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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous – 18/2018 
 
Aika:  tiistai 21.8.2018 kello 18.30 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 

 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 

Petrus Pennanen 
Markku Brask 
Janne Uotila  
Pasi Vähämartti 
Harri Kivistö 
Jonna Lähdemäki 
Pekka Mustonen 
Ahto Apajalahti 
Ville Hautakangas, kohdat 4-11 
Arto Lampila, kohdasta 4-> 
Tiia Mustonen (varajäsen) äänioikeudellinen kohtaan 3 saakka ja 12-> 
 
 

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 

 Lisättiin kohdaksi 10.4 Vaaliteemat. Muokattu esityslista hyväksyttiin 

kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat 

*Mielenilmaus tulossa 26.8 EU:n tekijänoikeusuudistusta vastaan. Aiheeseen 

liittyen laadittiin tiedote, joka lähti liikkeelle tänään 21.8.  

*Membook-koulutukset ovat yhtä lukuun ottamatta ohi. Sitten kaikki piirit 

on käyty läpi. 

 

5. Pöytäkirjan tarkastus 

 Hyväksytty 24.7.2018 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan. 
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6. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin kymmenen uutta jäsentä (99102, 99103, 99104, 99105, 99106, 

99107, 99108, 99109, 99110 ja 99111). Kaksi hakemusta hylättiin, koska 

toinen oli jo jäsen ja toinen oli tuplahakemus. 

 

7. Talous 

 7.1 Laskut 
Ei laskuja. 

 

7.2 Muut talousasiat 

*BIEN-tapahtumaan osallistutaan yhdessä liberaalipuolueen kanssa. Lasku 

tulee ensin meille ja sitten laskutetaan heitä. Sopimus allekirjoitettu Jonna 

Purojärven toimesta. Ville Hautakangas toimittaa tarvikkeita Tampereelle. 

*Ahto Apajalahti esitti pj:n/vpj:n rahankäyttöoikeuksien nostamista 1000 

euroon eli mikäli laskun loppusumma tai sopimuksesta kalenterivuoden 

aikana aiheutuvat kulut ovat alle 1000 euroa. Ehdotus hyväksyttiin 

sellaisenaan. 

 

8. Poliittiset aloitteet ja kannanotot 

*Osallistumme ”Save your internet” -mielenilmaukseen yhdessä Okfin ja Effin 

kanssa, Helsingin keskustassa sunnuntaina. 

Puolueen ryhmässä huomautettu, josko puolue tekisi jotain kannanottoa 

kansalaisaloitteiden mahdollisesta hautaamisesta. Yritetään laatia kuluvan 

viikon aikana jotain, jos mahdollista. 

*Petrus Pennanen kannattanut Helsingissä kulttuurijaostossa avustusten 

painotusta kansalaisten yhteisöllisiin tapahtumiin. Seuraavalla viikolla 

luvassa taas valtuusto, aloitteita voi tehdä. 

*Helsingissä sote-lautakunta on alkanut pyöriä, jäsenenä liberaalien Leo 

Bergman, käsittelyssä muiden muassa budjetti. Aiheeseen liittyen Ahto 

Apajalahti ja Bergman laativat videon. 

*Arto Lampila puhunut Jyväskylän valtuustossa opiskelijahuollosta.  

 

9. Puoluehallituksen tapaaminen 

Puoluehallituksen seuraava kokous järjestetään Helsingissä 8.9.2018 kello 

11:00 alkaen. Tarkempi paikka selviää myöhemmin. Helsingin Piraatit 

hoitavat kokouksen järjestelyt. 

 

10. Syksyn tekemistä 

10.1 SuomiAreena-hakemus vuodelle 2019 

Jonna Purojärvi ja Arto Lampila muotoilevat lopullisen hakemuksen 28.8. 
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Hakemuspohjaan kerätään vielä mahdollisia lausuntoja ja mielipiteitä 

aktiiveilta ennen sitä.  
 

10.2 Puoluepäivät ja -kokous 

Puolueen syyskokous, ja samassa yhteydessä puoluepäivät, järjestetään 17-

18.11.2018. Esityksiä järjestämispaikasta toivotaan seuraavaan hallituksen 

kokoukseen 8.9.2018. 
 

10.3 Ehdokasasettelu 

Puolueen verkkosivulta löytyy nyt lomakkeet ehdokkasilmoittautumista 

varten tuleviin vaaleihin. Jonna Purojärvi ja Markku Brask ottavat vastuun 

yleisestä koordinoinnista vaaleihin liittyen. 
 

10.4 Vaaliteemat 

Vaalityöryhmä valmistelee esityksen vaaliteemoista käsiteltäväksi isommalla 

osallistujamäärällä seuraavan hallituksen kokouksen yhteydessä 8.9.2018. 
 

10.5 Muut työt 

* Satu Immonen oli toivonut, että alettaisi selvittämään vaalivalvojaisten 

järjestämispaikkaa.  

*Käytiin keskustelua liittyen vaalimainontaan.  

 

11. Aktiivipalaute 

Pidetty aktiivipalautesessio Mumblessa. Suunnitteilla olisi pyrkiä pitämään 

tästä lähtien palautekeskusteluja kerran kuukaudessa niin, että 

puheenjohtaja on saatavilla jonkin viestintävälineen kautta.  

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita. 

 

13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous lauantaina 8.9.2018 kello 11.00 Helsingissä.  

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.02. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 


