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Piraattipuolueen huomioita ja esimerkkejä 
etäosallistumisesta yhdistystoimintaan

Piraattipuolueen hallituksen kokoukset sähköisessä toimintaympäristössä

Jo vuosi sitten pidetystä perustuskokouksesta lähtien Piraattipuolueen hallitus on kokoontunut 
aluksi viikon, myöhemmin kahden viikon välein pitämään hallituksen kokousta pääasiassa 
etäosallistumista hyödyntämällä. Kyseessä on online-osallistuminen internet-yhteyden välityksellä. 
Olemme valinneet IRC (Internet Relay Chat) -protokollan kyseiseen tarkoitukseen. Käytämme myös 
apuna mm. www-pohjaista wiki-formaatin alustaa ns. ilmoitustaulukäytössä.

Pikakatsaus yllämainittuihin protokollaan ja formaattiin

IRC (Internet Relay Chat) on tekstipohjaista keskustelua realiajassa. Keskustelija voi kuulua 
useammalle keskustelukanavalle yhtäaikaisesti ja kanavilla on olemassa erilaisia mahdollisuuksia 
määritellä käyttöoikeudet. Näitä oikeuksia ovat mm. se saako kuka tahansa vaihtaa kanavan otsikon 
(informatiivisena rivinä yleensä ylhäällä), onko mahdollisuus puhua vai mykistetty tila, vaatiiko 
kanavalle pääsy salasanan tai voiko kanavalle päästä vain kutsuttuna. Lisäksi kaikilla kanavilla on 
omat operaattorit, eli henkilöt joilla on oikeus hallita ylläolevia oikeuksia, jakaa ja ottaa pois 
puheoikeuksia sekä tarvittaessa jopa poistaa käyttäjä kanavalta.

IRC-verkkoon yhdistetään yleensä sille tarkoitetulla asiakasohjelmalla (X-chat, mIRC, irssi), mutta 
Piraattipuolueella on myös käytössään puolueen kotisivuilla www-sivu, josta pääsee suoraan mukaan 
keskusteluun. Helppokäyttöisyyden vuoksi voi automatisoida halutessaan suoraan oikealle kanavalle 
liittymisenkin. Osallistuminen tapahtuu omalla nimellä tai nimimerkillä.

IRC-asiakasohjelma on tietokoneohjelma, jolla kokoukseen osallistuja pääsee keskustelemaan IRC-
kanaville. Yleisimpien asiakasohjelmien ominaisuuksiin kuuluvat aikaleimat, osallistujalista ja 
keskusteluhistorian tallennus.

Wiki-formaatti on www-pohjainen sivustokokonaisuus, jossa (määritellyistä oikeuksista riippuen) 
kuka tahansa tai valitut henkilöt voivat vapaasti muokata kaikkea sivuston sisältämää tekstiä, liittää 
tiedostoja, kuvia tai kaavioita. Tämä mahdollistaa helpon tavan esittää haluttu teksti usealle 
yhtäaikaisesti. Mikäli jokin sivu sisältää esimerkiksi kokouksessa käsiteltävän luonnoksen, jonka 
tarkasta muodosta päätetään, voidaan luonnosta muokata samaa tahtia kokouksen edetessä ja kaikki 
pystyvät näkemään muutokset välittömästi. Wiki-formaattia käyttää mm. Wikipedia. 
Piraattipuolueella on myös oma wiki-sivusto, jonka avulla on esimerkiksi ollut helppo valmistella 
kannanottoja useamman henkilön voimin.

Hallituksen kokouskäytäntö ja kokouksen eteneminen

Kokouksen koollekutsuja kutsuu sähköpostitse hallituksen koolle. Kokouskutsu sisältää esityslistan, 
linkin wiki-sivulle, jossa on esillä esityslista, siihen mahdolliset tarkennukset ja lisäselitykset ja 
edelliset kokouspöytäkirjat. Sähköposti sisältää muun perinteisen tiedon lisäksi myös linkin www-
pohjaiseen IRC-asiakasohjelmaan, jotta kokoukseen on mahdollisimman helppo osallistua, vaikka ei 
olisikaan valmiiksi IRC-asiakasohjelmaa käytettävissä.

