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PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue ry

Hallituksen kokous 10/2008

Aika: 11.9.2008 kello 18.30

Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä: Pasi Palmulehto (pj)
Matti Hiltunen
Harri Kivistö
Mikko Kunnari
Kaj Sotala
Anton Tamminen

Poissa Carl E. Wahlman.

Varajäsenet: Ahto Apajalahti, Patrik Hirvinen, Tero Inha, Pasi Vähämartti ja Lari Yltiö 
(kohdat 5–13).

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.41.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Ahto Apajalahti.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 25 uutta jäsentä (LIITE 1, ei julkinen). Yksi jäsenhakemus siirrettiin 
puutteellisten tietojen vuoksi käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. Puutteellisten 
tietojen vuoksi 4.8.2008 pidetyssä kokouksessa myöhemmin käsiteltäväksi siirretty 
jäsenhakemus hylättiin, koska tietoja ei ollut saatu täydennettyä.

6. Kannattajakorttien keräyskampanja
Merkittiin pöytäkirjaan, että Piraattipuolue on merkitty 9. syyskuuta 
yhdistysrekisteriin rekisterinumerolla 199.184. Tämän johdosta aloitetaan 
aiempien suunnitelmien mukaisesti ensi tilassa kannattajakorttien 
keräyskampanja puoluerekisteriin pääsyä varten.

Päätettiin aloittaa kannattajakorttien keräyskampanja 12.9.2008.
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Puheenjohtaja kertoi, että kannattajakortteja on postitettu kerääjäksi 
ilmoittautuineille eri puolille maata. Kortteja on painatettu ja tulostettu ainakin 
8 000 kpl. Korttikampanjan aloittamisesta lähetetään lehdistötiedote.

7. Puolueen kunnallispoliittiset teesit
Päätettiin, että puolueelle laaditaan kunnallispoliittiset teesit, joita voidaan 
hyödyntää syksyn 2008 kunnallisvaalien yhteydessä käytävässä poliittisessa 
keskustelussa, vaikka puolue ei osallistukaan itse vaaleihin. Teeseistä keskustellaan 
puolueen keskustelupalstalla ja ne hyväksytään hyvissä ajoin ennen 
kunnallisvaaleja.

8. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen on pidettävä ylimääräinen kokous puoluelain vaatimusten mukaisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valintaa ja mahdollisia vähäisiä 
sääntömuutoksia varten.

Keskusteltiin alustavasti kokouksen ajankohdasta, pitopaikasta ja kokouksen 
yhteydessä mahdollisesti järjestettävästä muusta ohjelmasta. Yhdistyksen 
ylimääräisen kokoksen koollekutsumisesta päätetään seuraavassa hallituksen 
kokouksessa. Keskusteltiin tilintarkastusyhteisön käyttämisestä yhdistykselle 
koituvien kulujen suuruudesta.

9. Nuorisojärjestön perustaminen
Todettiin, että puolueelle voidaan perustaa nuorisojärjestö. Puoluehallitus on 
valmis hyväksymään puolueen jäseneksi nuorisojärjestön, mikäli sellainen 
perustetaan. Keskusteltiin mahdollisen nuorisojärjestön jäsenrakenteesta. 
Todettiin tarkoituksenmukaisimmaksi, että nuorisojärjestö olisi tarkoitettu alle 25-
vuotiaille. Nuorisojärjestön jäsenyys olisi puolueen jäsenyydestä riippumaton.

10. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkistettiin ja hyväksyttiin 1.9.2008 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

11. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään maanantaina 15.9.2008 kello 18.30 
PirateNet-IRC-verkossa kanavalla #hallituskokous.

12. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin puolueen mahdollisesta läsnäolosta Tracon-tapahtumassa.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________ _____________________________

  Varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto  Kokouksen sihteeri Ahto Apajalahti


