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Piraattipuolue r.p.
Hallituksen kokous – 22/2018
Aika:
Paikka:

torstai 18.10.2018 kello 18.30 ja perjantai 19.10.2018 kello 19.00
#hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:

Jonna Purojärvi (pj)
Janne Uotila
Ahto Apajalahti
Petrus Pennanen (poissa osan kohdan 4.1 käsittelystä)
Pasi Vähämartti
Arto Lampila
Pekka Mustonen
Jonna Lähdemäki, kohdasta 4.1->
Ville Hautakangas, kohdasta 4.2->
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen)
Pauli Eronen (varajäsen, äänioikeudellinen) kohdasta 4.1 kohtaan 4.4 saakka

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen torstaina 18.10.2018 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 hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Syyskokous
4.1 Paikka ja aika
Apajalahden esitys Puotinkylän-Marjaniemen työväentalosta, hinta
500euroa, kokouspäivä olisi lauantai, varaus sunnuntaihin klo 12 saakka.
Uotila ehdotti Aku Talikan veloituksetonta tilaa (iso luokkahuone)
käyttöömme Hämeenlinnasta. Tieto tuli vasta kokouksen alettua, joten
tarkemmat tiedot puuttuivat tässä vaiheessa.
Huonon taloudellisen tilanteen vuoksi haluttiin selvittää tarkempia tietoja
Hämeenlinnan tilasta, kohtaan oli tarkoitus palata kokouksen myöhemmässä
vaiheessa uudestaan, kun tiedot on saatu. Apajalahti vastusti asiaan
myöhemmin palaamista. Kohdan heti käsittely ei saanut kannatusta.
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Ahto Apajalahti halusi merkittävän pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä
huonosta kokouskäytännöstä tässä kohtaa. Hämeenlinnan tilasta ei
kokouksen alkuun, saati kokouskohdan käsittelyyn, mennessä ollut valmista
esitystä. Kuitenkin päädyttiin selvittämään asiaa vielä kesken kokouksen.
Kokouskohtaan palattiin tauon jälkeen (pe klo 19 alkaen). Hämeenlinnan
tilasta saatujen tietojen jälkeen tila tämänkertaisen puoluekokouksen
yhteyteen ei lopulta saanut kannatusta. Jäljelle jäi tilavaihtoehdoista
Apajalahden esitys Puotinkylän-Marjaniemen työväentalosta.
Päädyttiin äänestämään: äänestysvaihtoehdot
1. ajalle LA klo 12 eteenpäin sunnuntaihin klo 12 saakka
(la 12-01, su 8-12), 500€ sis. alv.
2. ajalle PE klo 12 eteenpäin sunnuntaihin klo 12 saakka
(pe 12-01, la 12-01, su 8-12), 700€ sis. alv.
Tulos: esitys 1: 5 ääntä [Pennanen, Apajalahti, Vähämartti, Lampila ja Uotila],
esitys 2: 3 ääntä [P.Mustonen, Hautakangas ja T.Mustonen],
yksi tyhjä [Lähdemäki], Purojärvi ei äänestänyt – esitys 1 voitti.
Puoluekokous pidetään Puotinkylän-Marjaniemen työväentalolla, varaus
lauantaista kello 12 eteenpäin sunnuntaihin kello 12 asti.
Puolueen syyskokouksen aloitusajaksi päätettiin kello 13.00.
4.2 Tilintarkastusyhteisö vuodelle 2019
Puoluehallitus esittää tilintarkastusyhteisöksi Tiilikankaan tilintarkastus oy:ta.
4.3 Sääntömääräiset asiakirjat
Hyväksyttiin puoluehallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019.
Hyväksyttiin puoluehallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2019.
4.4 Sääntömuutokset
Hyväksyttiin puoluehallituksen esitys sääntömuutoksista.
4.5 Vaaliteemat
Puoluehallitus esittää vaaliteemojen ryhmittelyksi ”vapaus, avoimuus ja
tulevaisuus”, joiden alle kuuluvat vaaliteemadokumentissa olevat tarkemmat
selvennökset. Kampanjaviestintä suunnitellaan erikseen.
Kohdassa käytiin lukuisia äänestyksiä. Pöytäkirjan luettavuuden vuoksi
kokouskohdan käsittely (ajallisesti kello 19.10 - 23.07) on katsottavissa ja
luettavissa erillisestä liitteestä, jossa logi kyseiselle kokouskohdalle.
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4.6 Tasa-arvo-ohjelma
Hyväksyttiin puoluehallituksen esitys tasa-arvo-ohjelmaksi.
4.7 Muut puolueohjelmamuutokset
Ei ole tullut muita puolueohjelmamuutosesityksiä.
kokous siirtyi tauolle 19.10.2018 klo 0.00, jatkuen 19.10.2018 klo 19.
4.8 Muut kokousasiat
*Asiakirjat tulee tehdä .pdf-muotoon ja laittaa arkistoon, sekä foorumille
vähintään linkkeinä ja kaikki omina aloituksina.
*Siirretään etäosallistumisen ilmoittautumisen deadline 16.11.
*Helsingin Piraatit selvittää etäosallistumiskuviot.
*Kokouskutsu vielä hieman työn alla.
5. Seuraava kokous
Seuraava kokous tiistaina 13.11.2018 kello 18.30.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen perjantaina 19.10.2018 kello 20.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi
_____________________________
Puheenjohtaja Jonna Purojärvi

_____________________________
Puoluesihteeri Pekka Mustonen

