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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous – 15/2018 
 
Aika:  tiistai 19.6.2018 kello 18.30 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 

 
Läsnä: Markku Brask (pj) 

Janne Uotila  
Ville Hautakangas 
Harri Kivistö 
Pasi Vähämartti 
Pekka Mustonen 
Petrus Pennanen 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen)  
Pauli Eronen (varajäsen, äänioikeudeton) 
 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.30. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Hallitus kutsuttu koolle sähköpostitse. Läsnä vähintään puolet hallituksesta. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksytty sellaisenaan. 

 

4. Ilmoitusasiat 

*Lauantaina 16.6 pidetty puoluehallituksen ja piirien yhteinen strategia-/ 

suunnittelupäivä Jyväskylässä. 

*Janne Uotila alkaa lähettämään noin 2vk välein sisäistä uutiskirjettä. 

 

5. Pöytäkirjan tarkastus 

 Hyväksytty 12.6.2018 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja sillä 

muutoksella, että kohtaan 6.2 Uuden jäsenrekisterin pääkäyttäjät merkataan 

”esitys 2 (Janne Uotilan esittämänä) voitti.”. 

 

6. Uuden jäsenrekisterin pääkäyttäjien lisääminen 

Päätettiin antaa rahastonhoitaja Pasi Vähämartille pääkäyttäjäoikeudet 

Membookiin. 
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7. Talous 
 7.1 Laskut 

Ei laskuja. 
 

7.2 Muut talousasiat 

Poliisihallitukselta tullut postia, mutta uuden rahankeräysluvan osalta asiat 

eivät ole vielä selvinneet. Asian selvittely jatkuu. 

 

8. Poliittiset aloitteet ja kannanotot 

*Helsingissä jätetty valtuustoaloite erikoisopetuspäivistä. Aloite osallistavista 

tapahtumista jätetään huomenna ja tällöin myös tulossa ryhmäpuheenvuoro 

Helsingin tilinpäätöksestä. 

*Valmisteilla tiedotteet koskien EU:n CDSM-direktiiviä (linkkivero ja 

sensuuribotit) ja poliisin uutta henkilötietolakia.  

 

9. Ylimääräisen puoluekokouksen koollekutsuminen 

9.1 Kokouksen aika ja paikka 

Kokous järjestetään 21.7.2018 Lahdessa Tiede- ja yrityspuiston Aalto-salissa, 

osoitteessa Niemenkatu 73, 15150 Lahti, alkaen klo 11.00. Kutsut lähetetään 

lauantaihin 23.6 mennessä. 

 

9.2 Hallituksen esitys tilinpäätökseksi 

Puoluehallituksen esitys tilinpäätöksestä hyväksytty. 

 

9.3 Avoimet paikat puoluehallitukseen 

*Päätettiin laittaa hakuun varapuheenjohtajan sekä kahden varsinaisen 

hallitusjäsenen paikat. Toivotaan hakijoiksi aktiivisia tekijöitä. 

*Hakemukset jätetään foorumille, hakuaika päättyy 7.7.2018 klo 23.59:59. 

Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei huomioida kokouksessa. 

Ongelmatilanteessa hallituspaikkahakemus voidaan lähettää osoitteeseen 

info@piraattipuolue.fi, ja hakemus lisätään puoluesihteerin toimesta 

foorumille (sähköpostin saapumisaika määrittää tällöin sen, milloin hakemus 

on jätetty). 

*Käytämme sääntöjen mukaisesti siirtoäänivaalitapaa. Ääntenlaskennassa 

päätettiin käyttää opavoten kaavaa [(äänet/paikat + 1) +1]. 

 

9.4 Kokouksen vastuuhenkilöt 

*Etäyhteyshenkilöksi kysytään Ari-Martti Hopiavuorta. 

*Pasi Vähämartti hoitaa avaimen, ovien avaukset, lukitsemiset sekä 

kylmälaukun. 
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*Ville Hautakangas hoitaa paikalle äänitekniikan, tarvittavan 

kokousvälineistön sekä kahvin- ja vedenkeittimet. 

*Tiia Mustonen hankkii muonituksen ja ruokailuvälineet. 

 

9.5 Etäosallistuminen 

Puoluesihteeri Pekka Mustonen ottaa vastaan kokouksen 

etäosallistumisilmoittautumiset, jotka tulisi tehdä viimeistään 19.7 klo 

23.59:59 mennessä. 

 

9.6 Kokousaloitteet 

Kokousaloitteet tulee olla foorumilla 14.7 klo 23.59:59 mennessä. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita. 

 

11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous tiistaina 3.7.2018 kello 18.30. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.24. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Markku Brask  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 


