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Puoluehallituksen kokous
 

Aika: 17. joulukuuta 2020 kello 19.30 
Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 

Läsnä: 

Varsinaiset jäsenet: 
Juho Karvinen (pj)
Satu Immonen (siht.)
Tuomas Ali-Hokka
Marek Nečada, kohdasta 7.4 alkaen
Riikka Nieminen, kohdasta 7.5 alkaen
Raoul Plommer, kohdasta 10 alkaen
Jarno Luoma-Nirva, kohdasta 11 alkaen

Varajäsen:
Tomi Pohjalainen, äänioikeudellinen

Muut:
Maija Li Raudaskoski

1. Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Juho Karvinen avasi kokouksen kello 19.30. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä: 7.5 Raoul Plommerin esteellisyys rahankeräysasioissa.
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4. Ilmoitusasiat

4.1 Puoluevaltuuston kokous 4.12.

Puoluevaltuusto on päättänyt toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Todetaan, että 
puoluevaltuusto lisäsi valmistelemaamme toimintasuunnitelmaan muutaman kohdan:

• Kohtaan 1.3 lisättiin pallukka "Kerätään luottamustoimimaksua luottamustoimissa 
toimivilta."

• Kohtaan 3.2 lisättiin Jitsi ulkoisen viestinnän välineeksi.
• Kohtaan 3.3 lisättiin pilvi.piraattipuolue.fi eli Nexcloud sisäisen viestinnän välineeksi.
• Kohtaan 3.3 lisättiin myös maininta, että jäsenkirjeessä huomioidaan myös ei-

suomenkieliset jäsenet ja pyritään kääntämään tai tiivistämään kirjeet englanniksi.

Karvinen lähetti puoluevaltuuston hyväksymän version puhtaaksikirjoitettuna hallitukselle 5.12. 
sähköpostilla. Erityinen huomio kiinnitettävä neljänteen kohtaan: meiltä toivotaan 
englanninkielistä viestintää jäsenistölle. Esimerkiksi jäsenkirjeisiin voisi lisätä englanninkielisen 
tiivistelmän. Tämä sopii jäsenkirjeitä kirjoittavalle Ali-Hokalle hyvin.

4.2 Puoluekokous 5.12.

Puoluekokouksessa valittiin Tuomas Ali-Hokka hallituksen varapuheenjohtajaksi. Kokouksessa 
hyväksyttiin myös uudet säännöt ja kuntavaaliohjema.

4.3 Piirien asiat

Hallituslaiset ovat käyneet viikottain keskusteluja piirien kanssa Jitsissä yksi piiri kerrallaan. 
Tähän mennessä on kesksusteltu jo Varsinais-Suomen, Keski-Suomen, Hämeen ja Oulun asioista. 
Keskusteluja aiotaan jatkaa.

Hallitus yrittää tukea piirejä sen verran, että piirit saisivat pakolliset asiat hoidettua ilman, että
kenellekään tulee ylitsepääsemätöntä kuormaa.

4.4 Kansainväliset asiat

Maija Li Raudaskoski kertoi, että osin kulttuuristen jakolinjojen johdosta Islannin piraattien 
pitkäaikaisimmat kansainvälisten asioiden toimijat ovat olleet toden teolla valmiina 
käynnistelemään pohjoismaista yhteistyötä. Alustava kokous on pidetty ja seuraava kokous 
pidetään heti ensi vuoden alussa.

5. Pöytäkirjojen tarkistus

Hyväksyttiin 5.11. pidetyn kokouksen pöytäkirja.
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6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.

7. Talous ja hallinto

7.1 Puolueen puhelinliittymät

Päätettiin antaa Tuomas Ali-Hokan käyttöön puolueen puhelinliittymä 045 310 2337 ja Tomi 
Pohjalaisen käyttöön 045 310 2340.

7.2 Toimintakertomuksen valmistelu

Toimintakertomuksen kirjoittaminen aloitetaan heti alkuvuodesta. Karvinen ja Immonen 
lupautuivat kirjoittamaan sen tammikuun aikana.