Kokouksen alkaessa hallituksen jäsenet ja myös kaikki ulkopuoliset, jotka haluavat seurata kokousta, 
kerääntyvät kokouskutsussa ilmoitetulle kanavalle. Kaikille paikallaoleville äänivaltaisille hallituksen 
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jäsenille ja varajäsenille jaetaan operaattorin tunnus, jotta heidät on helppo erottaa kokousta 
seuraavien joukosta. Kokous aloitetaan ja edetään työjärjestykseksi hyväksytyn esityslistan kohtien 
mukaan. Kokouksen puheenjohtaja voi tarvittaessa pistää kanavalla vaimennuksen päälle ja jakaa 
puheenvuorot pyydettäessä. Tällaiseen ei ole ollut tarvetta Piraattipuolueen hallituksen kokouksissa, 
mutta osanottajamäärältään suuremmissa kokouksissa se voisi olla tarpeellista. On myös olemassa 
erityisesti kokouskäyttöä varten suunniteltuja tekstipohjaiseen keskusteluun perustuvia ohjelmia, 
joissa nimenomaan puheenvuorojen jakamista ja muita kokouskäytäntöjä on pyritty helpottamaan 
entisestään.

Liitteenä on erään Piraattipuolueen hallituksen pikakokouksen kulku ja kokouspöytäkirja, josta voi 
havainnoida kuinka helppoa on käyttää keskusteluhistoriaa kokouspöytäkirjan luonnin apuna niin 
aikaleimojen kuin asiasisällön suhteen.

Käsiteltäessä henkilötietolain suojaamia tietoja hallituksen kokouksessa (mm. uusien jäsenten 
hyväksyminen), siirtyy keskustelu tai sen suojattavat osat toiselle kanavalle, johon ei ulkopuolisilla ole 
pääsymahdollisuutta.

Käytännössä lähes jokaiselle kokoukseen osallistuvalle jää sama keskusteluhistoria talteen, joten 
jälkikäteen on helppoa tarkistaa tarkalleen mitä joku on sanonut ja mitä jostakin tietystä asiasta on 
päätetty. Kokousmenettely myös antaa joustavuutta itse kokouksen kulkuun. Hallitus voi halutessaan 
pyytää muilta osallistujilta kantaa käsiteltävään asiaan ja lisäksi julkinen, helposti seurattava kokous 
tuo myös avoimuutta hallituksen toimintaan.

Tekstipohjaisten kokousten ehdottomia hyötypuolia ovat helppous, keskusteluhistoria, aikaleimat ja 
haluttaessa liikenteen salaus ja hallittavuus. Tekstipohjainen osallistuminen luo myös tasapuolisuutta 
keskustelijoiden välille, sillä asioita ei voi ajaa pelkästään verbaali- tai esiintymislahjakkuudella, vaan 
kaikki ovat yhtä helposti "kuultavissa". Jokaisella on myös hieman enemmän aikaa miettiä ja 
muotoilla sanomisiaan kuin perinteisissä kokouksissa. Kokousmuoto helpottaa myös huomattavasti 
tilanteita, joissa halutaan luonnostella suurempaa tekstiä, sillä kaikki tai valitut henkilöt voivat jopa 
yhtäaikaisesti osallistua tekstin muokkaukseen, tekstiä voidaan muokata ehdotusten mukaisesti 
lähes realiaikaisesti ja lopputulos on nähtävissä vielä heti kokouksen kulun aikana. Maantieteelliset 
syyt ovat toki suuri syy sille, että kokouksia alun perin alettiin pitää IRC:ssä.

Kokousten lisäksi IRC-järjestelmää käytetään päivittäiseen vapaamuotoiseen keskusteluun puolueen 
jäsenten ja muiden puolueen toiminnasta kiinnostuneiden kesken. Piraattipuolueen IRC-kanavalla on 
jatkuvasti noin pari sataa ihmistä, joista toki vain osa osallistuu kullakin hetkellä keskusteluun tai 
seuraa sitä aktiivisesti.

