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Piraattipuolue r.p.
Hallituksen kokous – 24/2018
Aika:
Paikka:

tiistai 20.11.2018 kello 18.30
#hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:

Petrus Pennanen (pj)
Pasi Vähämartti
Janne Uotila
Harri Kivistö
Jonna Lähdemäki
Ahto Apajalahti
Pekka Mustonen
Markku Brask, kohdasta 3->
Ville Hautakangas, kohdasta 3->
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen)
Veera Kontiokari (varajäsen), äänioikeudellinen kohtaan 2 saakka
Pauli Eronen (varajäsen), äänioikeudellinen kohtaan 2 saakka
Arto Lampila estynyt osallistumasta puolueen luottamustehtävien vuoksi.

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
Esityslistalle lisätty kohdiksi 10. Pankkioikeudet ja 11. Muut esille tulevat
asiat, lisäksi siirretty ”Kokouksen päättäminen” viimeiseksi kohdaksi (13).
4. Jäsenasiat
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.
5. Ilmoitusasiat
Puolueen syyskokous pidettiin 17.11.2018 Helsingissä. Kokouksessa
puolueelle valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Petrus Pennanen.
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6. Puoluejohdon ja aktiivien päävastuualueet
*Puoluesihteeri Pekka Mustoselle omat vastuualueet ovat selkeät.
*Satu Immoselta tiedusteltu, voisiko olla virallisesti piirikoordinaattori sillä
on hoitanut niitä tehtäviä jo.
*Sisäisen viestinnän osalta jäsenkirjeistä vastannut Janne Uotila mutta
jatkossa jäsenkirjevastaava on Veera Kontiokari, wikistä (arkistointi,
prosessit, työohjeet, yms sisäistä pysyvää dokumentointia) vastaa Jonna
Lähdemäki, materiaalipankin vastuuhenkilö Veera Kontiokari. Jäsenistön
tekemisohjevastaava laitetaan hakuun.
*Ulkoisen viestinnän osalta tiedotteista vastaa Veera Kontiokari, puolueen
some-postaukset ja promot Janne Uotila, joukkotoiminta somessa (livetweet
yms) Jani Somero, graafinen materiaali ja saitti Petra Salmi. Videosisällönsekä valokuvatuotannon osalta ei vastuuhenkilöitä tiedossa.
*Tekninen vastuuhenkilö on Ari-Martti Hopiavuori.
*Foorumista on vastannut puoluesihteeri.
*Kaupan postituksista vastaa Paula Hassel.
7. Ehdokasasettelun tilanne ja ehdokashankintakampanja
*Tilanne heikko kaikissa piireissä paitsi Helsinki, Uusimaa ja Pirkanmaa.
*Pennanen suunnitellut videokampanjan ”Älä valita, VAIKUTA!”. Tavoitteena
on, että joka piirissä olisi enemmän ehdokkaita kuin paikkoja, mitä ei ihan
heti saavuteta. Kampanjalla on samalla tarkoitus löytää uusia aktiiveja, jotka
voivat täydentää piirihallituksia tai muodostaa jopa uusia kadonneiden
tilalle.
8. Piirien tilanne ja piirikoordinaattori
*Satu Immonen lupautui piirikoordinaattoriksi vaaleihin liittyen.
*Ongelmallisia piirejä on useita. Keskustelimme, mitä näille haastavimmille
piireille voitaisiin tehdä. Jäsenkirjeiden kautta pyritään kannustamaan
osallistumiseen, yritetään kuunnella piirien mahdollisia tarpeita, hyödyntää
somettelua yms.
9. Aktiiviset sekä tulevat poliittiset aloitteet ja kannanotot
Helsingin kokousten striimausaloite saamassa ”ei tehdä mitään” vastauksen.
Suunnitteilla valtuustoaloite naloksonin jakelun helpottamisesta ja
vanhusten ruoanjakelun laajentamisesta lapsiperheille maksua vastaan.
10. Pankkioikeudet
Päätettiin puolueen tilinkäyttöoikeuksien päivityksistä.
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Poistetaan kaikki pankkioikeudet Jonna Purojärveltä (XXXXXX-XXXX) sekä
Miika Hämyseltä (XXXXXX-XXXX).
Annetaan laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet sekä verkkopalveluoikeudet
puolueen varapuheenjohtaja Arto Lampilalle XXXXXX-XXXX.
Jatkossa oikeudet puolueen pankkitileihin on Pasi Vähämartilla, Markku
Braskilla, Pauli Erosella, Petrus Pennasella sekä Arto Lampilalla.
11. Muut esille tulevat asiat
Puolueen syyskokouksessa päätettiin sääntömuutoksen yhteydessä, että
puolueelle perustetaan puoluevaltuusto. Ahto Apajalahti tekee esityksen
seuraavaan kokoukseen, miten asian kanssa edettäisiin.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous keskiviikkona 5.12.2018 kello 18.30.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi
_____________________________
Puheenjohtaja Petrus Pennanen

_____________________________
Puoluesihteeri Pekka Mustonen

