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Puoluehallituksen kokous
 

Aika: 6. toukokuuta 2021 kello 20.30 
Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 

Läsnä: 

Varsinaiset jäsenet: 
Marek Nečada (pj)
Riikka Nieminen
Tuomas Ali-Hokka, kohdat 1-9
Jarno Luoma-Nirva
Raoul Plommer, kohdasta 4 alkaen
Juho Karvinen, kohdasta 6 alkaen

Varajäsen:
Tomi Pohjalainen, äänioikeudellinen

1  Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Marek Nečada avasi kokouksen kello 20.33.
 

2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 

3  Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että yksi jo aiemmin käsitelty kohta poistettiin.



Piraattipuolue r.p. Pöytäkirja 2 (5)
3.8.2021

4 Ilmoitusasiat

Ei ilmoitettavia asioita.

5  Aikaisempien kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Pöytäkirjoja ei ollut tarkastettaviksi.

6 Jäsenasiat

Ei uusia jäsenhakemuksia.

7  Talous ja hallinto

7.1 Holvi-tilin käyttöoikeus Riikka niemiselle

Riikka Niemiselle päätettiin myöntää täydet käyttöoikeudet puolueen Holvi-tilille.

7.2 Kryptovaluuttalahjoitukset

Marek Nečadan esitys: Vastaanotetaan lahjoitukset muissakin kryptovaluutoissa kuin          
bitcoineissa. Taloustiimi valtuutetaan valitsemaan vastaanotettavat kryptovaluutat ja 
luomaan lompakot. Taloustiimi saa panostaa kryptovaluuttavaroja harkintansa mukaan.

Esityks hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kuntavaalit

8.1 Ehdokasasettelun tilanne

Ehdokashakemukset on jätetty kuntien keskusvaalilautakuntiin viimeistään 4.5.

Piraattipuolueelle on selvästi vähemmän ehdokkaita kuin olisi toivottu. Ehdokkaiksi ei 
kuitenkaan suostuttu valitsemaan kaikkia tarjolla olleita, vaan ehdokkuudet on punnittu 
erittäin tarkoin ja osaa hakijoista ei hyväksytty ehdolle.
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8.2 Vaalikoneiden tilanne

Vaalikoneet ovat hiljalleen sulkeutumassa. Piraattien ehdokkaat voivat seurata sekä omia 
että toistensa vaalikoneiden täyttämistä vaalikoneaiheisessa tiedostossa Googlen Docsissa.

8.3 Vaalijulisteiden tilanne

Vaalijuliste on lähes valmis painoon. Tällainen on lopullinen design:

[File: 5-5-2021-vaalijuliste.jpg]



Piraattipuolue r.p. Pöytäkirja 4 (5)
3.8.2021

Julisteeseen tehdään vielä tarkennuksia ehdokastietojen osalta ja sitten lähetetään 
painoon.

On käynyt ilmi, että Turku veloittaa vaalijulistepalvelusta 500 euroa. Arvellaan, että 
budjetista saataa löytyä tähän varaa, koska vaalilehden osuus budjetista jää käyttämättä.

8.4 Vaalilehden tilanne

Päätettiin jättää vaalilehti tekemättä ja julkaista kirjoituksia toisaalla.

5 Muun printtimateriaalin tilanne

Puolueen esitelehtisiä on tilattu. Niitä on kolmella kielellä ja ne näyttävät tältä:

[File: 6D3BCAB3-BD52-4086-8812-35C535D813B9.jpeg]

Keskustelua materiaalin jakelusta.
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10 Kuulumiskierros jitsissä

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

11 Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää 20.5. klo 20.30. Kokouksen puheenjohtaa 
varapuheenjohtaja Tuomas ali-Hokka.

12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.47.

Tarkastettu ja hyväksytty 5.8.2021 pidetyssä hallituksen kokouksessa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Marek Nečada
Puheenjohtaja 

Satu Immonen
Sihteeri