Virtuaalinen osallistuminen yhdistyksen kokoukseen, 
käytäntö ja kokouksen eteneminen

Virtuaalinen osallistuminen yhdistyksen kokouksiin kasvattaisi Piraattipuolueen kokouksien 
osallistujamäärää varovaisella arviolla kymmenkertaiseksi, toisinsanoen kyseessä on tärkeä asia 
huomioitavaksi. Kyseessä on nyt spekuloitu tilanne, miten mahdollisesti toteuttaisimme 
osallistumisen. Toimintamalleja on paljon ja vaikka tämä lieneisi meille sopivin, voi toisille mm. 
liitteenä oleva Second Life -tyyliseen virtuaalimaailmaan perustuvan kokouksen tai 
videokonferenssin järjestäminen olla mieluisampaa.
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Tekniikka

IRC - Sama asiakasohjelma ja yhteystapa kuin hallituksen kokouksissa
Audio - Äänen välitys osallistujan kotikoneen kautta käyttäen esimerkiksi vapaan lähdekoodin 
Mumble-välitysohjelmistoa. Mumble tarjoaa hieman IRC:n tavoin mahdollisuuden liittyä useammalle 
kanavalle, joskin vain yhdelle kerrallaan, puheenvuorojen jakamisen ja hyvän äänenlaadun. Äänen 
kulkiessa atk-järjestelmän lävitse, mahdollistaa se puheen nauhoituksen, sekä helpon levittämisen 
isoonkin saliin.

Kokouksen käytännöt ja eteneminen

Kokouskutsu ja paikalle saapuminen tapahtuu sähköpostitse lähetettävän kutsun pohjalta, 
etenemisjärjestys ja osaanotto perinteisellä kaavalla. Poikkeuksena perinteiseen kaavaan, jaetaan 
kutsujen mukana jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla voi 
kirjautua etäosallistujaksi. Tunnusten tarkastus lienee tarpeellista vain äänestystilanteissa, sillä 
sallimme myös ei-jäsenten läsnäolon kokouksissa. Mielestämme tehokasta varmennusta ei tarvita 
tunnistamiseen, koska yhdistystoiminta ylipäänsä perustuu luottamukseen. Yhdistysten kokouksissa 
harvemmin vaaditaan esimerkiksi näyttämään jäsenkorttia.

Mikäli erityistä tarvetta tehokkaalle varmennukselle tulee, siitä ilmoitettaisiin etukäteen ja 
tunnistautumisen voisi tehdä mm. Tupas-järjestelmän mukaisesti verkkopankkitunnuksilla. 
Käytännössä jo perusvarmennus tuo luotettavamman tunnistautumisen kuin perinteisiin kokouksiin 
osallistujille yleensä tehdään. Osallistuminen itse kokouksen keskuteluun voisi tapahtua vapaasti 
ääniyhteyden kautta, tai mikäli on tarvetta puheenvuorojen jakamiselle, voi kokouksen 
puheenjohtaja jakaa vuoroja kun osallistuja on näyttänyt halukkuutensa saada puheenvuoro. 
Paikallaolijat pyytävät puheenvuoroa viitaten, kun taas etäosallistujat voivat pyytää puheenvuoroa 
vaikkapa IRC-yhteyden kautta, jonka koko keskustelukanava on heijastettu seinälle helpon 
huomattavuuden vuoksi. Tällöin ei synny ylimääräistä huutelua ja vuoroja voidaan jakaa 
tasapuolisesti, riippumatta onko osallistuja paikan päällä vai ei. Lyhyempiä puheenvuorojakin voisi 
esittää IRC:n kautta.

Äänestäminen kokouksessa jossa on sekä virtuaalisesti että fyysisesti osallistuvia jäseniä, tapahtuu 
fyysisesti paikallaolevilla viitaten tai vastaavalla tavalla, virtuaalisesti paikallaolevilla ilmoittamalla 
kannatuksensa IRC:n välityksellä tai ääniyhteydellä. Mikäli osallistujamäärä on suuri, on mahdollista 
ottaa käyttöön erillinen äänestysohjelmisto, jota voidaan käyttää myös suljetussa äänestyksessä siten 
ettei äänestyssalaisuus vaarannu.

