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Puoluehallituksen kokous
 

Aika: 5. elokuuta 2021 kello 21.00 
Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 

Läsnä: 

Varsinaiset jäsenet: 
Riikka Nieminen (pj)
Juho Karvinen
Marek  Nečada
Satu Immonen (siht.), kohdat 1-10
Jarno Luoma-Nirva, kohdat 1-10
Jari Robson, kohdasta 6 alkaen

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Riikka Nieminen avasi kokouksen kello 21.01.
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksin.
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4. Ilmoitusasiat

Tomi Pohjalainen on ilmoittanut eronneensa luottamustehtävistään - näinollen myös 
puoluehallituksen varajäsenyydestään. Pohjalainen on vapautettu hallitusvastuusta 
1.5.2021 alkaen.

5. Aikaisempien kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirjat kokouksista 1.4., 29.4., 6.5. ja 15.7.

6. Jäsenasiat

Uusia jäsenhakemuksia ei ollut.

7. Talous ja hallinto

Kohdennettujen lahjoitusten maksutiedot on lisätty puolueen Wikiin viitteineen.

Päätettiin, että taloustiimi hoitaa kryptovaluuttojen realisoinnin kuukausittain heti kuun 
alussa ja jakaa tiedon heti kuun ensimmäisessä puoluehallituksen kokouksessa.

Todettiin, että syksyn puoluekokouksen pöytäkirja on asianmukaisesti allekirjoitettu ja 
arkistossa.

8. Puoluekokous

Päätettiin, että puoluekokouksen 25.9. paikka päätetään seuraavassa kokouksessa. 
Päätettiin myös, että kehotetaan jäseniä osallistumaan kokoukseen etänä ja siinä käytetään
Jitsiä.

Riikka Nieminen ilmoitti voivansa toimia puoluekokouksen puheenjohtajana ja Satu 
Immonen voivansa toimia kokouksen sihteerinä. Immonen lupasi etsiä muitakin 
halukkaita hoitamaan puoluekokouksen tehtäviä. Juho Karvinen vetää aluevaalien 
valtakunnallisen ohjelman valmistelua.

Satu Immonen esitteli ideaansa funktionaalisesta organisaatiomallista. Se ei kajoa 
mitenkään olemassa olevaan organisaatioon, mutta esittelee puoluetta ja tekijöitä 
toiminnoittain – aivan kuin eräänlainen puhelinluettelo. Immonen lupasi laatia mallin 
mukaisen esityksen ja esitellä sen puoluekokouksessa.
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9. Aluevaalit

9.1 Ehdokastilanne

Satu Immonen on laatinut ja ylläpitää Google-taulukkoa Vaaliasioita aluevaaleissa 2022, 
johon kaikilla on tarkasteluoikeudet. Taulukossa esitellään ehdokasmääriä ja vaaliasioiden 
vastuiden hoitamista.

Nieminen ja Immonen kokoavat voimansa ehdokashankintaan.

Ehdokasilmoittautumista mainostetaan some-kanavissa.

9.2 Vaaliohje piireille

Immonen on laatinut vaalijärjestelyihin liittyvän ohjepaketin puolueen Wikiin ja lupasi 
tiedottaa asiasta piiriyhdistyksille.

Päätettiin pitää suunnittelutapaaminen lokakuussa. Juho Karvinen lupasi järjestää.

9.3 Ehdokasmaksut

Päätetiin suosittaa piiriyhdistyksille 20 euron ehdokasmaksua. Piirit saavat itse päättää 
perivätkö ne ehdokasmaksua. Ehdokasmaksulla on tarkoitus kattaa mm. julisteista, niiden 
levittämisestä ja flaikuista aiheutuvia kuluja.

9.4 Luottamustoimimaksut

Luottamustoimimaksut päätettiin pitää ennallaan 25 prosentissa.

9.5 Puheenjohtajan aluevierailut

Puheenjohtaja Riikka Nieminen on aikeissa kiertää ympäri Suomea tapaamassa piirien 
ihmisiä ja julkaista siitä somessa videoita ja muuta sisältöä. Nieminen toivoo paikallisilta 
apua järjestelyihin. Majoitukseen ei tarvitse varoja, mutta toivotaan, että puolue 
osallistuisi bensakuluihin. Immonen lupasi lisätä ko. bensakulut kohdennettujen 
lahjoitusten listalle Wikiin. Nieminen selvittää puolueen rahatilannetta ja kiertueen 
kulurakennetta ja asiaan palataan myöhemmissä kokouksissa.
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10 Muut esille tulevat asiat

Puoluevaltuuston kevätkokous on tulossa kunhan tilintarkastus on valmis. Juho Karvinen 
kertoi olevansa osallistumassa siihen ja aikoo esitellä siinä toimintakertomusta. Karvinen 
toivoo muitakin puoluehallituslaisia paikalle ja jotakuta taloustiimiläistä esittelemään 
tulosta ja tasetta.

11 Kuulumiskierros

Puoluehallituksen paikalla olleet jäsenet sulkeutuivat noin puoleksi tunniksi 
keskustelemaan keskenään Jitsissä. Aiheina oli lähinnä: Mitä kuuluu? Miltä 
puoluetoiminta tuntuu?

11 Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 12.8. klo 21.00.

12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.39.

Tarkastettu ja hyväksytty 12.8.2021 pidetyssä hallituksen kokouksessa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Riikka Nieminen
Puheenjohtaja 

Satu Immonen
Sihteeri


