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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous – 5/2017 
 
Aika:  tiistai 21.2.2017 kello 18.30 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 

 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 

Petrus Pennanen 
Miika Hämynen 
Olli Markkanen 
Harri Kivistö 
Pasi Vähämartti 
Arto Lampila, kohdasta 8.4-> 
Pekka Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Ville Hautakangas (varajäsen, äänioikeudellinen), kohdasta 7-> 
 
 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.30. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksytty sellaisenaan. 

 

4. Ilmoitusasiat 

Puolueen puheenjohtajan painavat terveiset niin hallitukselle kuin kokousta 

seuraaville aktiiveille: 

”Vaalit ovat työn suhteen kaikista kovimmalla tahdilla päällä juuri nyt. Kun 

numerot tulevat, on kaiken oltava jo valmiina eikä enää ole aikaa tehdä juuri 

mitään. Sitten mennään sillä kampanjalla, resursseilla ja toimintamalleilla 

mitä on. Ei voi jatkua niin että minulle kasaantuu sellaisiakin asioita, joita 

voisi päivänkin puolueessa ollut henkilö tehdä. Meillä on lisäksi viestinnästä 

ja toiminnasta vastaavat henkilöt, joiden olisi tarkoitus tehdä toimeensa 

kuuluvia asioita. Hyvin pitkälle nämäkin asiat ovat jääneet minulle ja minulla 

ei ole yksiselitteisesti ollut aikaa hoitaa niitä asioita niin hyvin kuin 
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ideaalisesti pitäisi. Yleisempi ilmapiiri tuntuu olevan myös aivan 

käsittämätöntä syyttävien sormien heiluttelua ja huutoa sekä valitusta. 

Minulle tulee joka viikko ihmisiä valittamaan ihmisistä tai tekemättömistä 

asioista tai siitä kun jokin ei toimi. Valtaosin sellaista, mihin minulla ei ole 

ollut osaa eikä arpaa tai jollakin muulla on se vastuu. Minua ei varmasti 

valittu puheenjohtajaksi hoitamaan ihmisten välisiä kärhämiä, eikä 

mikromanageroimaan asioita, joissa on jo vastuullisia. Olette aikuisia ihmisiä, 

keskustelkaa asiat läpi keskenänne, menkää kertomaan tekemättömistä 

asioista asianosaisille (ja osoitan eteenpäin, jos ette tiedä, kuka se on, mutta 

näistäkin pitäisi se viesti alkaa kulkemaan muidenkin kuin vain minun 

kauttani). En ole vielä tähän päivään mennessä oppinut lukemaan ajatuksia, 

jotta voisin kertoa, miksi jokin on toisen toimesta niin kuin on. Älkää kysykö 

minulta, miksei joku tee, kysykää häneltä. Älkää kysykö miksi joku teki jotain, 

kysykää häneltä. Simple stuff. Nämä asiat johtavat siihen, että minulla ei ole 

ollut aikaa hoitaa omaa kampanjaa ja omaa näkyvyyttä, joka on kaikki 

suoraan puolueen kampanjaa ja näkyvyyttä. On aivan kohtuuttoman vaikeaa 

saada ihmisiä edes hallituksesta osallistumaan näihin hommiin ja jokainen 

joka tietää osallistuneensa, tietäkööt, että arvostan kaikkea sitä tehtyä työtä 

suuresti. Jos tässä ihmiset ei kuitenkaan laajemmin, myös hallituksen 

ulkopuolella (jotka kutsuvat itseään aktiiveiksi) ala oppimaan käyttäytymään 

ja hoitamaan lupaamiaan asioita, meidän koko kampanjasta tulee aivan 

turhaan vajavainen vaan siksi, että minä en ehdi, jaksa ja pysty tekemään sitä 

mitä vain minä voin tehdä, jos kaikki se, mitä täytyy tehdä ja jota kuka 

tahansa muu voisi tehdä, jäisi muutoin tekemättä, ellen minä tee. 

Tiedoksenne, että puolueen töiden lisäksi minulla on piiritasolla myös asioita 

hoidettavana, ja useimmat niistä ovat sellaisia jotka vaativat minua 

konkreettisesti paikalle. Usein kyllä olen yhdistänyt kävelymatkoilleni sitten 

puhelinsoittoja hoitaakseni jälleen niitä asioita, joita kuka tahansa voisi 

hoitaa. Viimekädessä kaikki on minun vastuullani koska olen se viimeinen 

henkilö, joka on näistä asioista aina vastuussa. Mutta minä en jumalauta 

pysty tällä tahdilla paukuttamaan koko vaalikautta ilman, että joudun 

laiminlyömään vakavasti niitä tehtäviä, joita vain puheenjohtajan roolissa voi 

tehdä, jos tämä meno ei muutu. Tämä on yhteisponnistus ja minun voimani 

eivät riitä. Minäkin tarvitsen sekä omaa aikaa että aikaa omalle 

kampanjalleni. Teidän on vain pakko auttaa minua enemmän koska se auttaa 

samalla koko puoluetta.” 
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5. Pöytäkirjojen tarkastus 

 Hyväksyttiin 14.2.2017 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. 

 

6. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin 9 uutta jäsentä (98085, 98091, 98098, 98100, 98103, 98107, 

98111, 98114 ja 98117). 

 

7. Talousasiat 

 Ei uusia laskuja.  