Suurin haaste onkin järjestää kokous jossa on sekä fyysisesti että virtuaalisesti osallituvia jäseniä. 
Pelkästään fyysisesti tai pelkästään virtuaalisesti järjestetyssä kokouksessa on helppo noudattaa 
kaikkien koskevia samoja toimintatapoja. Hyvä olisikin että nämä toimintatavat jätettäisiin 
mahdollisimman laajalti itse yhdistysten omaan päätäntövaltaan, sillä esimerkiksi se, mikä sopii 
pienille yhdistyksille, ei välttämättä sovi suuremmille ja toisinpäin. Toivomme, että kokonaan 
sähköiset kokoukset sallittaisiin. Emme suoraan sanottuna lainkaan ymmärrä OM:n raportissa 
esitettyjä väitteitä täysin virtuaalisten kokousten ongelmista. Vaatimus siitä, että hallitsee 
tietokoneenkäytön perustaidot, on mielestämme nykyään pienempi este yhdistystoimintaan 
osallistumiselle kuin vaatimus matkustamisesta kokoukseen toiselle puolelle Suomea, mikä voi olla 
merkittävä taloudellinen rasite.

Korostamme nimenomaan sitä, ettei kokoukseen osallistumista rajattaisi tiettyihin tekniikoihin, vaan 
huolehditaan ensisijaisesti siitä, että tunnistautuminen on riittävää silloin, kun tilanne sitä vaatii, ja 
ettei äänestyssalaisuus vaarannu ajattelemattomuuden vuoksi.
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Sähköinen jäsenäänestys

Sähköisiä jäsenäänestyksiä on helppo järjestää ja sitä mahdollisuutta varmastikin tulevaisuudessa 
hyödyntäisimme. Sähköinen jäsenäänestys voisi tapahtua esimerkiksi siten, että jokaiselle jäsenelle 
lähetettäisiin sähköpostitse henkilökohtainen salasana, jolla kirjauduttaisiin äänestysjärjestelmään. 
Salasana voisi olla kertakäyttöinen, jolloin ei ole mahdollisuutta äänestää kahta kertaa. Järjestelmä 
olisi hieman nykyään käytössä olevaa kirjeäänestystä turvallisempi, sillä sähköpostiosoite lienee 
yleensä henkilökohtaisempi kuin postilaatikko. Tupas- tai vastaavaa järeää tunnistautumista ei ole 
syytä edellyttää, sillä vastaavaa tunnistautumisjärjestelyä ei ole nykyisessä kirjeäänestyksessäkään. 
Kuten sanottu, yhdistystoiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen. 

LIITTEET:
1. Keskustelulogi Piraattipuolueen hallituksen kokouksesta 12.2.2009
2. Pöytäkirja Piraattipuolueen hallituksen kokouksesta 12.2.2009
3. Kuva IRC-keskustelusta
4. Kuva kansanedustaja Jyrki Kasvin vaalitilaisuudesta Second life -virtuaalimaailmassa
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Session Start: Thu Feb 12 19:42:40 2009
[19:42] * Now talking in #hallituskokous

