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Piraattipuolue r.p.
Hallituksen kokous II - 10/2016
Aika:
Paikka:

tiistai 27.9.2016 kello 18.00
#hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:

Jonna Purojärvi (pj)
Petrus Pennanen
Tapani Karvinen
Olli Markkanen
Miika Hämynen
Pasi Vähämartti
Pekka Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen)
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen)
Ville Hautakangas (varajäsen, äänioikeudellinen) kohdasta 6 ->

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin kohdaksi 8. Ensi vuoden talousarvio.
Muokattu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Ilmoitusasiat
Jani Somero on lähtenyt järjestämään Piraatit Seilaa -tapahtumaa. Kyseessä
11.2.2017 tapahtuva risteily, tapahtuma ei vaadi puoluehallitukselta toimia
vaan tapahtuu aktiivien oman organisoinnin voimin. Rahastuksen suhteen
neuvottiin ottamaan PiNuun yhteyttä.
Puoluepäivät vietetty Tampereella onnistuneesti.
Puoluekokous on kutsuttu koolle ylimääräisessä hallituksen kokouksessa
22.9. Syyskokous pidetään 22.10.2016 Jyväskylässä. Kokouskutsu on
lähetetty jäsenistölle.
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5. Pöytäkirjojen tarkastus
Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen (13.9 ja 22.9) pöytäkirjat.
Jälkimmäisen pöytäkirjan osalta sihteeri Pekka Mustonen ilmoitti
omatoimisesti lisänneensä alakohtia helpottamaan tekstin lukemista.
6. Jäsenasiat
Seitsemän uutta jäsenhakemusta. Kaksi samalta henkilöltä, kuusi oikeaa
hakemusta. Hyväksyttiin kuusi jäsentä (97375, 97378, 97380, 97381, 97386
ja 97399).
7. Projektit – Deadlineja
7.1 Kaupan tavaroiden hankintalista
11.10. mennessä Tiia Mustonen ja Miika Hämynen antavat ensimmäisen
esityksen kaupan hankinnoista puoluehallitukselle tarkasteltavaksi.
7.2 Graafikkojen yhteyslista
Jonna Purojärvi ja Tapani Karvinen huolehtivat graafikkojen vastuuttamisesta
tehtäviinsä ja yhteinen sähköpostilista graafikoille luodaan 25.10 mennessä.
7.3 Vedoksia vaalijulisteiksi
Vaalijulisteiden ensivedoksia 22.11 mennessä. Jonna Purojärvi tiedottaa
graafikoille aikataulusta.
7.4 Piraattipuolue.fi julkaisu
Julkaisuajankohta 31.10 mennessä.
7.5 Piirien inventaariokyselyn antamat linjat
Kolmelta piiriltä vain tullut vastaukset (Lappi, Savo-Karjala ja Kaakko), telttoja
ja liivejä erityisesti kaivataan. Piirikyselyn tuloksien mukaisesti käsitellään
heijastinliivien tilaus ja jaettava pikkusälä seuraavassa kokouksessa 11.10.
Puheenjohtaja lisäksi lähettää uudelleen kyselyn niille piireille, jotka ovat
jättäneet vastaamatta ja huolehtii vastausten saamisesta.
7.6 Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelma oltava valmis 8.10 mennessä, kirjoittaminen aloitetaan
tällä viikolla. Jonna Purojärvi lupaa aloittaa toimintasuunnitelman
kirjoittamisen kuluvalla viikolla, Miika Hämynen työstää dokumenttia
tarkemmin tulevana viikonloppuna. Asiakirja saatetaan hallituslaisten
tarkasteltavaksi työskentelyvaiheessa asianmukaisia reittejä pitkin.
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7.7 Telttakeräys
Jonna Purojärvi ottaa koordinointivastuun telttakeräyskampanjasta ja keräys
käynnistyy 14.10.
7.8 Ehdokasviikonloppu
Ehdokasviikonloppu ollut Arto Lampilan vastuulla. Ajankohta tarkentuu
myöhemmin.
8. Ensi vuoden talousarvio
Taloudenhoitaja on laatinut talousarvion, joka hyväksyttiin esitettäväksi
syyskokoukselle.
9. Muut esille tulevat asiat
Taloudenhoitaja hoitaa puolueen kotisivujen "Toiminta ja talous" -sivun
päivityksen.
Tapani Karvinen halusi jättää erillisen lausunnon pöytäkirjaan:
”On pöyristyttävää, että puolueen puheenjohtaja ei ole ilmoittanut
varapuheenjohtajalle, jonka tehtäväksi on annettu presidentinvaaleihin
valmistautumisen selvittäminen, hallituksen kokouksesta, jossa asia
päätetään. Kolme päivää ennen kokousta, 18.9. lähetetyn kokouskutsun
otsikko, muoto tai kutsuun liitetty esityslista ei kerro että asia olisi tulossa
käsittelyyn. Puolueen puheenjohtajan toiminta tässä asiassa vakavasti
vahingoittaa puoluehallituksen sisäistä ilmapiiriä.”
10. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous on tiistaina 11.10.2016 klo 18.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________
Puheenjohtaja Jonna Purojärvi

_____________________________
Puoluesihteeri Pekka Mustonen

