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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous – 16/2018 
 
Aika:  tiistai 3.7.2018 kello 18.30 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 

 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 

Petrus Pennanen 
Markku Brask 
Janne Uotila  
Pasi Vähämartti 
Pekka Mustonen 
Harri Kivistö, kohdasta 3-> 
Ville Hautakangas, kohdasta 4-> 
Tiia Mustonen (varajäsen), äänioikeudellinen kohtaan 3 saakka 
Pauli Eronen (varajäsen), äänioikeudellinen kohtaan 2 saakka 
Veera Kontiokari (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 

*Puolueen 44-numeroihin päättyvä puhelinliittymä on suljettu niin, ettei sillä 

voi enää soittaa/viestittää. Heinäkuun lopussa liittymä suljetaan kokonaan ja 

se siis vapautuu käyttöön elokuun alusta. Yhteydenotot Jonna Purojärveen 

tai Pasi Vähämarttiin, mikäli joku tarvitsee puoluekäyttöön liittymää. 

*Tilinpäätöksestä tehty ilmoitus VTV:lle. Lisäksi saatu tehtyä lopulta ilmoitus 

VTV:lle vuoden 2017 kuntavaalien kuluista – aiemmin systeemi ollut jumissa. 

*Kaupan varat on siirretty vanhalta tililtä uudelle Holvi-tilille. Kaupan vanha 

tili on valjastettu luottamustoimimaksujen vastaanottamiseen. 

*Membook-jäsenrekisteri otetty käyttöön 28.6.2018. 
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5. Pöytäkirjan tarkastus 

 Hyväksytty 19.6.2018 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan. 

 

6. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin 4 uutta jäsentä (99211, 99223, 99322 ja 99414). 

7. Talous 
 7.1 Laskut 

*Lasku kangaskasseista (456,32€) saapunut, hankinnasta päätetty aiemmin. 
*Tilintarkastuksen lasku (272,80€) tullut. Ollut ennalta tiedossa. 
*Strategiatapaamisen evästyskulut myös korvattu. 

 

7.2 Muut talousasiat 

*Poliisihallitukselta tullut vastaus, että rahankeräysluvan tilitys on kunnossa. 

*Käytiin läpi neljännesvuosikatsaus puolueen talouteen; tulopuoli sangen 

surkea mutta ainoa valopilkku on luottamustoimimaksut. 

 

8. Poliittiset aloitteet ja kannanotot 

Helsingissä jätettiin ennen juhannusta ”Yhteisölliset kulttuuritapahtumat” -

valtuustoaloite. 

 

9. Kesän tekemistä 

9.1 SuomiAreena 

Materiaalit edistyneet. Streamaus keskustelupaneeliin maksaisi 1700e plus 

alv 24% - todettiin turhan hintavaksi.  

 

9.2 Puoluekokous 

Jonna Purojärvi etsii toisen puheenjohtajan kokoukselle. Svt-järjestelmälle 

tulee löytää vastuukäyttäjä ja samoin etäyhteydelle. Membookista laitetaan 

muistutusviesti jäsenistölle. 

 

Keskusteltiin hallituspaikkahakuajan pidentämisestä. 

Päädyttiin äänestämään: äänestysvaihtoehdot  

1. pidetään aiempi päätös 7.7 

2. jatketaan hakuaikaa 14.7 saakka 

Tulos: esitys 1: 3 ääntä [Brask, Mustonen ja Uotila], esitys 2: 4 ääntä 

[Purojärvi, Pennanen, Vähämartti ja Hautakangas], Kivistö ei äänestänyt – 

esitys 2 voitti. Pidennetään hakuaikaa 14.7 klo 23.59:59 asti.  
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9.3 Muut työt 

*Ari-Martti Hopiavuori lupasi hoitaa Membookin koulutusta piireille. 

*Luottamustoimihenkilöiden tiedottamisen parantamiseksi tarvitaan lista 

henkilöistä ja yhteystiedoista. Markku Brask hoitaa asian Espoon osalta, Ville 

Hautakangas vastaa Helsingistä ja Jonna Purojärvi puolestaan Jyväskylästä. 

 

10. Aktiivipalaute 

Ei aktiivipalautetta.  

 

11. Muut esille tulevat asiat 

*Yksi GDPR-vaatimus on tullut puolueelle. 

*Jonna Purojärvi tekee ilmoituksen tietosuojavastaavasta 

Tietosuojavaltuutetun toimistolle. 

 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous tiistaina 24.7.2018 kello 18.30. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.44. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 


