Esitys Piraattipuolueen ehdokkaaksi 2021 kuntavaaleihin
Mikäli haluat pyrkiä Piraattipuolue r. p.:n ehdokkaaksi vuoden 2021 kuntavaaleissa, täytä tämä
lomake ja palauta toiselta sivulta löytyvän ohjeen mukaan. Sinuun otetaan yhteyttä, kun
ehdokasesitys on käsitelty.
Ehdokkaaksi esitettävä
Sukunimi: _____________________________________
Kaikki etunimet: _____________________________________
Ehdokkuudesta
Ehdokas sitoutuu edistämään Piraattipuolueen vaaliohjelmassa olevia tavoitteita sekä toimimaan
puolueen periaateohjelman mukaisesti. Vaali- tai puolueohjelmaa voidaan muuttaa vielä ennen
vaaleja. Puolue voi tehdä vaaliliittoja muiden puolueiden kanssa.
Ehdokasesityksen peruuttaminen
Ehdokkaaksi pyrkivä voi peruuttaa esityksen ilmoittamalla kirjallisesti piiriyhdistyksen hallitukselle,
ettei haluakaan olla ehdokkaana. Ehdokkaaksi pyrkivä voi perua ehdokkuutensa myös sen jälkeen,
kun piiriyhdistys on tehnyt päätöksen ehdokasasettelusta.
Haluan ehdokkaaksi _____________________________ vaalipiirin kuntaan
__________________________ , joka on asuinkuntani*.
Ehdokkaaksi pyrkivän vakuutus ja allekirjoitus
Suostun Piraattipuolue r. p.:n ehdokkaaksi vuoden 2021 kuntavaaleissa ja vakuutan olevani
vaalikelpoinen* kyseisissä vaaleissa. En ole ehdokkaana minkään muun puolueen tai ryhmittymän
listalla. Suostun myös selvittämään piiri- ja/tai puoluehallitukselle mahdollisen rikostaustani sekä
muut ehdokkuuden kannalta tärkeät seikat.
Vaalien jälkeen
Mikäli tulen valituksi valtuustoon tai muihin luottamustehtäviin, suostun maksamaan palkkioistani
luottamustoimimaksun piiriyhdistykselle/puolueelle.
Allekirjoitus: _____________________________________
*) Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö, 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on, 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus
kuntavaaleissa ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 72 §:ssä.
Vaalikelpoinen Kuntavaaleissa äänioikeutettu on 1) Suomen ja muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen sekä Islannin ja Norjan kansalainen, joka
viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää sekä 2) muun kuin
1 kohdassa mainitun valtion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 51.
päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on tuolloin ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.
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Ehdokkaaksi esittäjän vakuutus, allekirjoitus ja nimenselvennys
Vakuutan olevani Piraattipuolueen _____________________________n piiriyhdistyksen jäsen* ja
esitän ensimmäisellä sivulla mainittua henkilöä Piraattipuolueen ehdokkaaksi vuoden 2021
kuntavaaleihin kyseiseen kuntaan.
Esittäjän allekirjoitus: _____________________________________
Esittäjän nimenselvennys: _____________________________________
*) Esittäjän tulee olla jäsen siinä piiriyhdistyksessä, jonka alueen kunnan vaaleihin esitetään ensimmäisellä sivulla mainittua henkilöä.

_______________________________________________________________________________

Ehdokasesityksen palautusohje
Ehdokasesitys palautetaan allekirjoitettuna sen vaalipiirin
piiriyhdistykselle, jonka ehdokkaaksi henkilöä esitetään
asetettavaksi. Ehdokasesitys tulee lähettää ilmoitettuun
osoitteeseen kyseisen vaalipiirin piiriyhdistykselle tai antaa
piiriyhdistyksen hallituksen jäsenelle henkilökohtaisesti.
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Huom! Jos olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen piraattipuolue.fi/ehdokkaaksi, riittää että täytät
tämän lomakkeen ensimmäisen sivun ja sinua ehdokkaaksi esittävä täyttää oman osionsa toiselta
sivulta. Jos et ole täyttänyt nettilomaketta, täytä myös tämä kolmas sivu osaltasi tästä
lomakkeesta.
Ehdokkaaksi esitettävän tietoja
pakolliset merkitty tähdellä * ÄLÄ TÄYTÄ TÄTÄ OSIOTA, JOS OLET TÄYTTÄNYT NETTILOMAKKEEN
Puhuttelunimi, jos muu kuin ensimmäinen etunimi _____________________________________
Nimimerkki, jos on _____________________________________
Syntymäaika* _____________________________________
Arvo, ammatti tai toimi (enintään kahdella ilmaisulla):
_____________________________________
Osoite, postinumero ja -toimipaikka: _____________________________________
_____________________________________
Puhelinnumero*: _____________________________________
Sähköpostiosoite*: _____________________________________
Kotisivun / blogin / yms. osoitteet: _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Olen jäsen seuraavissa yhdistyksissä:
[ ] Piraattipuolue
[ ] Jokin Piraattipuolueen piiriyhdistyksistä
[ ] Piraattinuoret
[ ] En ole minkään edellä mainitun yhdistyksen jäsen
[ ] Aion jättää jäsenhakemuksen johonkin em. yhdistyksistä
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