
    PÖYTÄKIRJA    25/2018 ( 1 / 2 ) 

Hallituksen kokous 5.12.2018 
 

 

Piraattipuolue r.p. 
Hallituksen kokous – 25/2018 
 
Aika:  keskiviikko 5.12.2018 kello 18.30 
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa 

 
Läsnä: Petrus Pennanen (pj) 

Pekka Mustonen 
Pasi Vähämartti 
Arto Lampila, kohdasta 3-> 
Jonna Lähdemäki, kohdasta 5-> 
Ahto Apajalahti, kohdasta 6-> 
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Pauli Eronen (varajäsen, äänioikeudellinen) 
Veera Kontiokari (varajäsen, äänioikeudellinen) 
 
 

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 

 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

4. Jäsenasiat 

 Hyväksyttiin 4 uutta jäsentä (99136, 99137, 99138 ja 99139) 

 

5. Ilmoitusasiat 

*Pekka Mustonen ilmoitti luopuvansa puoluesihteerin roolista. 

 *Tilinkäyttöoikeuksia ei ole vielä päivitetty, pöytäkirjanote puuttuu. 

 

6. Ehdokasasettelun tilanne 

*Helsingin osalta vaaliliittotilanne selviää 13.12 ja sen jälkeen Helsingin listan 

lopullinen säätö on käytännössä puoluehallituksen tehtävä. 

*Olemassa päivitetty lista koko maan tilanteesta wikissä. 

*Yleisenä tilanteena se, että ehdokkaita on liian vähän. 
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*Keskusteltiin eurovaalien ehdokasasettelusta. Vastuullista etsitään ja 

ehdokasilmoittautumisen avaaminen suunnitellaan ensi kokoukseen. 

 

7. Piirien tilanne 

 Keskusteltiin tilanteesta. Pyritään koordinoimaan hallituksen kesken ja 

tiedustella tilannetta myös Satu Immoselta. 

 

8. Poliittiset aloitteet ja kannanotot 

*Helsingissä on naloksonialoite keräämässä kannatusta järjestelmässä. Viime 

kokouksessa meni kaksi pontta läpi.  

*Jyväskylässä tulossa maanantaina käsittelyyn valtuustoaloitteemme 

aiheella ”sujuvampia käytäntöjä julkiseen terveydenhuoltoon 

verkkovälitteistä vastaanottoa hyödyntäen”. 

 

9. Talous 

Taloustilanne: Kauppa 3901,18€ - Jäsenmaksut 2990, 53€ - 

Luottamustoimimaksut 2343,40€ - Keräys 5566, 84€. 

Tilien saldot hieman pielessä, sillä keräystilille on maksettu 

luottamustoimimaksuja ja vastaavasti piireille pitää tilittää 

luottamustoimimaksujen osapalautuksia noin 600euron edestä.  

Tilanne kokonaisuudessaan hieman ennakoitua parempi. Vuoden lopun 

talousarvio oli noin 9k€ ja ollaan tällä hetkellä tämän yläpuolella. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

*Päätettiin järjestää ylimääräinen puoluekokous ennen eduskuntavaaleja 

puoluevaltuuston perustamiseksi. Valitaan ajankohta ensi kokouksessa. 

*Keskusteltiin puolueen näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. 

*Uusi wiki on asennettu. 

 

11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous torstaina 27.12.2018 kello 18.00. Huomioi poikkeusaika! 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

_____________________________   _____________________________ 

Puheenjohtaja Petrus Pennanen  Puoluesihteeri Pekka Mustonen 


