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VUOSIKERTOMUS

Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2010

Piraattipuolue r.p.

Toimintakausi 1.1.–31.12.2010

1. Yleistä

Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue. Piraattipuolue vaatii yksilön oikeuksien
turvaamista erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajansuojan 
parantamista. Puolue vaatii kulttuurin ja tiedon vapauden, sekä päätöksenteon avoimuuden ja 
demokratian lisäämistä. Puolue tavoittelee tekijänoikeusjärjestelmän radikaalia uudistamista, 
yksityisyyden ja sananvapauden turvaamista ja patenttijärjestelmän hyödyllisyyden uudelleen 
arviointia. Puolueen keskeisenä arvona on avoimuus raha-asioissa ja päätöksenteossa. Piraattipuolue on 
ollut puoluerekisterissä 13.8.2009 alkaen.

Piraattipuolueen päätavoitteita toimintavuodelle 2010 olivat paikallistoiminnan saaminen vaalikuntoon, 
riittävien henkilöresurssien ja rahoituksen hankkiminen vaalikampanjaa varten, vaalikampanjan 
aloittaminen ja toteuttaminen hyvissä ajoin, yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa, 
kansalaistoiminnan järjestäminen, vilkas tiedotustoiminta erityisesti verkossa, tiiviin ja toimeliaan 
yhteisön luominen ja ylläpitäminen, aktiivininen, asiantunteva ja pikainen reagointi ajankohtaisiin 
lakihankkeisiin ja jäsenmäärän jatkuva kasvu.

Toiminnalle asetettuja tavoitteita seurattiin säännöllisesti neljännesvuosittain järjestetyissä 
puoluehallituksen, Piraattinuorten hallituksen ja piiriyhdistysten yhteisissä suunnittelutapaamisissa. 
Tarkastelluista 36 (35) tavoitteesta 17 (22) koettiin toteutuneen hyvin, 16 (10) tyydyttävästi ja 3 (3) 
huonosti (suluissa vuoden 2009 toteutuma) (LIITE 1). Vuoden 2010 varainkäytössä keskeistä oli varojen 
kerryttäminen vaalikampanjaa varten, mitä johti selkeään tilikauden ylijäämään. Varainkeruu vilkaistui 
syyskuusta alkaen, mutta jäi talousarviossa asetettujen tavoitteiden alle (LIITE 2).

Piraattipuolueen toimintaan kuului poliittista ja vapaa-ajan toimintaa. Poliittiseen toimintaan kuului 
lausuntojen valmistelua, keskustelutilaisuuksiin osallistumista, yhteydenpitoa viranomaisiin ja 
kansalaisjärjestöihin ja tiedottamista ajankohtaisista kysymyksistä ja puolueen asioista. Uusia 
piiriyhdistyksiä perustettiin ja aktiivien määrä ja yhteisöllisyys kasvoivat. Vuoden aikana puolueen 
näkyvyys lisääntyi erityisesti eri verkkoyhteisöissä. Kevättalvella julkaistiin puolueen aktiivien, Kaj 
Sotalan ja Ahto Apajalahden, kirjoittama teos Jokapiraatinoikeus, jossa käsiteltiin tekijänoikeuksia 
piraattinäkökulmasta. Keväästä alkaen puolueen toiminnassa oli keskeistä huhtikuussa 2011 edessä 
olleisiin eduskuntavaaleihin valmistautuminen.

2. Päätavoitteet

2.1. Paikallistoiminta vaalikuntoon
Vuoden 2010 tavoitteena oli saada piiriyhdistys jokaiseen vaalipiiriin sekä käynnistää ehdokasasettelu 
kevään 2011 eduskuntavaaleja varten. Keväällä ja alkukesästä 2010 perustettiin piiriyhdistykset Ouluun, 
Etelä-Savoon sekä Hämeeseen. Lisäksi Vaasan piiriyhdistyksen perustaminen oli valmisteilla vuoden 
päättyessä. Tämän jälkeen ilman piiriyhdistystä ovat vain Satakunnan, Pohjois-Savon ja Lapin vaalipiirit. 

