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Puoluehallituksen kokous
 

Aika: 15. heinakuuta 2021 kello 19.30 
Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 

La sna : 

Varsinaiset ja senet: 
Juho Karvinen (pj)
Marek Neč-ada
Satu Immonen (siht.), kohdat 1-13
Jarno Luoma-Nirva, kohdasta 2 alkaen

Varaja sen:
Ville Hautakangas, a anioikeudellinen

1  Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Juho Karvinen avasi kokouksen kello 19.31.
 

2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja pa a to svaltaiseksi.
 

3  Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyvaksyttiin.
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4 Ilmoitusasiat

Raoul Plommer on eronnut luottamustehtavista an.

Puolue antoi lausunnon 2.7. 2021 lausuntokierroksella olevasta IPR-strategiasta. 
Puolueen lausunto on puolueen verkkosivulla 
https://www.piraattipuolue.fi/2021/07/02/lausunto-ehdotuksesta-kansalliseksi-
aineettomien-oikeuksien-strategiaksi/

5  Aikaisempien kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Poytakirjoja ei ollut tarkastettaviksi.

6 Jäsenasiat

Hyva ksyttiin kaksi uutta ja senta .

7  Talous ja hallinto

Juho Karvinen ilmoitti tilintarkastuksen olevan tekeilla .

Pa a tettiin, etta  puolue luopuu Franze:ninkadun toimitilastaan vaha isen kaytto tarpeen 
vuoksi. Tilavuokraa pa a tettiin maksaa viela  elokuun ajan. Satu Immonen kertoi, etta  
Helsingin piraatit ja ava t viela  vuokralaisiksi ko. Toimitilaan.

Pa a tettiin ottaa puhelinliittyma  045 310 2340 pois kayto sta , koska kyseista  liittyma a  ei
enaa  kayteta  puolueasioiden hoitoon.

Juho Karvisella on hallussaan vanhan rahankeraysluvan leimalla olevia 
rahankerayslippaita, joisa yhdessa  on kolikoita. Karvinen sopii taloudenhoitajan Pasi 
Vahamartin kanssa asian hoitamisesta.
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8 Aluevaalit

Pa a tettiin, etta  puolue osallistuu tammikuun 23. pa ivana  2022 pidettaviin 
aluevaaleihin. Vaaleissa on erikoista se, etta  Helsinki ei lainkaan osallistu vaaleihin.

Vaikka vaalit ovat ta rkeita , aktiivien tulee huolehtia omasta ja toistensa jaksamisesta. 
Ei ole pakko tehda  mita an – kukin tekee sen, minka  kohtuudella jaksaa ja ehtii.

9 Ylimääräinen puoluekokous

Pa a tettiin pita a  ylima a ra inen puoluekokous lauantaina 25.9. Paikasta paa teta an 
myo hemmin.

Puoluekokouksen asialistalla tullee olemaan ainakin sa antauudistus, aluevaalien 
valtakunnallinen vaaliohjelma ja mahdolliset taydennykset puoluehallitukseen ja 
puoluevaltuustoon.

10 Ohjelmatyön jatkotoimet

Puoluehallitus valmistelee puoluekokouksen hyvaksyttavaksi valtakunnallisen 
vaaliohjelman. Juho Karvinen ohjaa vaaliohjelman valmistelua, mutta kaikki halukkaat 
voivat osallistua sen laatimiseen.

Ohjelmatyo ssa  tullaan jatkossa keskittymaan piračoren pa ivitta miseen. Karvinen 
ehdottaa, etta  taman voisi tehda  samassa hengessa  kuin periaateohjelman uudistuskin 
eli kirjoitettaisiin koko nykyinen tietoyhteiskunta ohjelma uusiksi. Kaikki voivat 
osallistua ohjelmankirjoittamiseen omalla ohjelmatyo kanavallaan Telegramissa.
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11 Sääntöuudistuksen tilanne

Oikeusministerio  esitta a  lausunnossaan, etta  ehdokasasettelusta pita isi sa a ta a  
tarkemmin jo sa anno issa  (ehdokasasetteluja rjestyksessa  esittaminen ei riita ), jotta 
voidaan taata "kansanvallan periaatteet". Sa anto uudistustyo ryhman tulee siis miettia , 
mita  viela  ja teta an sa anto ihin, jotta se olisi riittavan konkreettista oikeusministerio lle. 
Asiasta keskustellaan kokouksen ulkopuolella.

12 Luottamustoimien täyttäminen

Pa a tettiin valita puolueen some-vastaavaksi Jari Nikkinen.

Sitten meilla  on kasa muita toimia, joita olisi hyva  taytta a , mutta ehka  na ista  voidaan 
keskustella sitten erikseen.

Muut luottamustoimet tayteta an tulevissa kokouksissa.

13 Muut esille tulevat asiat

Juho karvinen aikoo ja rjesta a  pari ohjelmatyo ho n liittyvaa  keskustelutilaisuutta. 
Ensimmasen otsikko on ”Sosiaalinen media valvontakapitalismin ja lkeen". Keksustelun
ideana olisi esitella  avoimen lahdekoodin vaihtoehtoja, AčtivityPub-protokollaa ja 
fediversumia. Sitten voitaisiin keskustella siita , olisiko julkisen palvelun some hyva  
idea.

Toisen keskustelutilaisuuden otsikko olisi jokseenkin "Piratismikiistojen poliittinen 
perinto  nykypa ivana" ja sen ideana olisi kayda  la pi sita , mika  2000-luvun alun 
piratismikeskustelusta on relevanttia nykypolitiikassa.

Satu Immonen ilmoitti laittavansa entisen piraattipuodin ja ljelle ja aneita  tuotteita 
Huuto.netiin myyntiin. Samalla onnistuu myo s puolueen esitemateriaalin levittaminen.
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14 Kuulumiskierros Jitsissä

Osa hallituksesta tapasi Jitsissa  jo pari pa iva a  aikeisemmin, joten paa tettiin ja tta a  
kuulumiskierros pita ma tta  ta lla  kertaa.

15 Seuraava kokous

Seuraava kokous on aikaisemmin suunnitellun mukaisesti torstaina 5.8., mutta
alkamisaika vaihdettiin klo 21:ksi. 

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja paa tti kokouksen kello 20.39.

Tarkastettu ja hyvaksytty 5.8.2021 pidetyssa  hallituksen kokouksessa. 

Poytakirjan vakuudeksi 

Juho Karvinen
Puheenjohtaja 

Satu Immonen
Sihteeri


