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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous – 22/2017 
 
Aika:  tiistai 12.12.2017 kello 18.00 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 

 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 

Arto Lampila 
Tapani Karvinen 
Miika Hämynen 
Satu Immonen 
Pasi Vähämartti 
Pekka Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Ville Hautakangas (varajäsen, äänioikeudellinen) 
 

 
 
1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

4. Ilmoitusasiat 

Tasa-arvo-ohjelmasta oli Mumble-tapaaminen 2.12.2017, seuraava 

tapaaminen sovittu 14.1.2018. 

Suomi-areenaan päästiin ohjelmaan (maksuton) yhdessä liberaalien kanssa. 

Pääsystä kansalaistorille (maksullinen telttapaikka) kuullaan vielä ennen 

joulua. 

PRH:lta on tullut vastaus liittyen ”kiristyskirjerahasto”-asiaan jonka Janne 

Paalijärvi edellisessä kokouksessa nosti esiin. Vastaus oli aika tyhjänpäiväinen 

eikä vastannut varsinaisesti mihinkään. Vastaus lähetetty hallituslaisille 

sähköpostitse. 

Piraattiklubin rakennukseen on tulossa julkisivuremontti alkaen keväällä. 
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5. Pöytäkirjan tarkastus 

 21.11.2017 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirjaan lisätään kohtaan 8.2 

(Luottamustoimipalkkiot) maininta siitä, että raha voi mennä joko puolueelta 

piirille tai toisinpäin. Muut kohdat hyväksytty sellaisenaan. 

 

6. Jäsenasiat 

 Hyväksyttiin 3 uutta jäsentä (98710, 98723 ja 98733). 

 

7. Talous 

 7.1 Laskut 

Ei laskuja.  

 

7.2 Muut talousasiat 

Rahaa on jaettu piireille edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

Piirikohtaiset lahjoitukset täytyy kuitata laskuja vastaan suoraan puolueelta 

rahankeräyssäännösten vuoksi. Emme ole rikkoneet lakia. Vielä ei olla 

kaikkien piirien osalta 50%:ssa mutta asia hoidetaan vähitellen kuntoon 

uusien luottamustoimimaksujen myötä kuten päätetty. 

Jatkossa tarkastellaan tilannetta neljännesvuosittain. 

 

8. Jäsenrekisteri 

Miika Hämynen on listannut eri vaihtoehtoja uudeksi jäsenrekisteriksi. 

Tarjouspyyntöjä ei olla vielä tehty. Ville Hautakangas kyselee tarkennuksia ja 

mahdollisia tarjouksia. 

 

9. Kevätkokous 

Keskusteltiin kevätkokouksen ajankohdasta ja mahdollisuudesta/tarpeesta 

jakaa kokous kahteen osaan.  

 

 Päädyttiin äänestämään: äänestysvaihtoehdot  

1. Pidetään yksi kevätkokous, byrokratian suinkin salliessa 14.4 Treella  

2. Jaetaan kevätkokous kahteen osaan, joista ensimmäinen hallituksen 

vaihtoon ja sääntömuutoksille 17.3 Treella ja muut sääntömääräiset asiat 

sekä maakuntavaaliohjelma myöhemmin keväällä järjestettävässä 

kokouksessa.  

Tulos: esitys 1: 3 ääntä [Vähämartti, P.Mustonen ja T.Mustonen],  

esitys 2: 4 ääntä [Immonen, Hämynen, Lampila ja Purojärvi],  

kaksi tyhjää [Hautakangas ja Karvinen] – esitys 2 voitti.  
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Kevätkokous jaetaan kahteen osaan, joista ensimmäinen pyritään 

järjestämään Tampereella 17.3.2018. Varataan tila (Rautatienkatu 21, 

Tampere) mikäli vain vapaana. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

Jatkossa pöytäkirjaan kirjataan sihteerin toimesta ylös, kuka äänesti mitäkin. 

On tullut toivetta, että voitaisiin pitää teemoitettuja aktiivipäiviä 

puoluepäiviä pienimuotoisemmin jo esimerkiksi kevättalvella. 

Etäosallistuminen onnistuisi näihin myös, ei siis vaadi fyysistä paikallaoloa. 

Noussut esiin tarve rakentaa ja kirjoittaa auki pelisäännöt some-/ 

keskusteluryhmäkäyttäytymiselle. Käynnistetään keskustelu asiasta ja 

katsotaan myöhemmin tarkemmin, miten säännöt laaditaan. 

 

11. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistai 2.1.2018 kello 18.00. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.28. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 


