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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous – 17/2018 
 
Aika:  tiistai 24.7.2018 kello 18.30 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 

 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 

Arto Lampila 
Ahto Apajalahti 
Janne Uotila  
Jonna Lähdemäki 
Pekka Mustonen 
Ville Hautakangas, kohdasta 7.2 -> 
Pasi Vähämartti, kohdasta 8 -> 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Pauli Eronen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
 
 

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 

 Esityslista hyväksytty sellaisenaan. 

 

4. Ilmoitusasiat 

*Puolue osallistui SuomiAreenan kansalaistorille 16.-18.7. Ohjelmanumerot 

olivat ”Totta vai tarua tietoyhteiskunnasta” sekä ”Maalaisromantiikkaa vai 

huoltovarmuutta?”.  

*Puolueen ylimääräinen kokous järjestettiin Lahdessa 21.7. Kokouksessa 

täydennettiin puoluehallitusta varapuheenjohtajan ja kahden varsinaisen 

jäsenen osalta. Valituiksi tulivat Arto Lampila varapuheenjohtajaksi sekä 

Ahto Apajalahti ja Jonna Lähdemäki varsinaisiksi jäseniksi. 

 

5. Pöytäkirjan tarkastus 

 Hyväksytty 3.7.2018 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan. 
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6. Jäsenasiat 

Uudet jäsenhakemukset käydään läpi seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

 

7. Talous 

 7.1 Laskut 
Ei laskuja. 

 

7.2 Muut talousasiat 

*Maija Li Raudaskoski on keskustellut perustuloverkoston ja liberaalien 

kanssa Tampereen BIEN-tapahtumasta. Yhdessä liberaalipuolueen kanssa 

osallistuminen maksaisi meille 150e + alv 24%. Joskin on vielä varmistettava, 

ettei hinta nouse yhteisosallistumisella. Liberaalien Amos Ahola selvittää 

asian. 

 

Keskusteltiin, osallistummeko yksin vaiko yhdessä liberaalien kanssa. 

Päädyttiin äänestämään: äänestysvaihtoehdot  

1. Yksin 

2. Liberaalien kanssa 

Tulos: esitys 1: 2 ääntä [P.Mustonen ja T.Mustonen], esitys 2: 5 ääntä 

[Eronen, Uotila, Hautakangas, Apajalahti, Purojärvi],  

yksi tyhjä [Lähdemäki], Lampila ei äänestänyt – esitys 2 voitti. Osallistumme 

BIEN-tapahtumaan yhdessä liberaalien kanssa. 

 

*Puolueen 10v-syntymäpäivillä sattuneen vahingon korvauksesta päätettiin, 

että puolue maksaa puolet ja Helsingin Piraatit vastannee lopusta summasta.  

 

8. Poliittiset aloitteet ja kannanotot 

Tulossa tiedote puolueohjelmamuutoksesta liittyen huumausaine-

lainsäädäntöön. 

 

9. Syksyn tekemistä 

9.1 SuomiAreena-hakemus vuodelle 2019 

Deadline hakuun on elokuun loppu. Jonna Purojärvi ottaa vetovastuun 

hakemuksen tekemisestä. 

 

9.2 Puoluepäivät 

Pyritään löytämään aika ja paikka puoluepäivien järjestämiseen. Esitetty 

alustavasti marraskuun ensimmäistä sekä kolmatta viikonloppua. 
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9.3 Esiintymiskoulutus 

Riku Mäkirinne on lähtenyt kyselemään kouluttajia ja kontaktoi piirien 

avainhenkilöitä. Ajankohdaksi alustavasti suunniteltu jotain tammikuun 

lauantaita. 

 

9.4 Ehdokasasettelu 

Ehdokasilmoittautumissivusto on päivitettävä. Kysytään Miika Hämyseltä 

sekä Satu Immoselta apua asian suhteen. Piirejä pitäisi myös herätellä ja 

ohjeistaa ehdokasasettelun aloittamisesta. 

 

9.5 Muut työt 

*Foorumin oikeuksia lähdetty selvittämään, siirtäen niitä hallituslaisille. 

*Jyväskylän strategiatapaamisessa kesäkuussa muodostui yhdeksi 

työryhmäksi ”vaaliteemaryhmä”, joka valmistelee nimensä mukaisesti 

Piraattien vaaliteemoja eduskuntavaaleihin. Ryhmä päätettiin virallistaa ja 

Arto Lampila nimettiin ryhmän vastuuhenkilöksi. 

*Janne Uotilalla seuraava uutiskirje työn alla.  

 

10. Aktiivipalaute 

Ei aktiivipalautetta.  

 

11. Muut esille tulevat asiat 

*26.8 on Euroopan laajuisesti tarkoitus järjestää ”Save your Internet action 

day” -tapahtumia. Maija Li Raudaskoski tietää aiheesta parhaiten. Pyritään 

järjestämään jotain näkyvää myös Suomeen. 

*Ahto Apajalahti esitteli Helsingin Piraateilla käytössä olevan laskujen 

hyväksymiskäytännön, jota ehdotti otettavaksi myös puolueen käyttöön. 

Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa.  

 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous tiistaina 21.8.2018 kello 18.30. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.02. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 