[20:03] <Scoffa> ok, no alotetaan pikakokous samantien
[20:03] * Scoffa sets mode: +o Puuhkaja
[20:03] * Scoffa sets mode: +o MrHUU
[20:03] * Scoffa sets mode: +o Insu
[20:03] * Scoffa sets mode: +o Matti
[20:04] <Scoffa> Avataan kokous, kello on 20:04
[20:04] <Scoffa> Kohta 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
[20:04] <MrHUU> Asianosaiset on paikalla
[20:04] <Scoffa> kokous on laillinen ja päätösvaltainen, tarpeeksi äänivaltaisia paikalla
[20:04] <Scoffa> Kohta 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
[20:04] <Scoffa> esityslista nähtävissä osoitteessa 
https://wiki.piraattipuolue.fi/Hallituksen_kokoukset
[20:05] <Scoffa> onko lisättävää, poistettavaa tai muuta huomioitavaa esityslistassa?
[20:05] <Puuhkaja> ei
[20:05] <MrHUU> juu ei
[20:05] <Matti> ei
[20:05] <Scoffa> Esityslista hyväksytty työjärjestykseksi
[20:05] <Scoffa> Kohta 4. Uuden tilin avaaminen yhdistykselle ja sen verkkopankkisopimus. 
[20:06] <Scoffa> aiemmin jo päätettiin että yhdistykselle avataan uusi tili, mutta sitä pitää hieman 
tarkentaa
[20:06] <Scoffa> eli edellistä päätöstä toki noudatetaan ja vahvistetaan tilin avaus, mutta sen lisäksi 
halutaanko tehdä verkkopankkisopimus?
[20:06] <Scoffa> äänestän kyllä
[20:06] <Puuhkaja> tehään vaan kokonaan uusi päätös
[20:06] <MrHUU> jaa
[20:06] <Matti> kyllä
[20:06] <Insu> jos siittä kerran on hyötyä niin kyllä
[20:07] <MrHUU> helpompi raha-asioita hoitaa netin kautta :)
[20:07] <Scoffa> Puuhkaja, ei sillä väliä, kirjaa kummin haluat, vanhakin toki on toimiva jos se vain 
vahvistetaan tässä.
[20:07] <Scoffa> MrHUU, näin on
[20:07] <Puuhkaja> 1) uuden tilin avaaminen 2) verkkopankkisopimus siihen 3) käyttöoikeudet pj tai 
vpj yksin ja siht + rahast.hoit. yhdessä
[20:07] <Puuhkaja> eikun
[20:07] <Scoffa> käyttöoikeudet on kokouksen seuraavassa kohdassa
[20:07] <MrHUU> ja, halutaanko korttia
[20:07] <Puuhkaja> käyttöoikeudet kaikille
[20:07] <Scoffa> kortti ei liene tarpeellinen päättää tässä
[20:07] <Puuhkaja> jaa niin noi ois kyl mielummin sopinu ihan yhteen kohtaan
[20:07] <MrHUU> kyllä on, jos se halutaa
[20:07] <Scoffa> se kuuluu samaan sopimuspakettiin jos se joskus halutaan ottaa
[20:08] <MrHUU> jos siis halutaan nyt
[20:08] <Puuhkaja> enpäs taas kattonu kunnolla
[20:08] <MrHUU> mutta, sen käyttö taitaa olla aika vähäistä, joten...
[20:08] <Scoffa> voidaan se jättää vielä myöhempään, otetaan sitten jos tarvitsee joskus, ilmainen 
kun kuitenkin on
[20:08] <MrHUU> ok
[20:08] <Scoffa> sen ottaminen lienee helppoa tulevaisuudessa koska sopimus on jo valmiina
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[20:08] <MrHUU> sopii mulle. jos se nimittäin jollekin annettaisiin, niin se olis pj
[20:09] <Scoffa> verkkopankkisopimus siis päätettiin ottaa ja sen myötä uusi tili luonnollisesti avata
[20:09] <Scoffa> joo, ei sillä hätä ole
[20:09] <Insu> tai rahast.hoit. :)
[20:09] <Puuhkaja> ei kun se kortti tulee mukana
[20:09] <Puuhkaja> must se menee käytännös niin et se nyt pitää ottaa
[20:10] <Scoffa> hmm, meinaatko?
[20:10] <MrHUU> ei kai sitä pakko ole ottaa jos sitä ei halua?
[20:10] <Puuhkaja> no se kuuluu siihen pakettiin
[20:10] <Scoffa> en tajunnut nimittäen kysyä sitä pankista kun oletin että se teille selviää tänään
[20:10] <Insu> Itsekkään en näe syytä ottaa sitä kerran kun on verkkotunnukset
[20:10] <MrHUU> mutta, ei ne voi sitä antaa jos me sitä ei hyväksytä nyt...
[20:10] <Puuhkaja> no sit ne voi katsoa että me ei halutakaan ottaa sitä pakettia
[20:10] <MrHUU> se jamppa sano, että pöytäkirjasta pitää näkyä mitä pankkipalveluita me otetaan
[20:11] <Scoffa> siitä oli vain vähän puhetta että esim. kokoustiloja maksaessa sekä toisissa firmoissa 
kortti on ainoa vaihtoehto millä maksaa ellei omista varoista maksa
[20:11] <MrHUU> joten, meidän ehkä pitäis päättää siitä paketista
[20:11] <Insu> aivan.
[20:11] <Scoffa> läheskään kaikista paikoista ei saa laskua mukaansa, kokouspaikoista ei ole vielä 
saanut mistään
[20:11] <MrHUU> eikä sen yksityiskohdista
[20:11] <Insu> ei tullut mieleen nuo asiat
