Lappeenrannassa?
Aktivoidaan piirin FB-sivua ja mainostetaan sitä erityisesti sähköpostiviestinnän
yhteydessä. (Ilmeisesti kaikkia viime aikojen paikallistapaamisia ei ole
mainostettu FB:ssä.)
Ainakin Kouvolaan ja Lappeenrantaan tulossa ehdokaslistat. Yritetään myös
Kotkaan ja Haminaan.
Selvitetään mieltymyksiä nettisivujen, keskustelufoorumin yms. suhteen.
Huhtikuussa tapaaminen jollain muulla paikkakunnalla kuin Kouvolassa
tai Lappeenrannassa, esimerkiksi Kotkassa tai Haminassa.
Selvitetään, haluavatko yhdistyä organisatorisesti Etelä-Savon kanssa
vaalipiiriuudistuksen myötä.
Vaasa
Ehdokkaita tulossa ainakin Vaasaan. Ehdokasilmoittautumisia tullut 1 kpl
Seinäjoelta. Yritetään saada sinne muutama ehdokas lisää.
On valmius järjestää tapaamisia vaikka parin viikon välein. Kannustetaan
aloittamaan säännölliset tapaamiset.
Aktivoidaan piirin FB-sivua ja mainostetaan sitä erityisesti sähköpostiviestinnän
yhteydessä.
Selvitetään mieltymyksiä nettisivujen, keskustelufoorumin yms. suhteen.
Huhtikuussa tapaaminen jollain muulla paikkakunnalla kuin Vaasassa.
Kunnallisvaaleihin osallistuminen:
Ehdokashankinta on aloitettu kaikissa vaalipiireissä.
Lähetetään valtakunnallisen aktiivisähköpostin kautta ohjeita ja linkki
ehdokasilmoittautumislomakkeeseen. Asiasta tiedotettu piireille.
Sivustouudistuksen yhteydessä avataan julkisuuteen suurelle yleisölle
suunnattu vaaliosio, jossa on ohjeita ja ilmoittautumismahdollisuus.
Maaliskuun lopussa ehdokkaaksi ilmoittautuneita on 150 yhteensä 20 eri kunnasta.
Ilmoittautumisia on 29, piirien arvio ehdokkaiksi jo lupautuneista
yhteensä ~70. Julkistetaan mahdollisimman pian ilmoittautumislomake
blogissa ja tiedotetaan paremmin piiriaktiiveille.

PIRAATTIPUOLUE

2.4.2012

5(7)

