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Puoluehallituksen kokous
 

Aika: 2. syyskuuta 2021 kello 21.00 
Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 

Läsnä: 

Varsinaiset jäsenet: 
Juho Karvinen (pj)
Marek  Nečada
Satu Immonen (siht.)

Varajäsen:
Ville Hautakangas

1 Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Juho Karvinen avasi kokouksen kello 21.09.
 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.
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4 Ilmoitusasiat

Juho Karvinen oli puoluevaltuuston kokouksessa 28.8. esittelemässä toimintakertomusta. 
2020 vastuuhenkilöille myönnettiin vastuuvapaus. Kokouksessa käytiin myös keskustelua 
energia- ja ympäristöohjelmasta ja siihen tulleesta muutosesityksestä.

Marek Nečada kertoi, että PRH:lta on saatu vastaus sääntöuudistuksen epävarmoista 
kohdista ja että niitä ei ole vielä ehditty käsitellä kunnolla.

5 Aikaisempien kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 12.8. 

6 Jäsenasiat

Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä ja jätettiin yksi hakemus odottelemaan lisäselvityksiä.

7 Talous ja hallinto

7.1 Joistakin domaineista luopuminen

Päätettiin luopua domaineista pirateparty.fi, piraterna.fi, pirates.fi ja piratpartiet.fi, koska 
niille ei ole ollut tarvetta.

7.2 Tilimuutokset

Holvin tili päätettiin lakkauttaa ja sillä olevat varat siirtää luottamustoimimaksutilille, 
josta uusi kaupan tili. Luottamustoimimaksut maksetaan jatkossa jäsenmaksutilille. 

Puolueen tilit ovat jatkossa:

• lahjoitustili FI87 5630 6220 0248 91 
• kaupan tili FI25 5630 6220 0277 53  
• muiden maksujen tili FI20 5630 6220 0277 46  
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8 Aluevaalit

Puoluesihteeri Satu Immonen on laittanut jäsenyhdistysten hallituksille sähköpostin, jossa
kertonut vaaleihin liittyvien asioiden hoitamisesta.

Ehdokkaita on nyt Pirkanmaalla kolme ja kokous tulossa Varsinais-Suomen ja Oulun 
piireissä. 

Immonen kyselee piireistä, mitä asioita on hoidettu ja tarvitseeko johonkin apua. 
Immonen voi lupautua vaaliasiamieheksi niihin piireihin, joissa on vaikeuksia löytää 
sellaista.

Valtakunnallinen aluevaaliohjelma on myöhässä. Juho Karvinen jatkaa valmistelua ja 
luonnos esitetään puoluehallitukselle ennen puoluekokousta.

9 Puoluekokous

Satu Immonen on kehottanut sekä helsinkiläisiä että hallituksia ilmoittautumaan 
puoluekokoukseen ja ehdolle puoluehallituksen ja -valtuuston täydennysvaaleihin. 

Kokoukseen on ilmoittautunut 18, ehdolle ei vielä ketään. Ilmoittautumisaika päättyy 13.9.

Immonen kyselee ennen puoluekokousta toimijoita siihen. Riikka Nieminen on lupautunut
kokouksen puheenjohtajaksi ja Immonen sihteeriksi.

10 Muut asiat

Immonen alkaa työstää puolueen ilmastolausuntoa.

11 Kuulumiskierros Jitsissä

Kuulumiskierrosta ei pidetty tällä kertaa.

12 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 2.9. klo 20.00. ja sen puheenjohtajana toimii 
Marek  Nečada.
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12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.59.

Tarkastettu ja hyväksytty 2.12.2021 pidetyssä hallituksen kokouksessa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Juho Karvinen
Puheenjohtaja 

Satu Immonen
Sihteeri