[20:11] <Scoffa> samaten koska me ollaan vielä nuori yhdistys, niin meille ei läheskään kaikki paikat 
myönnä laskulla tavaraa tai palvelua
[20:12] <Insu> totta
[20:12] <Scoffa> kyllä se mun puolesta ottaa voidaan, se on ilmainen ja haittaa siitä ainakaan ei voi 
olla, hyötyä kylläkin
[20:12] <Scoffa> mielipiteitä saa heittää ilmoille
[20:12] <MrHUU> kyl se mun puolesta voidaan ottaa
[20:13] <Insu> Olen myös samalla kannalla nyt
[20:13] <Puuhkaja> pistetään varmaan scoffa siihen haltijaks tai jotain
[20:13] <MrHUU> kannatetaan
[20:13] <Scoffa> itse myös olen kannalla, oletin vain alunperin että sen voisi ottaa jälkikäteenkin
[20:13] <Insu> mr pj haltijaksi kyllä.
[20:13] <Scoffa> joo kannattanee koska todennäköisin käyttöpaikka on kokoukset ym. joissa mä 
kuitenkin olen paikalla
[20:14] <Scoffa> Matti, mielipiteitä?
[20:14] <Matti> joo otetaan kortti, sut haltijaksi
[20:15] <Scoffa> ok, yksimielisyydellä siis päätettiin ottaa uusi tili, verkkopankkisopimus sekä 
korttisopimus
[20:15] <Scoffa> Kohta 5. Yhdistyksen uuden tilin käyttöoikeudet
[20:15] <Scoffa> Käyttöoikeuksiin ehdotan samaa tyyliä kuin toisessakin tilissä
[20:15] <Scoffa> eli pj, vpj, rh, ps
[20:16] <Scoffa> samat jotka ovat yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudelliset
[20:16] <Insu> kannatan
[20:17] <Scoffa> muille ei pitäisi tulla tarvetta tilin käyttöön, mutta edellämainitut ovat tarpeen eri 
syistä, pj ja vpj käytännön toiminnassa, rahastonhoitaja luonnollisista syistä, puoluesihteeri asioiden 
hoidossa sekä tilin tarkistusmahdollisuuden takia
[20:17] <Scoffa> kannatustuotekauppa myös kulkee rahastonhoitajan kautta
[20:18] <Puuhkaja> perhana tosta pitää valita näköjään kenelle päätös lähetetään
[20:18] <Puuhkaja> puheenjohtajalle, yhteyshenkilölle tai yhdistyksen osoitteeseen
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[20:18] <Puuhkaja> ja scoffan osoite on kaikissa kohdissa
[20:18] <Scoffa> niin on ;)
[20:19] <Puuhkaja> mut siis samapa tuo, mä käyn hakemassa rekisteriotteen täältä prh:sta
[20:20] <MrHUU> se voi olla ettei tiistainanakaan sitä tiliä saa auki vaikka olis kaikki lappuset mukana 
mitä tarvitsee
[20:20] <Puuhkaja> kuis
[20:22] <Scoffa> edetäänpä kokouksen kannalta, saako ehdotus käyttöoikeuden haltijoiksi 
kannatusta?
[20:22] <MrHUU> aika jääviä, mutta noinhan noi yleensä menee joten...
[20:22] <Scoffa> saa itsensä siitä irtisanoa ;)
[20:22] <Scoffa> mutta muodollistahan tää on, sama päätös on toisestakin tilistä
[20:22] <MrHUU> sekin on totta
[20:24] <Scoffa> kysytään sitten näinpäin, onko vastustusta ehdotukselle
[20:24] <Scoffa> ei ole, selvä
[20:24] <Scoffa> asia päätetty ehdotuksen mukaiseksi
[20:24] <MrHUU> :P
[20:24] <Insu> :)
[20:24] <Scoffa> kohta 6. Seuraava kokous 
[20:24] <Scoffa> seuraava kokous silloin milloin seuraavan pitikin olla
[20:24] <MrHUU> jep
[20:24] <Scoffa> eli normaalin järjestyksen mukaan
[20:24] <Scoffa> Kohta 7. Muut esille tulevat asiat 
[20:24] <MrHUU> meta: edelleen 53e puuttuu postin laskun maksamiseksi
[20:24] <Insu> eikös se ollut 2 viikon päästä siittä tiistaista ?
[20:24] <MrHUU> että nyt mainostamaan
[20:24] <Insu> jaahas
[20:25] <Scoffa> Insu, maanantaina oli kokous, siitä 2vk
[20:25] <MrHUU> että rahaa pitäis saada jostain ja nopeasti
[20:25] <Insu> eikun niin olikin.
[20:25] <Scoffa> joo pikkasen rahaa pitää vielä saada irti, kannattaa hiukan muistutella porukkaa että 
sivuilla on nyt banneri josta pääsee lahjoitustietoihin
[20:25] <MrHUU> puuhkaja: sun pitää vielä kerätä kaikkien henkilötunnukset pöytäkirjaa varten
[20:25] <Scoffa> suoranaista lupaa mm. IRCissä mainostukseen ei ole
[20:26] <Puuhkaja> Scoffa, internetmainostus tais kuulua siihen?
[20:26] <Scoffa> IRCissä voi sanoa että katsokaa etusivulta
[20:26] <Puuhkaja> vai oliko se vain kotisivuilla
[20:26] <Scoffa> Puuhkaja, ei mitään niin laajamittaista myönnetä kuin internetmainonta
[20:27] <Scoffa> mutta tässä oli ilmeisesti kaikki
[20:27] <Scoffa> päätetään kokous, kello on 20:27
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PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue ry