Ehdokasasettelun tavoitteena oli saada vuoden 2010 loppuun mennessä yhteen vaalipiiriin täysi 
ehdokaslista, kolmeen vaalipiiriin vähintään puolikkaat listat sekä kymmeneen vaalipiiriin vähintään 
kaksi ehdokasta. Vuoden lopussa kasassa oli 94 ehdokasta siten, että Helsingin vaalipiirin täyden listan 
lisäksi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Hämessä oli täytetty 
vähintään puolet listasta. Lisäksi kahdessa vaalipiirissä oli vähintään kaksi ehdokasta. 
Ehdokasasettelutavoite ylitti odotukset siltä osin, että yhden täyden listan lisäksi yhteensä viiteen 
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vaalipiiriin oli saatu vähintään puolet listasta, kun tavoitteena oli kolme vaalipiiriä. Tavoitetta ei 
kuitenkaan saavutettu siltä osin, että osaan vaalipiireistä ei ollut vielä saatu lainkaan ehdokkaita.

Ehdokasasettelu toteutettiin suunnitelmien mukaisesti siten, että kukin piiriyhdistys teki yhdistyksen 
kokouksessa ehdokkaista päätöksen, jonka puoluehallitus vahvisti. Lisäksi puoluehallituksen päätöksellä 
täydennettiin ehdokaslistoja siltä osin, kuin niihin tuli uusia ehdokkaita piiriyhdistyksen päätöksen 
jälkeen.

2.2. Vaalikampanjan henkilöresurssit ja rahoitus
Vaaleja edeltävän vuoden keskeinen tavoite oli aloittaa onnistuneen vaalikampanjan toteuttamiseen 
tarvittavien taloudellisten ja henkilöresurssien kartoittaminen ja hankkiminen.

Paikallistoimintaa saatiin erityisesti loppuvuodesta aktivoitua, mikä nosti myös aktiivisesti puolueen 
toimintaan osallistuvien jäsenten määrää huomattavasti. Syyskuusta alkaen järjestettiin tai osallistuttiin 
yli 30 tapahtumaan kuukausittain (kun ei huomioida puoluejärjestöjen hallitusten kokouksia). Tammi-
elokuussa vastaava määrä oli noin 20 kuukaudessa. Yhteensä piraattien voidaan arvioida järjestäneen tai 
osallistuneen noin 300 tapaamiseen tai tapahtumaan vuoden aikana. Lisäksi järjestettiin runsaasti eri 
puoluejärjestöjen hallitusten kokouksia ja neljä valtakunnallista puoluehallituksen, piirihallitusten ja 
Piraattinuorten hallituksen suunnittelutapaamista. Lisäksi pidettiin yhteyksiä eri yhteistyötahoihin 
muutenkin kuin julkisten tapahtumien kautta.

Puolueen toiminta oli etenkin loppuvuodesta vilkasta, mutta riittävää vaaleihin valmistautumista 
ajatellen sen olisi tullut vilkastua vielä enemmän ja aiemmin. Huomattavasta potentiaalista huolimatta 
aktiivien määrää ei saatu kasvatettua riittävälle tasolle, jotta vaaleihin valmistautuminen olisi sujunut 
jouhevasti ja ajoissa. Merkittävänä syynä tähän olivat puutteet sekä aktiivien sisäisessä, että laajemmin 
jäsenistölle ja kannattajakunnalle suunnatussa viestinnässä. Viestinnän kehittäminen otettiinkin vuoden 
2011 toimintasuunntelmassa keskeisesti esille.

Tarkoituksena oli, että hallitus laatii vaalikampanjaa varten hyvissä ajoin tulo- ja menokehyksen ja 
myöhemmin varsinaisen vaalibudjetin. Erillistä vaalibudjettia ei kuitenkaan tehty, koska tulo- ja 
menoarvion puitteet osoittautuivat riittäviksi. Lisäksi menojen ennakointi etukäteen osoittautui 
odotettua vaikeammaksi. Toimintasuunnitelman mukaisesti vaalikampanjoinnin yhteydessä toteutettiin 
mahdollisuus tiettyyn tarkoitukseen korvamerkittyjen lahjoitusten antamisesta. Piiriyhdistyksille 
korvamerkittyjä lahjoituksia saatiin siinä määrin, että käytäntöä on syytä jatkaa.

