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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous II - 2/2016 
 
Aika:  tiistai 21.6.2016 kello 18.00 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 
 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 
 Arto Lampila 

Petrus Pennanen 
Miika Hämynen 
Tapani Karvinen 
Satu Immonen 
Olli Markkanen, kohdasta 3 kohtaan 7 saakka 
Harri Kivistö, kohdasta 4 -> 
Pekka Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat 

 Varapuheenjohtaja Arto Lampila on aloittanut julkaisemaan ”Piraatit tällä 

viikolla” – koostetta. Tässä sunnuntaisin julkaistavassa kirjoituksessa 

käsitellään Piraattipuolueen keskeistä toimintaa kuluneelta viikolta. Käyty 

keskustelua tämän koosteen siirtämisestä Piraattipuolueen viralliseksi 

koosteeksi. Asia käsitellään loppuun kokouksen ulkopuolella ja tiedotetaan 

asiasta seuraavassa kokouksessa. 

 Varsinais-Suomen Piraatit ovat aloittaneet Turun kaupunginvaltuuston 

seurantatapaamiset, tätä suositellaan levitettäväksi muihinkin piireihin. 
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5. Puolueen puhelinliittymät 

 Kartoitetaan käytettävissä olevien puhelinliittymien tämän hetkiset omistajat 

ja niiden tarkoitus. Selvitetään mahdollisuus luovuttaa liittymiä tarvitseville. 

Selvitystyön hoitaa Jonna Purojärvi.  

 

6. SoMe-vastaavan tilanne ja mahdollinen valinta 

 Päätettiin yksimielisesti, että toistaiseksi SoMe-vastaavaa ei valita, vaan 

homman hoitaa puoluehallitus yhteistoimin. 

  

7. Janne Paalijärven vastuualueelleen nimittäminen 

 Päätettiin yksimielisesti, että erillistä nimitystä Janne Paalijärven tehtävälle ei 

oteta käyttöön. Paalijärvi jatkaa työtään kiristyskirjeistä vastaavana 

henkilönä. 

 

8. Presidentinvaalit 

 Päätettiin, että hoidetaan selvitystyö ministeriön kanssa ennen, kuin 

lähdetään tekemään muuta työtä presidenttiehdokkuushaun suhteen. 

Tapani Karvinen halusi jättää asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. 

Päätettiin yksimielisesti, että Raoul Plommer aloittaa selvitystyön tekemisen 

presidenttiehdokkuuden suhteen ministeriöön päin.   

 

9. Jäsenasiat 

 Hyväksyttiin yksimielisesti kahdeksan uutta jäsentä ja kirjattiin kolme 

eroilmoitusta. 

 

10. Telttakeräys 

 10.1 Katsaus tilanteeseen 

 Jatketaan asian valmistelua edellisen hallituksen työn pohjalta. 

 

 10.2 Vastuuhenkilön valinta 

 Miika Hämynen valittiin yksimielisesti telttakeräyksen vastuuhenkilöksi. 

 

11. PPI:n kokous 

 Sovittiin, että Arto Lampila välittää kutsun kokoukseen puoluehallituksen 

jäsenille. Päätettiin yksimielisesti, että Rauol Plommer kansainvälisyys-
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vastuuhenkilönä kartoittaa kiinnostuneet delegaatit. Puoluehallitus vahvistaa 

delegaatit tämän jälkeen. Puolue ei voi rahallisesti tukea lähtijöitä. 

    

12. Muut esille tulevat asiat 

 Tapani Karvinen tuo esille ehdotuksen hallinto- ja viestintäsuunnitelman 

laatimisesta. Karvinen toivoo puoluehallituksen tutustuvan asiaan ja asiasta 

keskusteltavan seuraavassa kokouksessa.  

 Tiia Mustonen nostaa esiin mahdollisuuden maksaa jäsenmaksu puolueen 

kannatustuotekaupan kautta. Selvitetään mahdollisuus.  

 

13. Seuraava kokous 

 Päätettiin yksimielisesti luopua kevytkokouksista (sähköpostin välityksellä 

käytävä kokous). Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistai 5.7. klo 18. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.09. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri vt Pekka Mustonen 

 

 


