PIRAATTIPUOLUE 3.9.2014

1(4)

PÖYTÄKIRJA
Piraattipuolue r.p.
Aika:

3.9.2014

Paikka: #hallituskokous piratenet -ircverkossa
Läsnä:

Ville Hautakangas 4Satu Immonen
Tapani Karvinen
Lasse Kärkkäinen 8Arto Lampila
Jonna Purojärvi -8
Janne Paalijärvi
Pasi Palmulehto 8PasiVähämartti -6

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.40.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Ilmoitusasiat ja tehtävälistan läpikäyminen
Puheenjohtaja ilmoitti että ehdokkaiden ehdottamiseen käytettävä lomake on
käytettävissä. Todettiin että kaikki edellisessä kokouksessa tehtävälistalle laitetut
tehtävät ovat valmistuneet aikataulussa.
5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisen seuranta
Keskusteltiin syksyn tavoitteista sekä kevään toteumasta.
Erityisesti uusille jäsenille kohdistuvaan viestintään halutaan panostaa lisää syksyn
aikana. Kolmas vuosineljännes on vielä käynnissä, Vähämartti lupasi toimittaa
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vuosineljänneksen talouskatsauksen hallitukselle mahdollisimman pian lokakuun alun
jälkeen.
6. Vaaleihin valmistautuminen
Päätettiin että valmistellaan ohje piiriyhdityksille ehdokashankinnan toteuttamiseksi,
sekä muistutetaan jäseniä ehdokashankinnasta lokakuun alussa yleisellä jäsenkirjeellä.
Ilmoitetaan piiriyhdistyksille, että strategisesti merkittäviin ehdokkaisiin kontaktin
ottaa puoluehallitus. Päätettiin että Satu Immonen kokoaa ohjeistuksen, Arto Lampila
auttaa tarvittaessa.
Todettiin että vaaliliittojen solmimisesta päättävät piiriyhdistykset. Puoluehallitus
kehoittaa välttämään vaaliliittoja eduskunnan ulkopuolisten puolueiden kanssa, sekä
keskustelemaan puoluehallituksen kanssa mahdollisista vaaliliitoista ennakkoon.
Ehdokasmaksut päätetään piiriyhdistysten toimestä. Piireille lähetettävässä
vaaliohjeessa suositellaan 50€ maksua sekä muistutetaan että piirien
ehdokasmaksuista käytettäviä rahoja kohdennetaan kyseisen piirin kampanjan kuluihin.
Puolueella ei ole voimassa olevaa rahankeräyslupaa, mutta luvan hakuprosessi on
meneillään. Vähämartti selvittää hakemuksen edistymistä. Ehdokkaiden ja tukiryhmien
oma rahankeruu voi alkaa puolueen rahankeräysluvasta riippumatta 19.10.
7. Luottamustoimiasiat
Valittiin ruotsinkieliseksi yhteyshenkilöksi Janne Lohilahti ja toiseksi verkkoylläpitäjäksi
Mika Letonsaari.
Päätettiin SoMe-vastaavan lisäämisestä puolueen luottamustehtäviin. Päätettiin että
väliaikaisesti tehtävää hoitaa Jonna Purojärvi, kunnes tehtävään erikoistuva henkilö
on löytynyt.
Perustetaan piirikoordinaattorin luottamustehtävä, roolina piiriyhdistystoiminnan
tukeminen ja tiedonkulun vahvistaminen piirien ja puoluehallituksen välissä. Tehtävä
täytetään sopivan henkilön löydyttyä. Sopivan henkilön löytämiseksi pyydetään
piiriyhdistyksiltä esityksiä.
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7. Syyskokouksen valmistelu
Päätettiin avata syyskokouksen 2014 valmistelua varten sopiva työalusta. Päätettiin
että tavoitteena olisi järjestää syyskokous marraskuussa. Syyskokouksen valmistelu
jatkuu seuraavassa keskustelukokouksessa.
8. Muut asiat
Päätettiin että olemassaolevien kannatustuotteiden osalta Pasi Vähämartti ja Satu
Immonen yhdessä koordinoivat varastoiden täydentämisen.
Kokoustauko. Kokous jatkuu 10.9. klo 19.30
Päätettiin avata uusi BitCoin -lompakko, jonka osoite lisätään verkkosivuille ja josta
viestitetään puolueen osoitteena.
Päätettiin että Satu ja Joni Immonen laativat kuvapankkiohjeistuksen sekä laativat
ehdotuksen järkevästä tavasta toteuttaa medialle suunnattu kuvapankki.
Päätettiin että Pasi Palmulehto selvittää mahdollisuuksia siirtää puolueen
keskustelupalsta uudelle, paremmin tarpeita vastaavalle, alustalle.
Keskusteltiin jäsenrekisteriuudistuksen tilanteesta. Päätettiin palata asiaan
seuraavassa keskustelukokouksessa.
Päätettiin että seuraavan jäsenkirjeen yhteydessä kehoitetaan jäseniä päivittämään
paikkakuntatietonsa jäsenrekisteriin. Pasi Palmulehto vastaa jäsenten mahdollisesti
tarvitsemasta teknisestä tuesta.
Keskusteltiin Purjeen tulevaisuudesta. Päätettiin jatkaa keskustelua seuraavassa
kokouksessa.
9. Jäsenasiat
Päätettiin siirtää jäsenasiat seuraavaan kokoukseen.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.38.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________
Puheenjohtaja Tapani Karvinen

_____________________________
Puoluesihteeri Arto Lampila

