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Puoluehallituksen kokous
 

Aika: 4. marraskuuta 2021 kello 19.30 
Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 

Läsnä: 

Varsinaiset jäsenet: 
Riikka Nieminen
Juho Karvinen (pj)
Toni Aittoniemi
Tuomas Ali-Hokka, kohtaan 8.1 saakka

Puoluesihteeri Satu Immonen on laatinut pöytäkirjan kokoustallenteen perusteella.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Juho Karvinen avasi kokouksen kello 19.43.
 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.
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4 Ilmoitusasiat

Puheenjohtajisto on sopinut keskenään, että hallituksen kokousten kutsumis- ja 
vetovastuu kiertää säännöllisesti järjestyksessä Riikka, Juho, Marek, Tuomas jne. 
Vetovastuussa oleva katsoo kokoukselle sellaisen ajan, että pystyy vetämään sen tai 
hankkii tuuraajan.

Puheenjohtajan kiertue on käynnistynyt ja Riikka Nieminen on käynyt jo ainakin 
Tampereella. Hän on laittanut someen ahkerasti kuulumisia kiertueelta. Kiertueelta 
saadusta palautteesta erityisesti kaksi hän haluaa tuoda tässä yhteydessä esiin: 
jäsenkirjeestä on pidetty ja vaaliteltta-tapaamisia Jitsissä on pidetty hyvänä ideana.

5 Aikaisempien kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Pöytäkirjoja ei ollut tarkastettaviksi. 

6 Jäsenasiat

Membookissa oleva jäsenhakemus päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa.

7 Talous ja hallinto

7.1 Kulukorvaukset

Yksittäinen jäsen on tehnyt kulukorvaushakemuksia. Asiaa selvitetään taloudenhoitajan ja 
taloustiimin kanssa. Palaamme asiaan seuraavassa kokouksessa.

7.2 Toni Aittoniemen vastuualue puoluehallituksessa

Toni Aittoniemi on lupautunut organisoimaan vaaliteltta-keskustelua Jitsissä. Hän 
laajentaa vastuualuettaan tarvittaessa myöhemmin.
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8 Aluevaalit

8.1 Ehdokastilanne

Riikka Nieminen ehdotti, että käytettäisiin rahaa ehdokashankintaan mainostamalla 
somessa. Päätettiin, että palataan rahankäyttöön toisessa kokouksessa, kun on esittää 
summia ja näkemys käytettävissä olevasta budjetista.

8.2 Aluevaaliohjelmaesitys puoluevaltuustolle

Puoluekokouksessa esiteltiin aluevaaliohjelman ensimmäinen versio ja sovittiin, että 
puoluehallitus valmistelee keskustelun pohjalta päivitetyn version, jonka sitten 
puoluevaltuusto lopulta vahvistaa.

Juho Karvinen on esitellyt päivitetyn version puoluehallitukselle.

Päätettiin hyväksyä aluevaaliohjelmaesitys moitteenvaraisena (päätöksentekohetkellä 
hallituksen kokous ei ollut enää päätösvaltainen).

9 Muut esille tulevat asiat

Juho Karvinen on alkanut muotoilla ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. 

10 Kuulumiskierros Jitsissä

Päätettiin jättää kuulumiskierros pitämättä tällä kertaa. 

11 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 2.12. klo 19.30 alkaen ja sen puheenjohtajana toimii 
Marek Nečada.
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12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.50.

Tarkastettu ja hyväksytty 2.12.2021 pidetyssä hallituksen kokouksessa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Juho Karvinen
Puheenjohtaja 

Satu Immonen
Sihteeri