Rahankeräystililtä bitcoinit realisoitu edellisen hallituskokouksen päätöksen 

mukaisesti. Kaupan tililtä olevien bitcoinien (3BTC) realisointi vielä kesken, 

tilannetta selvitetään. 

Puolueen rahatilanne tällä hetkellä: keräystili 4937,36€ - jäsenmaksutili 

2598,48€ - kauppa 3277,19€ - BTC kerjuu 0,00735307 - BTC kauppa 6,191659 

(tosin kaupan tililtä siirtämättä aiempi virhe joka suuruudeltaan 2,2445793). 

Todetaan rahatilanteen olevan heikko, kampanjamateriaaleissa olisi hyvä 

muistaa mainita rahankeräyksestä. 

 

8. Kuntavaalit 

 8.1 Satakunnan ehdokkaat 

Hyväksytään Satakunnan ehdokkaiksi Euraan Jussi Tulonen, Poriin Pyry 

Juutilainen ja Kokemäelle Toni Salomäki. Kyseiset henkilöt toimivat myös 

kuntansa vaaliasiamiehinä ja varalla toimii Toni Salomäki, paitsi Kokemäellä 

Antti Salomäki. 

 

8.2 Suomen Somet -nettimainonta 

IRC-galleria ja Riemurasia ovat liittyneet markkinoinnin suhteen yhteen. 

Mainosnäyttöjä saisi tätä kautta esimerkiksi 100 000kpl 700e hintaan, eli 7e 

per 1000 näyttökertaa. IRC-galleriassa on mainostettu ennenkin, 

Riemurasian kävijäkunta ikä- ja paikkakuntaprofiililtaan lienee suhteellisen 

suotuisia meille.  

Päädyttiin äänestämään: äänestysvaihtoehdot  

1. Mainostetaan oheisen Suomen Somet -tarjouksen mukaisesti. 

2. Ei mainosteta oheisen Suomen Somet -tarjouksen mukaisesti. 

Tulos: esitys 1: 0 ääntä, esitys 2: 7 ääntä – esitys 2 voitti. Emme tartu 

tarjoukseen. 
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8.3 Vaalilehtinen ja vaaliflyer 

Keskustellaan vaalilehtisen ja vaaliflyereiden ehdotuksista. 

Päädyttiin äänestämään: äänestysvaihtoehdot  

1. tilataan kolmen kohdan kuntavaali- ja kolmen kohdan yleisflaikkuja. 

2. tilataan viiden kohdan kuntaflaikkuja (ei yleisflaikkuja). 

3. tilataan kolmen kohdan yleis- ja viiden kohdan kuntavaaliflaikkuja. 

Tulos: esitys 1: 3 ääntä, esitys 2: 0 ääntä, esitys 3: 5 ääntä – esitys 3 voitti. 

Tilaamme viiden kohdan kuntavaaliflaikkuja (70 000kpl, a5, 115 g/m3, 

toimitus 3.3 noin hintaan 720euroa) sekä yleisflaikkuja (40 000kpl samalla 

paperilla ja koolla noin hintaan 380euroa). Tilauksen hoitaa Pasi Vähämartti 

ja tilaamme flyerit valmiiksi piireihin jos suinkin onnistuu, jos taas ei niin 

laitetaan tilaus Helsinkiin klubille, jolloin etsimme Helsingin piiristä henkilön 

hoitamaan tilauksen eteenpäin piireille. 

 

8.4 Kondomit 

Emme tilaa nyt tässä rahatilanteessa sekä epävarmojen toimitusaikojen 

tähden kondomeja lisää.  

 

8.5 Helsingin vaalimainosten asennus- ja huoltopalvelu 

Hyväksytään Staran antama palvelu (hintaan 1000e + alv) Helsingin 

vaalijulisteiden hoitoon, mikäli palvelu hyväksyy julisteemme myös 3.3 

jälkeen. 

 

9. Puolueen teltat 

Puolueen tilaamat teltat (6kpl) ovat mitä ilmeisemmin saapumassa 

keskiviikon 22.2.2017 aikana Ville Hautakankaalle. Olli Markkanen kontaktoi 

piirejä, telttailusuunnitelmat kalenteriin lauantain aikana, sunnuntaina Jonna 

Purojärvi tai Arto Lampila päättää saadun datan perusteella diktatorisesti 

mihin teltat menevät. Alustavasti teltat sijoittuisivat Savo-Karjala + Kaakko, 

Varsinais-Suomi + Satakunta, Pirkanmaa + Vaasa (/Häme), Uusimaa + 

Helsinki (/Häme), Oulu + Lappi, jolloin yksi teltta jää tarpeen mukaan 

sijoitettavaksi. 

 

10. Kevätkokous 2017 

 10.1 Toimintakertomus 2016 

Hyväksyttiin esitelty toimintakertomus vuodelle 2016. 
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10.2 Ajankohta 

Kevätkokous päätetään alustavan suunnitelman mukaan pitää sunnuntaina 

28.5.2017 jos suinkaan tarpeelliset tilinpäätös- yms asiakirjat saadaan 

ajoissa. 

 

10.3 Muut kokoukseen liittyvät asiat 

Kevätkokousta varten tiloja ryhdyttävä etsimään. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita. 

 

12. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistai 28.2.2017 kello 18.30. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.43. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 

 


