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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous – 7/2017 
 
Aika:  sunnuntai 12.3.2017 kello 18.00 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 

 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 

Petrus Pennanen 
Tapani Karvinen 
Arto Lampila 
Satu Immonen 
Pasi Vähämartti 
Miika Hämynen, kohdasta 7.2 -> 
Raoul Plommer (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Pekka Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
 
 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslistalle lisättiin kohta 7.1 Taloustilanne (sitten kohdat 7.2 Turun 

vaalimökki ja julistekustannukset sekä 7.3 Helsingin siltabanderollimaksu), 

muutoin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

4. Ilmoitusasiat 

Vaalistartti ollut 4.3 useammassa kaupungissa, vaali- ja yleisflyerit ovat 

löytäneet perille ja julisteet ovat painossa. 

Bjarnemalm on ehdottanut, että Ruotsin Piraatit tulisivat auttamaan 

kampanjoinnissa. Onnistumiseksi tarvittaisiin majoitusta ja ohjaajaa 

suunnitelman lisäksi. 

Tapani Karvinen oli edustamassa Rocket fuel for startups -konferenssissa 

Euroopan parlamentissa. 
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5. Pöytäkirjojen tarkastus 

 Hyväksyttiin 28.2.2017 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. 

 

6. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin 5 uutta jäsentä (97320, 98143, 98147, 98150 ja 98151).  

 

7. Talousasiat 

 7.1 Taloustilanne 

Puolueen rahankeräystilillä 4485,27€ (joskin Helsingin vaalikontin vuokraa ei 

ole vielä maksettu), jäsenmaksutilillä 1191,87€ ja kaupassa 4162,42€ eli 

yhteensä 9839,56€. Kaikki bitcoinit on realisoitu euroiksi ja ne ovat 

saapuneet tileille. Julisteet on maksettu ja niiden loppusumma oli hieman 

vajaa 6300euroa. 

 

7.2 Turun vaalimökki ja julistekustannukset 

”Turun aktiiveilla ja ehdokkailla on toive saada edelleen vaalimökki, sillä se 

on sähköillä varustettu tukikohta kävelykadulla, saadaan popit ja keittimet 

sinne, eikä tarvitse joka päivä roudata” perusteli Karvinen. Vaalimökin hinta 

on 1000e ja julisteidenjakokustannukset 500e (tiedossa ei ole sisältävätkö 

arvonlisäveron vai tuleeko se vielä hintoihin päälle). 

 

Päädyttiin äänestämään, äänestysvaihtoehdot: 

Turun vaalimökki 1000e, sisältää sähköt 

1. kyllä 

2. ei 

Tulos: esitys 1: 6 ääntä, esitys 2: 3 ääntä - esitys 1 voitti. Turun vaalimökkiin 

hyväksyttiin 1000euroa. Pöytäkirjaan pyynnöstä merkitään, että Pasi 

Vähämartti, Pekka Mustonen ja Tiia Mustonen vastustivat päätöstä. 

 

Toinen äänestys, äänestysvaihtoehdot: 

Turun julisteiden asennukseen 500e 

1. kyllä 

2. ei 

Tulos: esitys 1: 7 ääntä, esitys 2: 0 ääntä - esitys 1 voitti. Turun julisteiden 

asennukseen hyväksyttiin 500e. 
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7.3 Helsingin siltabanderollimaksu 

Siltapaikat jaetaan 13.3 arvontatuloksen perusteella. Yhden 

siltamainospaikan hinta on 407,14 euroa + alv koko ajalta 22.3.–9.4.2017.  

 

Päädyttiin äänestämään, äänestysvaihtoehdot: 

Helsingin siltabanderollimaksu 500e 

1. kyllä 

2. ei 

Tulos: esitys 1: 6 ääntä, esitys 2: 1 ääntä - esitys 1 voitti. Hyväksyttiin 

Helsingin siltabanderollimaksuun 500e. 

 

8. Kuntavaalit 

 Numerot ovat tulleet 9.3.2017. 

Keskusteltiin vaalivalvojaisista, jotka tulisi järjestää ilman puolueelle 

muodostuvia kuluja. 

 

9. Kevätkokousasiat 

 9.1 Puolueohjelmamuutostyö 

Miika Hämynen on laatinut presentaation puolueohjelmauudistuksesta, 

sisältäen suunnitelman muutostyön toteutukselle. Keskusteltiin asiasta ja 

päädyttiin etenemään kyseisellä mallilla. 

 

9.2 Muut kokoukseen liittyvät asiat 

Sääntömuutoksia on tulossa jotka huomioitava jo kokouskutsussa.  

Alustavasti sovittua kevätkokouksen aikataulua katsotaan seuraavassa 

kokouksessa uudemman kerran, tarkastellen onko siirrolle tarvetta. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

Puolueella on sähköpostiosoite some@piraattipuolue.fi some-tiimin tueksi, 

johon saa toimittaa materiaalia puolueen tileiltä linkattavaksi. 

 

11. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistai 28.3.2017 kello 18.30. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.08. 

mailto:some@piraattipuolue.fi
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 

 


