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Piraattipuolue r.p.
Hallituksen kokous – 21/2018
Aika:
Paikka:

tiistai 9.10.2018 kello 18.30
#hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:

Jonna Purojärvi (pj)
Pasi Vähämartti
Ville Hautakangas
Ahto Apajalahti
Harri Kivistö
Janne Uotila
Pekka Mustonen
Markku Brask, kohdasta 4->
Arto Lampila, kohdasta 4->
Jonna Lähdemäki, kohdasta 5->
Veera Kontiokari (varajäsen, äänioikeudellinen)
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen kohtaan 4 saakka)
Pauli Eronen (varajäsen, äänioikeudellinen kohtaan 3 saakka)

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
Esityslistaan lisättiin kohdat 8. Saunalahden sopijaosapuolen päivittäminen ja
10.4 Puheenjohtajan vaali. Esityslista hyväksytty edellä mainituin muutoksin.
4. Ilmoitusasiat
Jonna Purojärvi on ilmoittanut puoluehallitukselle eroavansa puheenjohtajan
tehtävästä ja jatkavansa tehtävässä puolueen syyskokoukseen saakka.
5. Pöytäkirjan tarkastus
Hyväksyttiin 18.9.2018 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja
sellaisenaan.
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6. Jäsenasiat
Viime kokouksen jälkeen puoluehallituksessa on käyty keskustelua
perusteluista jäsenhakemusten hylkäämiselle.
”Ei ole minusta syytä hyväksyä jäseneksi henkilöä, jonka motiiveja jäseneksi
liittymisessä on syytä epäillä epäasiallisiksi tai jonka käytös viittaa siihen
suuntaan, että henkilöstä voisi tulla hankaluuksia. Jos tällainen henkilö
hyväksytään jäseneksi, on vaikeampi päästä hänestä eroon, koska
erottamisessa on korkeampi kynnys kuin hakemuksen hylkäämisessä.
Haluamme myös minimoida mahdollisuudet, että energiaa kuluisi turhiin
riitoihin.” (Apajalahden muotoilu)
Jäsenhakemuksia saapunut 13 kappaletta.
Päädyttiin äänestämään: äänestysvaihtoehdot kyllä/ei kysymykseen
hyväksytään 12 jäsentä ja hylätään yksi.
Tulos: Kyllä: 8 ääntä [Purojärvi, Apajalahti, Brask, Vähämartti, P.Mustonen,
Kontiokari, Kivistö ja Hautakangas]. Ei: 0 ääntä. Lampila, Lähdemäki ja Uotila
äänestivät tyhjää. Kyllä voitti. Hyväksyttiin 12 uutta jäsentä ja yksi
jäsenhakemus hylättiin.
7. Talous
7.1 Laskut
PiNu maksanut yhden vanhan flaikkulaskun, voisi olla korrektia maksaa
puolueena siitä 50%. Taloudenhoitaja ja puheenjohtaja hoitavat asian.
Ei muita laskuja.
7.2 Muut talousasiat
*Q3 talousarvio esitelty puoluehallitukselle.
*Keski-Suomen piirillä on puolueelle maksamattomia
luottamustoimimaksuja. Pyritään saamaan tilit suoriksi mahdollisimman
pian.
8. Saunalahden sopijaosapuolen päivittäminen
Päivitetään Saunalahden sopijaosapuoli Pasi Palmulehdosta Pasi
Vähämarttiin.
9. Poliittiset aloitteet ja kannanotot
Julkaistaan Piraattien vastaukset Hesarin IPCC-kyselyyn, joka oli heillä tehty
vain eduskuntapuolueille.
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10. Syyskokous
10.1 Asiakirjat
*Toimintasuunnitelma kehittyy.
*Talousarviota kehitetty eteenpäin.
10.2 Tasa-arvo-ohjelma
Käytiin keskustelua esityksestä puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi. Käsittelyä
jatketaan.
10.3 Sääntömuutokset
Keskusteltiin sääntömuutosesityksestä.
10.4 Puheenjohtajan vaali
Vaalia varten avattava foorumille oma aiheensa ilmoittautumisia varten.
10.5 Deadlinet
*Kokoukseen tarvittavat asiakirjat oltava valmiit seuraavaan hallituksen
kokoukseen mennessä.
*Foorumi pitää olla valmis seuraavan hallituksen kokouksen jälkeisen päivän
aikana, ennen kuin kokouskutsu lähtee.
*Puheenjohtajan vaaliin ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen puolueen
syyskokousta.
10.6 Paikka
Paikkaa etsitään edelleen.
10.7 Muut kokousasiat
Kaikki käytännön järjestelyt ovat toistaiseksi auki, koska kokouspaikasta ei
vielä tietoa.
11. Vaalit
11.1 Vaaliteemat
Vaaliteemojen työstäminen etenee.
11.2 Muut työt
*Vaalitrelloa suunniteltu.
*Vaaliohjeiden laatimista jatketaan.
12. Aktiivipalaute
On esitetty toive kalenterivastaavan roolin perustamisesta.

PÖYTÄKIRJA 21/2018
Hallituksen kokous 9.10.2018
13. Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita.
14. Seuraava kokous
Seuraava kokous torstaina 18.10.2018 kello 18.30.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi
_____________________________
Puheenjohtaja Jonna Purojärvi

_____________________________
Puoluesihteeri Pekka Mustonen
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