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Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous II - 4/2016 
 
Aika:  tiistai 19.7.2016 kello 18.00 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 
 
Läsnä: Jonna Purojärvi (pj) 
  Petrus Pennanen 
 Arto Lampila 

 Janne Paalijärvi 
Miika Hämynen 
Pasi Vähämartti 
Olli Markkanen 
Tapani Karvinen, kohdasta 3 ->  
Pekka Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Paavo Tertsunen (varajäsen, äänioikeudellinen), kohtaan 2 saakka 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Äänestys esityslistan kohdista 8 ja 11, hallintosuunnitelma ja 

presidentinvaaleihin valmistautuminen: äänestysvaihtoehdot 

1. Pidetään kohdat kokouksen esityslistalla 

 2. Siirretään kohdat seuraavaan kokoukseen 

 Tulos: esitys 1: 3 ääntä, esitys 2: 5 ääntä – esitys 2 voitti. Kohdat siirretään 

seuraavaan kokoukseen. Keskustelun jälkeen päädyttiin toiseen 

äänestykseen kohdan 11 (presidentinvaalit) säilyttämisestä sittenkin 

työjärjestyksessä. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti – Kohta 8 

(hallintosuunnitelma) siirretään seuraavaan kokoukseen. Muokattu 

esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
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4. Ilmoitusasiat 

 Telttakeräys ei etene.  

Puolue järjesti 5K-piknikin 16.7.2016.  

Rahankeräyslupa etenee, hakemuksen päivittämisen mahdollisuutta 

selvitetty.  

Puolueen verkkosivustoa koskeva uudistus on edennyt, todettiin uudistuksen 

olevan hyvää vauhtia etenemässä. 

 

5. Kokouskäytännöistä sopiminen 

(https://drive.google.com/file/d/0B8QhOJqFuKo5cHZUU2V1WTFjZnM/ ja 

https://kirjoitusalusta.fi/uXTcuUWmRx) 

 Keskusteltiin kokouskäytännöistä tehdystä esityksestä. Keskustelun 

lopputuloksena esitettiin alkuperäistä esitystä täydennettäväksi kahdella 

muutoksella (keskustelu/vastaesitykset/kannatukset omaksi laatikokseen ja 

pöytäämismahdollisuuden ylöskirjaaminen), näillä muutoksilla esitys 

hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

6. Jäsenasiat 

 Yksi uusi hakemus jäseneksi. Päädyttiin äänestämään henkilön 

hyväksymisestä jäseneksi: äänestysvaihtoehdot 

1. Hyväksytään jäsen 

2. Ei hyväksytä jäsentä 

3. Siirretään asian käsittely 

Tulos: esitys 1: 5 ääntä, esitys 2: 0 ääntä, esitys 3: 1 ääni, tyhjää 1 ääni – 

esitys 1 voitti. Hyväksyttiin yksi uusi jäsen. 

 

7. Vaatimus tiedoston poistosta arkistosta 

 Puolueelle on toimitettu vaatimus erään yksityishenkilön toimesta koskien 

arkistossamme olevaa tiedostoa. Henkilö vaatii tiedoston poistamista tai 

uhkaa viedä asian poliisille. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että 

mihinkään toimenpiteisiin ei asian suhteen ryhdytä. Tiedostossa näkyvät 

tiedot eivät ole yksityistietoja, eivätkä riko henkilösuojaa tai 

yksityisyydensuojaa. Tiedostoa ei siis poisteta arkistosta. Päätettiin, että 

jatkotoimista asian suhteen keskustellaan hallituksen kesken kokouksen 

jälkeen.  

 

https://drive.google.com/file/d/0B8QhOJqFuKo5cHZUU2V1WTFjZnM/
https://kirjoitusalusta.fi/uXTcuUWmRx
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8. Vaaliviestijän valinta 

 Keskustelun jälkeen tehtävän nimikkeeksi vaihdettiin vaaliyhteyshenkilö. 

Tehtävään valittiin Tiia Mustonen.  

 

9. Puolueen postin vastaanottaja 

 Janne Paalijärvi ilmaisi halunsa luopua puolueen postin vastaanottajan 

tehtävästä. Uudeksi postin vastaanottajaksi nimettiin Pasi Vähämartti.  

 

10. Presidentinvaaleihin 2018 valmistautuminen 

 Selvitys kannattajakorttien sähköisen keräämisen mahdollisuudesta 

ministeriön kanssa kesken. Tapani Karvinen aloittaa keräyssuunnitelman 

valmistelun ja huolehtii selvityksen saamisesta. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 Ei muita asioita. 

 

12. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistai 2.8 klo 18. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.17. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi  Puoluesihteeri vt Pekka Mustonen 

 

 


