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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous – 2/2018 
 
Aika:  tiistai 16.1.2018 kello 19.00 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 

 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 

Pasi Vähämartti 
Satu Immonen 
Miika Hämynen 
Olli Markkanen 
Petrus Pennanen 
Arto Lampila, kohdasta 4-> 
Pekka Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Ville Hautakangas (varajäsen, äänioikeudellinen) kohdasta 6-> 
Petra Salmi (varajäsen, äänioikeudeton) kohdasta 7.2-> 
 
 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.00. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Lisätään esityslistalle kohta 7.1 Q4-talouskatsaus ja kohta 12 Suomi-areena. 

Esityslista hyväksytty edellä mainituin muutoksin. 

 

4. Ilmoitusasiat 

Varsinais-Suomen Piraatit lopettavat pankkitilinsä. Rahaliikennettä on ollut 

sen verran vähän, ettei omalle tilille koeta tarvetta - siirtyvät puolueen alle. 

 

5. Pöytäkirjan tarkastus 

 Hyväksytty 2.1.2018 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. 

 

6. Jäsenasiat 

 Hyväksyttiin 2 uutta jäsentä (98888 ja 98900). 
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7. Talous 

 7.1 Q4-talouskatsaus 

Taloudenhoitaja Pasi Vähämartti esitteli puolueen neljännesvuosikatsauksen.  

Loppuvuoden puhelinkampanja todetaan onnistuneeksi. Jäsenmaksuja on 

saatu arvioitua enemmän. Tästä huolimatta rahankeräystä täytyy tehostaa 

tulevia vaaleja silmällä pitäen. 

 

7.2 Laskut 

Päätettiin korvata Satakunnan piirin rekisteröitymismaksu. 

Tampereen kaupungilta on tullut lasku kuntavaalien kampanjamökistä ja 

sähköstä. Pirkanmaan piiri on luvannut hoitaa lahjoituksilla rahat puolueelle. 

Puolue maksaa laskun. 

Lasku saapunut Helsingin kuntavaalien banderolleista. Toimittu aiemman 

päätöksen mukaisesti, jossa ¼ paikoista on maksanut puolue, ¾ paikoista 

maksut saatu puolueelle jo aiemmin. 

 

7.3 Muut talousasiat 

Keräyslippaat arvioidaan saatavaksi viimeistään kevätkokoukseen, jossa ne 

jaetaan piireille. 

 

8. Jäsenrekisteri 

Sähköpostiin tullut yksi tarjous, jonka vuosikustannus aivan liian korkea (yli 

4000€). Ville Hautakangas pyytää lisää tarjouksia. 

Arto Lampila toteaa, että vanhaa jäsenrekisteriä ei ole mahdollista korjata, 

joten joka tapauksessa jokin uusi järjestelmä on hankittava. 

Jonna Purojärvi mainitsee, että itse tekeminen on myös vaihtoehto, jos vain 

löytyy tekijöitä ja aikaa asiaan paneutumiseen. 

Opensource-vaihtoehdot tulisi kartoittaa. 

Jatketaan asian selvittelyä seuraavissa kokouksissa. 

 

9. Eurovaalit – PPEU kysely 

Maija Li Raudaskoski kertoi PPEU:n halusta selvittää mahdollisuutta yhteisen 

piraattiohjelman kehittämiseen seuraavia eurovaaleja silmällä pitäen. 

Asiaan liittyen on lähetetty kyselylomake, johon puolueen tulisi vastata. 

Laaditaan jäsenistölle/aktiiveille kysely, jossa on käsitelty PPEU:n esittämiä 

kysymyksiä ja kootaan näistä puolueen vastaus. 

 



    PÖYTÄKIRJA    2/2018 ( 3 / 4 ) 

Hallituksen kokous 16.1.2018 

 

10. Kevätkokous 

Pöytäkirjat ovat allekirjoituskierroksella. 

Toimintakertomus pitää laatia [suunniteltu ajankohta 21.1 klo 18].  

Kaupan inventaario puuttuu vielä myös. 

Tavoiteltu deadline paperien yms. byrokratian valmiiksi saannille on 1.2 

jolloin paperit aikaisintaan lähtevät eteenpäin. 

Hallitushaun viimeinen ilmoittautumispäivä 14.3.2018 

 

11. Talven tekemistä 

11.1 Somen/keskusteluryhmien säännöt 

Asia ei ole edistynyt. 

 

11.2 Kaupan päivitys 

Tarroista lähetetty tarjouspyyntö. Kangaskassien tilanne etenee. 

Annetaan Petra Salmelle kaupan tilille käyttöoikeudet Holvi-kauppaan, jotta 

hän voi hoitaa kaupan päivitystyötä. 

Tarkastetaan olemassa olevien tuotteiden hintataso. 

Vaihdetaan tuotekuvat Facebookin kauppaan ja uudistetaan tuotetekstit. 

Harkitaan postikortteja ja julisteita kassien painatuskuvalla (1984-kuva). 

 

11.3 Aktiivitoiminnan esittely 

Asia ei ole edistynyt. 

 

11.4 Muut työt 

Ei muita töitä. 

 

12. Suomi-Areena 

Suomi-Areenaan rakennetaan yhteisohjelmaa Liberaalien kanssa. Kevään 

mittaan tarvitaan aktiivisia ihmisiä rakentamaan ohjelman sisällöt. Kesällä voi 

mukana olla myös sellaisia, jotka eivät ole ohjelmaa mukana olleet 

rakentamassa. Palataan aiheeseen seuraavassa kokouksessa. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Ei ole.  

 

14. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistai 30.1.2018 kello 19.00. 

Huom! Poikkeuksellinen kellonaika. 
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15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.39. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 


