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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous – 10/2018 
 
Aika:  tiistai 17.4.2018 kello 18.30 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 

 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 

Petrus Pennanen 
Miika Hämynen  
Pasi Vähämartti 
Pekka Mustonen 
Janne Uotila 
Ville Hautakangas, kohdasta 7-> 
Markku Brask, 7.2 -> 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Pauli Eronen (varajäsen), äänioikeudellinen kohtaan 7.1 saakka ja 
äänioikeudeton kohdasta 7.2-> 
Veera Kontiokari, (varajäsen, äänioikeudeton) kohdasta 7.3-> 
 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.30. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Hallitus kutsuttu koolle sähköpostitse. Läsnä vähintään puolet hallituksesta. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslistaa muutettu siten että lisätty kohta 7.3 Matarasali 12.5.2018 4h 

vuokraus ja sekä lisätty kohta 11. Muut esille tulevat asiat. Esityslista 

hyväksytty edellä mainituin muutoksin.  

 

4. Ilmoitusasiat 

*Vastaisuudessa puoluesihteeri lähettää piireihin tiedotusluontoisen viestin 

siitä, mitä puoluehallituksen kokouksessa aina päätetty.  

 

5. Pöytäkirjan tarkastus 

 Hyväksytty 11.4.2018 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. 
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6. Jäsenasiat 

 Hyväksyttiin 2 uutta jäsentä (99058 ja 99077).  

 

7. Talous 

 7.1 Laskut 

Ei laskuja. 

 

7.2 Puolueen 10v-synttärien budjetti 

Budjetoitiin yksimielisesti 1500euroa syntymäpäivien järjestämiseen. 

Paikaksi suunniteltu Käärmeenpesää Helsingissä hintaan 1088euroa (sis. alv). 

Jani Somero varmistaa voivatko alaikäiset osallistua seminaariosioon. Tila 

vuokrataan, mikäli vuokranantajalle alaikäisten läsnäolo päivällä sopii. 

 

7.3 Matarasali 12.5.2018 4h vuokraus 

Päätettiin perua kyseinen varaus. 

 

7.4 Muut talousasiat 

*Talousarviokatsaus on laitettu hallitukselle sähköpostiin.  

*Pöytäkirjat pankkia ja rahankeräysluvan hakemista varten allekirjoitettu ja 

lähteneet eteenpäin.  

*Poliisihallitukselta on saatu vahvistus, että vaalien alla rahankerääminen 

ilman rahankeräyslupaa ei koske puoluetta. Puolue siis tarvitsee aina 

rahankeräysluvan, mikäli haluaa kerätä rahaa muutoin kuin jäsenmaksuja tai 

kannatustuotteita myymällä. 

 

8. Kevään tekemistä 

8.1 Mahdolliset raportoinnit 

*Miika Hämynen on aloittanut ehdokaspaketin koostamisen. 

*Kauppa on lähinnä hinnoittelua vaille valmis. 

 

8.2 Muut työt  

*Veera Kontiokari alkaa työstää viestintäsuunnitelmaa. Lisäksi graafista 

ohjeistusta on tarkoitus päivittää.  

*Tasa-arvo-ohjelma on tarkoitus valmistua seuraavaan hallituksen 

kokoukseen. 

*Markku Brask on ottanut vastuulleen rahankeräyksen koordinoinnin. 

*Jonna Purojärvi on työstämässä yleistä ohjeistusta siitä, miten löytää 

tekijöitä puolueessa. 

*SuomiAreena etenee ohjelman suhteen. 
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9. Jäsenrekisteri 

Paula Hassel on saanut yhdeltä koodaajalta tarjouksen, että koodaisi meille 

2000eurolla jäsenrekisterin (sis. hostauksen vuodeksi). Päätettiin, että valmis 

vaihtoehto olisi tässä vaiheessa parempi ja luotettavampi. Markku Brask 

jatkaa Sense API:n selvittelyä. 

 

10. Aktiivipalaute 

Ei palautetta. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

*Puheenjohtaja Jonna Purojärvi ilmoittaa pitävänsä kesällä kuukauden 

loman. Ajankohta tarkentuu myöhemmin. Keskusteltu myös 

puoluehallituksen lomalistan tekemisestä esim Google Docsiin. 

*Läsnäolotilasto on päivitetty. 

 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous tiistaina 8.5.2018 kello 18.30. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.48. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 