Hallituksen kokous 5/2009

Aika: 12.2.2009 kello 20.00

Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä: Pasi Palmulehto (pj)
Matti Hiltunen
Ahto Apajalahti (vj)
Tero Inha (vj)
Pasi Vähämartti (vj)

Poissa Harri Kivistö, Mikko Kunnari, Kaj Sotala ja Anton Tamminen.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 20.04.

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Uuden tilin avaaminen yhdistykselle ja sen verkkopankkisopimus
Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja Pasi Palmulehto tai varapuheenjohtaja Harri Kivistö 
yksin taikka rahastonhoitaja Pasi Vähämartti ja sihteeri Ahto Apajalahti yhdessä avaamaan 
yhdistykselle pankkitilin ja hyväksymään siihen liittyen verkkopankkisopimuksen ja 
pankkikortin hankkimisen. Päätettiin, että pankkikortin haltijana on Pasi Palmulehto.

5. Yhdistyksen uuden tilin käyttöoikeudet
Päätettiin myöntää uuden tilin käyttöoikeudet puheenjohtaja Pasi Palmulehdolle 
(hetu), varapuheenjohtaja Harri Kivistölle (hetu), rahastonhoitaja Pasi Vähämartille 
(hetu) ja sihteeri Ahto Apajalahdelle (hetu).

6. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 23.2.2009 kello 18.30 PirateNet-IRC-verkossa 
kanavalla #hallituskokous.

7. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei tullut esille.
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8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.27.

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

_____________________________ _____________________________

              Puheenjohtaja Pasi Palmulehto Sihteeri Ahto Apajalahti



Kuva IRC-keskustelusta

Kansanedustaja Jyrki Kasvin virtuaalihahmo yleisönsä edessä Second life -virtuaalimaailmassa 
järjestetyssä vaalitilaisuudessa. Järjestelmä voisi soveltua myös etäkokouksien järjestämiseen.


