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Puoluehallituksen kokous
 

Aika: 27. lokakuuta 2022 kello 20.00 
Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 

Läsnä: 

Varsinaiset jäsenet:
Pekka Mustonen (pj) 
Satu Immonen (siht.)
Riikka Nieminen

Varajäsen:
Jarno Luoma-Nirva (äänioikeudellinen)

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mustonen avasi kokouksen kello 20.00.
 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.
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4. Ilmoitusasiat

Pekka Mustonen totesi, että puolueen sääntömuutoksen olevan edelleen käsiteltävänä 
PRH:ssa - tilana on edelleen "odottaa lausuntoa" eli todennäköisesti joltain lakimieheltä 
on pyydetty selvitystä siitä ovatko tulevat sääntömme lainmukaiset. Tässä vaiheessa on 
edellisiin muutoksiin verraten kestänyt poikkeuksellisen kauan.

Mustonen muistuttaa, että mikäli uudet säännöt saadaan voimaan (ja puoluekokous 
järjestettyä) tämän vuoden aikana, valitaan uusi puoluehallitus. Mikäli taas, joka näyttää 
paljon todennäköisemmältä, tämä venyy ensi vuoden puolelle, valitaankin uusien 
sääntöjen mukaisesti uusi puoluevaltuusto, ja nykyinen hallitus jatkaa toimessaan vuoden 
2024 loppupuolelle.

5. Pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 7.7.2022 järjestetyn kokouksen pöytäkirja.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

7. Talous

7.1 Talouskatsaus Q3

Puolueen taloudenhoitaja Pasi Vähämartti on tehnyt talousarviokatsauksen Q3/2022 
osalta, joka on lähetetty hallituksen jäsenille noin viikkoa ennen tätä kokousta.

Pekka Mustonen toi esiin päähuomioita. Lahjoituksia ei ole saatu juuri lainkaan, joten on 
ryhdyttävä toimiin lahjoitusten herättämiseksi. Jäsenmaksuja on saatu, mutta tämän 
hetken tilanne on silti 54% budjetoidusta jäljessä. Luottamustoimimaksuja on saatu alle 
suunnitellun, mutta se johtuu siitä, ettei Helsinki ollut mukana aluevaaleissa. Vaalibudjetti
ylitettiin viidellä prosentilla, mutta toisaalta julisteet saatiin paljon aikaisempaa 
halvemmalla. Mainontaan käytettiin vain kahdeksan prosenttia siihen budjetoidusta 
rahasta. 

Yhteenvetona: puolueen tulovirtaa on saatava kasvatettua. Tarvitsemme selkeät 
suunnitelmat lahjoitusten ja jäsenmaksujen lisäämiseksi. Samoin tulee harkita 
kannatustuotemyynnin aktivoimista uudelleen. Selviämme tulevista vaaleista, mutta ellei 
tulopuolta saada kasvatettua näyttää vaalien jälkeinen aika heikommalta. Mustonen 
haluaa aloittaa keskustelun vaihtoehdosta, jossa menemme ensi kevään eduskuntavaalit 
pienellä budjetilla läpi.
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Päätettiin keskustella kannatustuotekaupasta kokouksen ulkopuolella.

7.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Puolueen tulee laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma ensi vuotta varten. Laitetaan 
nämä asiat taloustiimin hoidettavaksi taloudenhoitajan Pasi Vähämartin johdolla siten, 
että saataisiin valmiiksi tämän vuoden puolella.

7.3 Rahankeräysluvan vuosittainen jatkaminen

Rahankeräyslupa on nykyään toistaiseksi voimassaoleva, mutta siihen vaaditaan joka vuosi
katsaus edellisestä vuodesta ja suunnitelma seuraavaa varten. Taloustiimin vastaa tästä 
marraskuun loppuun mennessä.

8. Keski-Suomen piraattien Holvi-tilin lakkauttaminen

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että annetaan Keski-Suomen piirille tähän kokoukseen 
saakka aikaa järjestää piiriyhdistyksen kokous, jossa päätettäisiin Keski-Suomen 
piiriyhdistyksen Holvi-tilin lakkauttamisesta. Kokousta ei ole järjestetty.

Todettiin Keski-Suomen piirin olevan toimintakyvytön, mikä siirtää päätäntävallan asian 
suhteen puolueelle. Päätäntävallan ollessa nyt puolueella päätettiin lakkauttaa Keski-
Suomen piraattien Holvi-tili ja siirtää varat puolueen tilille.

Pekka Mustonen on yhteydessä Eetu Rantakankaaseen tilin lakkauttamisen suhteen.

9. Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalien suunnittelua on päätetty tehostaa viikoittaisilla keskustelutapaamisilla 
puoluehallituksen, puoluevaltuuston ja vaaliehdokkaiden kesken.

Pekka Mustonen haluaa herättää keskustelua isommasta linjauksesta vaalien suhteen. 
Tulee muun muassa suunnitella kampanja ja tehtävien jakautuminen siten, ettei kampanja
kävisi liian suureksi taakaksi aktiiveille. Taloustilanteen ollessa vaatimaton tulee 
suunnitella kampanjaa taloudelliseen suuntaan mm. miettimällä edullisempia 
vaalijulisteita.
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9.1 Ehdokkaiden vahvistaminen

Uusia ehdokkuuksia ei ollut vahvistettaviksi. 

10 Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

11 Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 10.11.2022 kello 20 alkaen.

11 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.51.

Tarkastettu ja hyväksytty 1.12.2022 pidetyssä hallituksen kokouksessa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Pekka Mustonen
Kokouksen puheenjohtaja 

Satu Immonen
Kokouksen sihteeri


