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Puoluehallituksen kokous
 

Aika: 18. maaliskuuta 2021 kello 19.30 
Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 

Läsnä: 

Varsinaiset jäsenet: 
Juho Karvinen (pj)
Tuomas Ali-Hokka
Jarno Luoma-Nirva
Satu Immonen (siht.) kohdasta 3 alkaen
Marek Nečada, kohdasta 8.3 alkaen

Varajäsen:
Tomi Pohjalainen, äänioikeudellinen

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.
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4. Ilmoitusasiat

Kuntavaalit on päätetty siirtää ja uusi vaalipäivä on 13.6.

Pauli Eronen on jättäytynyt pois verkkopalvelutiimistä. Varsinkin nettisivujen tekemisestä 
kiinnostuneita kaivataan lisää, kesällä on tarkoitus aloittaa puolueen sivuston 
uudistaminen.

5. Aikaisempien kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Pöytäkirjoja ei ole tarkastettaviksi.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. Jätetään yksi hakemus edelleen odottelemaan lisätietoja.

7 Talous ja hallinto

Juho Karvinen ilmoitti aloittaneensa ja jatkavansa vuoden 2020 toimintakertomuksen 
laadintaa.

8 Kuntavaalit

8.1 Ehdokasasettelun tilanne

Piraateilla on ehdokasasettelun päätyttyä 50 ehdokasta yhteensä 20 paikkakunnalla. Sen 
jälkeen on tullut seitsemän ehdokashakemusta. Vaalien siirtymisen takia 
ehdokashakemuksia voi täydentää vielä 4.5. saakka.

8.2 Vaalikoneiden tilanne

Vaalikoneista on koottu lista, johon ehdokkaat itse (tai joku muu) käyvät merkitsemässä 
tekemänsä vaalikoneet.

Keskisuomalaisen ja Etelän median vaalikoneesta ei ole tullut kutsuja ja vaalikoneet on 
silti avattu yleisölle.
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Satu Immonen aikoi pitää Jitsissä vaalikoneiden täyttämiseen tähtääviä tapahtumia, mutta
suosio oli kovin vähäinen.

8.3 Vaalijulisteiden tilanne

Satu Immonen aikoo kysellä uuden kierroksen piireiltä julisteasioista

Valtakunnallisen yhteisjulisteen design on valmis. Julisteita ei ole vielä tilattu.

8.4 Vaalilehden tilanne

Marek Nečada kertoi, että piireiltä pitäisi tiedustella, mitkä niistä aikovat hyödyntää 
vaalilehteä. Tämä sen vuoksi, että mietitään laitetaanko lehteen kaikkien ehdokkaiden 
kuvat vai tehdäänkö paikallisia versioita. Ehdokaslistoja voi myös myöhemmin lisätä 
lehden väliin. Tomi Pohjalainen lupasi kysellä piireiltä lehdestä.

8.5 Muun printtimateriaalin tilanne

Seurataan tilannetta.

8.6 Some-mainonnan tilanne

Tomi Pohjalainen kertoi, että scratch-animaatioita on tehty jonkin verran.

9 Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

 

10 Kuulumiskierros Jitsissä

Puoluehallituksen paikalla olleet jäsenet sulkeutuivat noin puoleksi tunniksi 
keskustelemaan keskenään Jitsissä. Aiheina oli lähinnä: Mitä kuuluu? Miltä 
puoluetoiminta tuntuu?

Tätä perinnettä jatkettaneen tulevaisuudessakin.
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11 Seuraava kokous

Seuraava kokous on aikaisemmin suunnitellun mukaisesti torstaina 1.4. klo 19.30.

12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.43.

Tarkastettu ja hyväksytty 1.4.2021 pidetyssä hallituksen kokouksessa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Juho Karvinen
Puheenjohtaja 

Satu Immonen
Sihteeri


