
    PÖYTÄKIRJA  ( 1 / 4 ) 

Hallituksen kokous 11.10.2016 

 

 

Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous II - 11/2016 
 
Aika:  tiistai 11.10.2016 kello 18.00 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 

 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 

Petrus Pennanen 
Harri Kivistö 
Miika Hämynen 
Pasi Vähämartti 
Satu Immonen 
Tapani Karvinen, kohdasta 4-> 
Pekka Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Raoul Plommer (varajäsen, äänioikeudellinen) kohdasta 4-> 
Ville Hautakangas (varajäsen, ei-äänioikeudellinen) kohdasta 5-> 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat 

 Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja kuntavaaliohjelman hallituksen 

esitykset tehty sovitun aikataulun mukaisesti, löytyvät arkistosta ja ovat 

kommentoitavissa foorumilla. 

Tiedote valmisteilla viestintäsalaisuuden heikentämistä suosivasta 

ministeriön mietinnöstä. 

Puolueen kotisivu-uudistuksessa tullut mahdollisia aikatauluun vaikuttavia 

tekijöitä. 

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa loka-marraskuussa 
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Piraateilla on neljä ehdokasta. 

On tullut ilmi Techsoup-jäsenyyden haku ja tämä tullaan käsittelemään 

seuraavassa kokouksessa tarkemmin. 

 

5. Pöytäkirjojen tarkastus 

 Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. 

 

6. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä (97405, 97406, 97407, 97421 ja 97423). 

 

7. Talous-asiat 

7.1 Domain-nimien varaaminen 

Päätettiin että mikäli kunkin domainin hinta alle 30e/vuosi, varataan kaikki 

neljä nimeä: 1) pirateparty.fi 2) pirates.fi 3) piraterna.fi ja 4) piratpartiet.fi.  

Sikäli kun mahdollista, varataan viideksi vuodeksi. Pasi Vähämartti selvittää 

ja hoitaa asiaa. 

7.2 Piraattipuodin hankinnat ja puodin kehittäminen 

Päätettiin kasata työryhmä ratkaisemaan kaupan haasteita. Työryhmän 

kokoaa Jonna Purojärvi. 

7.3 Heijastinliivit ja kannatussälä 

Tiia Mustonen selvittelee tarpeellisia lisätietoja heijastinliivitilauksesta. 

Luodaan esitys seuraavaan hallituksen kokoukseen ja päätetään tilauksesta 

sitten. Alustavasti lähdetään kasaamaan 500 euron arvosta jaettavaa sälää 

kampanjointiin (sis. alv). Lopullinen tilaussumma vahvistuu ensi kokouksessa 

ja päätetään mitä tilataan, mistä tilataan, minkä verran ja mihin hintaan. 

7.4 Ohjeistus kulukorvauksiin ja laskutukseen 

Hyväksyttiin Pasi Vähämartin laatima matka- ja kulukorvausohjeistus. Lisäksi 

päätettiin luoda listaus, johon merkataan vähintäänkin taloudellisia 

vaikutuksia tehneet kokouspäätökset. 

7.5. Studiovuokra -laskun hyväksyminen 

Edellinen hallitus oli hyväksynyt etukäteen 300e laskun studiovuokrasta, 

mutta todellisuudessa laskun suuruus oli 300e + ALV. Päätettiin tästä 

huolimatta kuitenkin lasku hyväksyä. 
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8. Presidentinvaalit 

8.1 Puoluehallituksen suunnitelma puoluekokoukselle Presidentinvaaleihin 

osallistumisesta 

 Kokouksessa pidettiin viiden minuutin tauko (20.11 – 20.16) ennen kohdasta 

äänestämistä. 

Hyväksytään Tapani Karvisen presidentinvaaleihin osallistumisen 

suunnitelma sovituin muutoksin puoluekokoukseen esitettäväksi. 

8.2 Presidentinvaalien pohjaesityksen uudelleenkäsittely ja äänestys 

Edellisessä hallituksen kokouksessa hyväksyttiin hallituksen pohjaesitykseksi, 

että emme lähtisi presidentinvaaleihin.  

Päädyttiin äänestämään uudelleen: äänestysvaihtoehdot  

1. Pidetään pohjaesitys ennallaan (=emme lähde keräämään kortteja). 

2. Hylätään pohjaesitys 

Tulos: esitys 1: 8 ääntä, esitys 2: 2 ääntä - esitys 1 voitti. 

Pidetään pohjaesitys ennallaan.   

 

9. Ehdokasmaksut 

 Päädyttiin suosittamaan 20 euron ehdokasmaksua, suositus ei velvoita 

piirejä mihinkään. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

Miika Hämynen on tehnyt toimintasuunnitelman toteuttamisen seuraamista 

helpottavan taulukon, johon voi vuoden mittaan palata ja täydentää tietoja. 

Viimeiset pari viikkoa olleet haastavia aikoja puoluehallituksessa 

työilmapiirin suhteen. Mukaan on mahtunut aiheellista ja aiheetonta 

viestintää, ja viestinnän ongelmat ovat kärjistyneet erityisesti puheenjohtaja 

Jonna Purojärven ja varapuheenjohtaja Tapani Karvisen välillä. Päätettiin, 

että Jonna Purojärvi ja Tapani Karvinen etsivät molemmille kelpaavan 

yhteisen sovittelijan ja tapaavat kolmestaan kasvotusten mahdollisimman 

pian ja selvittävät toimintaa haittaavat keskinäiset ongelmansa. 

 

13. Seuraava kokous 

 Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistai 25.10.2016 kello 18.00. 
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14. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.49. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi Puoluesihteeri Pekka Mustonen 

 

 