7.3 Uudet säännöt PRH:lle

Marek Nečada toimittaa puoluekokouksen hyväksymät uudet säännöt PRH:lle hyväksyttäviksi.

7.4 Kokous- ja äänestysjärjestyksen valmistelu

Marek Nečada laittaa puolueen keskustelufoorumille asiaa kokous- ja äänestysjärjestyksestä 
joululoman aikana.

7.5 Raoul Plommerin esteellisyys rahankeräysasioissa

Hallituksen jäsen Raoul Plommer on Effin hallituksen jäsenenä epäiltynä rahankeräysrikoksesta, 
ja Poliisihallitus on varoittanut tämän vaarantavan rahankeräyslupamme. Poliisihallituksen 
mukaan Plommer täytyy todeta esteelliseksi kaikkeen rahankeräyksen järjestämiseen liittyvään 
päätöksentekoon.

Päätetttiin todeta Poliisihallituksen vaatimuksen mukaisesti Raoul Plommer esteelliseksi 
puoluehallituksen rahankeräyksen järjestämiseen liittyvissä asioissa jatkossa. Lisäksi päätettiin, 
ettei tilalle valita ketään.
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8. Kuntavaalit

8.1 Ehdokasasettelun tilanne

Helsinki ja Uusimaa valitsevat tammikuun puolessa välissä lisää kuntavaaliehdokkaita. Pirkanmaa
hyväksyy Tampereen vaaliohjelman ja uusia ehdokkaita 31. tammikuuta.

Tiedotustiimi laittaa someen ehdokasrekrytointimainoksia jo ennen joulua.

Juho Karvinen lupasi auttaa muotoilemaan ehdokkaiden houkuttelemista varten tekstiä 
tammikuun jäsenkirjeeseen.

Henkilökohtaista ehdokasrekrytointia jatketaan.

8.2 Koulutuspäivä ehdokkaille

Juho Karvinen aikoo järjestää helmikuun alkupuolella kuntavaaliehdokkaille koulutuspäivän, 
jossa käytäisiin läpi vaalien käytännön asioita, esiteltäisiin meidän ohjelmamme ja 
valtakunnallinen kampanjamme sekä kerrottaisiin kuntapäättäjänä toimimisesta. Tähän voisi 
kuulua työpajoja, joissa ehdokkaat miettivät omia teemojaan ja kampanjoitaan. 

Pohdittiin voisiko koulutus olla kaksipäiväinen. Riikka Nieminen lupasi puheenjohtaa 
koulutuspäivän (tai -päivät).

Satu Immonen on koonnut piraattiwikiin kuntavaaliaiheisen tietopaketin piireille.

Keskusteltiin some-koulutuksesta.

8.3 Vaalikampanjan kärkiteemat

Kuntavaaliohjelmaan ollaan oltu tyytyväisiä. Vaalikampanjaa pitää kuitenkin rakentaa 
kapeamman kärjen varaan, ja kampanjasta pitää käydä vielä keskusteluja.

Pyrimme käynnistämään keskusteluja utopistisistakin aiheista sekä välittämään hieman 
aikaisempaa radikaalimpaa ja räväkämpää asennetta.

Alueelliset tai kuntakohtaiset vaaliohjelmat voivat täydentää valtakunnallista 
kuntavaaliohjelmaa.
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9. Lausunto rahankeräyslaista

Riikka Nieminen ja Raoul Plommer laativat puolueen lausunnon rahankeräyslain muutoksen 
valmisteluun.

10. Muut esille tulevat asiat

Joulujuhlia ei tänä vuonna järjestetä koronan takia.

Puoluehallitus toivottaa kaikille onnea vuodelle 2021.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 7.1. klo 19.30 alkaen. Kokouksen kutsuu koolle ja puheenjohtaa 
puolueen varapuheenjohtaja Tuomas Ali-Hokka.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.59.

Tarkastettu ja hyväksytty 21.12.2020 pidetyssä hallituksen kokouksessa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Juho Karvinen
Kokouksen puheenjohtaja

Satu Immonen
Kokouksen sihteeri