Valmistellaan puolueen kunnallisvaaliohjelma, joka hyväksytään maaliskuun lopussa
pidettävässä kevätkokouksessa.
Ehdotus kunnallisvaaliohjelmaksi on valmis, ja odottaa puoluekokouksen
hyväksyntää.
Kärkiehdokkaat:
Tammikuussa ainakin Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä, Espoossa, Turussa
ja Vantaalla mietitään selkeät kärkiehdokkaat.
Viesti lähetetty kyseisten piirien puheenjohtajille. Kärkiehdokkaista keskusteltu
alustavasti ainakin Helsingissä ja Tampereella
Pyydetään kyseisten piirien puheenjohtajilta jonkinmoiset nimilistat niistä,
jotka aikovat eniten panostaa kampanjointiin.
Kärkiehdokkaiden ympärille muodostetaan tukiryhmiä.
Houkutellaan uusia paikallisaktiiveja erityisestiehdokkuuteen eniten
panostavien tueksi.
Kärkiehdokkaiden kampanjoinnin puitteet verkossa (verkkosivut, blogit ym.)
ovat kunnossa maaliskuun loppuun mennessä.
Selvitetään ennen kuun loppua nettinäkyvyys niiden osalta, jotka aikovat
eniten panostaa kampanjointiin. Palvelintilat ja sivustoalustat löytyvät.
Rahoitus:
Puolueelle kerätään rahoitusta jäsenmaksuina, luottamustoimimaksuina, lahjoituksina ja
kannatustuotemyyntinä vähintään 15 000 euroa.
Tilit mennään avaamaan 23.3. Lähetetään ensimmäinen jäsenmaksuviesti 30.3.,
eräpäivänä 15.4.
Ainakin Helsingin ja Espoon osalta muistutetaan vaalilautakunnissa olleita
luottamustoimimaksun maksamisesta mahdollisimman pian, koska näiden osalta palkkiot
on maksettu lautakunnissa toimineille kummankin kierroksen osalta.
Ainakin esim. Jyväskylän osalta palkkioita ei ole vielä maksettu lautakunnissa toimineille.
Organisaation kehittäminen:
Perustetaan kaikki tarvittavat toiminnalliset työryhmät ja asiantuntijaryhmät tammikuun
loppuun mennessä.
Selvitetään kullekin ryhmälle kokoaja (hallitukset-lista + #toiminta).
Aktiivijäsenkirjeessä pyydetään ilmoittautumisia ryhmiin.
Ryhmien viestintäkanavat saadaan käyttöön sivustouudistuksen myötä.
Asiantuntijaryhmät ovat seuraavat: tekijänoikeus, patentit, kansalaisoikeudet
(sananvapaus, yksityisyys, oikeusturva, yksilönvapaudet), avoimuus ja demokratia, talous
(perustulo jne.), koulutus, tietoyhteiskunta (avoin tieto ja ohjelmistot)
Viedään loppuun tulevaisuusryhmän tehtävät.
Tulevaisuusryhmälle tavoitteeksi valmistella jonkinlaisia imago- ja
viestintälinjausehdotuksia huhtikuun suunnittelutapaamiseen.
Järjestetään suunnittelutapaaminen tammikuussa.
Suunnittelutapaaminen järjestettiin helmikuussa. Seuraava suunnittelutapaaminen
järjestetään huhtikuussa livenä.
Järjestetään puolueen kevätkokous maaliskuun lopussa, jolloin valitaan uusi
puoluehallitus.
Selvitettävä käytännön järjestelyt.
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Viestintä:
Suunnitellaan audiovisuaalisia vaalikampanjamateriaaleja.
Tiedossa on muutamia graafisen ja av-alan osaajia. Pyritään saatamaan porukkaa yhteen
ja saada jotain konkreettista aikaan huhtikuun aikana. Ahdolta voi kysellä tarkemmin.
Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta:
Osana tulevaisuusryhmän tehtävien loppuun viemistä suunnitellaan puolueen
viestintää strategisesti näkökulmana se, miten nostetaan paremmin esille
puolueohjelmaa liittyviä aiheita julkisessa keskustelussa.
Järjestettiin runsaasti ACTA-aktivismia ja oltiin näiden kautta paljon yhteydessä eri
järjestöihin. Osallistutaan lisäksi tietoyhteiskuntakaarta valmisteleviin alatyöryhmiin;
yhteyksiä eri järjestöihin tullut myös tätä kautta. Uuteen tekijänoikeusasiain
neuvottelukuntaan ollaan yhteyksissä lähiaikoina.
Kansainvälinen toiminta:
Piraattipuolue osallistunee Pirate Parties Internationalin vuositapaamiseen edustajinaan
Joonas Mäkinen ja Raoul Plommer. Lisäksi pk-seudulla on oltu yhteyksissä Venäjän ja
Saksan piraatteihin.
Nuorisotoiminta:
Piraattinuoret on saanut avustuskelpoisen järjestön aseman. Avustussummista
päätettäneen huhtikuussa.
Opiskelijatoiminta:
Helsingin yliopistolla on verkostoiduttu muiden poliittisten opiskelijajärjestöjen kanssa.
TAVOITTEET KOKO VUODELLE (jotka vaikuttavat erityisesti myös tammi-maaliskuuhun)
Organisaation kehittäminen:
Puoluehallitus seuraa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista kuukausittain ja
tekee julkaistavan yhteenvedon toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta
neljännesvuosittain.
Uusi puoluehallitus sopii päivän seuraavalle toimintasuunnitelman ja talousarvion
tarkastelulle huhtikuulle.
Viestintä:
Jäsenlehti Purje ilmestyy kerran kunakin vuosineljänneksenä.
Arto Lampila ryhtyy toistaiseksi Purjeen päätoimittajaksi ja lupautuu toimimaan
tehtävässä ainakin julkaisun käyntiinsaamisen ajaksi. Lampila hankkii taittotiedostot ja
pyrkii etsiskelemään toimituskuntaa, vakituisempaa taittajaa yms.
Lähetetään jäsenkirje kuukausittain.
Tammikuussa ei lähetetty jäsenkirjettä, helmikuun jäsenkirje on lähetetty.
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6. Muut esille tulevat asiat
Valittiin Arto Lampila toistaiseksi Purjeen päätoimittajaksi.
Päätettiin lähettää PPI:n vuosikokoukseen Piraattipuolueen virallisiksi edustajiksi Joonas
Mäkinen ja Raoul Plommer. Puolue ei tue rahallisesti osallistumista.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi
_____________________________

_____________________________

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto

Puoluesihteeri Harri Kivistö

