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Puoluehallituksen kokous
 

Aika: 10. marraskuuta 2022 kello 20.00 
Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa 

Läsnä: 

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

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mustonen avasi kokouksen kello 20.04.
 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä, että kohtaan 8.2 lisätään Oulu.
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4 Ilmoitusasiat

Puolueen sääntömuutos on edelleen käsiteltävänä PRH:ssa - tilana on edelleen "odottaa 
lausuntoa" eli ministeriön lakimieheltä on pyydetty selvitystä siitä ovatko tulevat 
sääntömme lainmukaiset.

Edellä mainitun vuoksi emme ehdi järjestämään puoluekokousta, jossa uusien sääntöjen 
mukaisesti valittaisi uusi hallitus, enää tänä vuonna eli nykyinen hallitus jatkaa vuoden 
2024 loppuun (puoluekokoukseen). Ensi vuonna valitaan sen sijaan puoluevaltuusto.

Puheenjohtaja vierailee piireissä seuraavasti: 2-4.12. Tampere, Pirkanmaa ja 9.-11.12. 
Helsinki, Uusimaa. Muihinkin piireihin järjestetään vierailuja, mikäli kiinnostusta löytyy.

Talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu on käynnissä. Ne tullaan esittämään 
puoluevaltuustolle valtuuston kokouksessa 29.11.2022.

5 Aikaisempien kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.

6 Jäsenasiat

Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.

7 Talous ja hallinto

Puolueen rahankeräyslippaisiin pitää saadat uudet tarrat ja ne tulee leimauttaa 
poliisilaitoksella. Päätettiin antaa asia taloustiimin hoidettavaksi.

8 Eduskuntavaalit

Vaalien valmistelua on tehostettu viikoittaisissa tapaamisissa. Ehdokashankintaa 
jatketaan.

8.1 Ehdokkaiden vahvistaminen

Uusia ehdokkuuksia ei ollut vahvistettaviksi. Piiriyhdistysten kokouksia on tulossa useassa 
piirissä.



Piraattipuolue r.p. Pöytäkirja 3 (3)
1.12.2022

8.2 Keski-Suomen ja Oulun piirien tilanne

Päätettiin, että piirikoordinaattori on yhteydessä piireihin ja selvittää piirien toimintaa. 
Jos piirit eivät ole toimintakykyisiä, niin seuraavassa hallituksen kokouksessa päätetään 
näiden mainittujen piirien ehdokasasettelun siirtämisestä puoluehallitukselle.

9 Muut esille tulevat asiat

Pekka Mustonen kertoi, että on käyty keskustelua siitä, että pyydettäisi Suomeen 
vierailulle Ruotsin piraatteja ja piraattien euroedustajia. Suunnitellaan vaalistarttia, jonka 
yhteydessä voisi toteuttaa em. vierailut. Suunnittelun voi aloittaa 
vaalisuunnittelutapaamisissa, joita pidetään aina tiistaisin. Maija Li Raudaskoski on 
luvannut toimia tunnustelijana euroedustajien ja Ruotsin piraattien suuntaan.

Riikka Nieminen ilmoitti olevansa ulkomailla koko vaalikampanjan ajan.

10 Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 24.11.2022 kello 20 alkaen.

11 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.34.

Tarkastettu ja hyväksytty 1.12.2022 pidetyssä hallituksen kokouksessa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Pekka Mustonen
Kokouksen puheenjohtaja 

Satu Immonen
Kokouksen sihteeri