2.3. Vaalikampanjan aloittaminen ja toteuttaminen hyvissä ajoin
Toimintasuunnitelmassa esitetty aikataulu vaalikampanjan aloittamiselle kevätkokouksesta 2010 
osoittautui epärealistiseksi. Vaalisivusto Piraattivaalit.fi julkaistiin suunnitellusta aikataulusta pari 
kuukautta myöhässä 8.6., ja varsinaisen kampanjan aloittaminen venyi syksyn puolelle. Myös 
alkuperäisiä kampanjan suunnittelun aikatauluraameja jouduttiin soveltamaan käytettävissä olleiden 
resurssien mukaisiksi. Vaaleihin valmistautuminen ja varsinainen vaalityö vauhdittui huomattavasti 
vuoden loppua kohden.

Vaaleihin valmistautumisen yhteydessä havaittiin, ettei puolueen organisaatio ollut riittävän selkeä, ja 
että toiminnan ohjauksessa sekä tiedonkulussa puoluehallituksen, piiriyhdistysten ja eri osa-alueiden 
parissa toimivien aktiivien välillä oli puutteita. Organisaation kehittämiselle ei ollut myöskään 
löydettävissä mahdollisuuksia vaalikampanjoinnin ollessa käynnissä.

Varsinainen vaalimainonta oli tarkoitus aloittaa vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, mutta tähän ei 
ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Sen sijaan vaaleihin liittyvää paikallistoimintaa lisättiin suunnitelmien 
mukaisesti, ja näkyvyyttä eri verkkoyhteisöissä lisättiin. Näkyvyyden kasvu verkkoyhteisöissä tuotti 
tuloksia. Esimerkiksi puoluetta Facebookissa seuranneiden määrä kasvoi heinä-joulukuussa noin 1 
700:sta noin 3 100:een. Facebookista tulikin keskeisin viestintäväline vaalikampanjoinnin valmistelussa, 
jolla sekä tiedotettiin puolueen toiminnasta, että päästiin keskusteluyhteyteen kannattajien kanssa. 
Piraattipuolue oli Facebookissa Suomen puolueista kolmanneksi seuratuin.
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2.4. Yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa
Yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa koostui osallistumisesta erilaisiin seminaareihin ja 
keskustelutilaisuuksiin, lausuntojen antamisesta ajankohtaisiin lakihankkeisiin, tiedon jakamisesta ja 
yhteistyösuhteiden luomisesta eri vaikuttajatahoihin. Piraattipuolueen asiantuntemusta hyödynnettiin 
esimerkiksi sähköistä kansalaistoimintaa koskeneen oikeusministeriön selvityksen laadinnassa.

Yhteistyötä ei onnistuttu hallituksen arvion mukaan kuitenkaan tiivistämään toimintasuunnitelmassa 
tarkoitetussa määrin. Tämä johtui osittain siitä, että vaaleihin valmistautuminen söi resursseja. 
Osoittautui kuitenkin myös tarpeelliseksi kehittää huomattavasti sisäisen tiedonkulun käytäntöjä, jotta 
voitaisiin ajoissa valmistautua eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä saada niistä jälkikäteistä aktiiveille ja 
kannattajille suunnattua raportointia. Tämä otettiin huomioon laadittaessa toimintasuunnitelmaa 
vuodelle 2011.

2.5. Kansalaistoiminnan järjestäminen
Puolue ja Piraattinuoret osallistuivat toimintavuoden aikana tavoitteiden mukaisesti monenlaisiin 
jäsenistöä kiinnostaviin tietoyhteiskunta- ja kulttuuritapahtumiin. Näitä olivat esimerkiksi Extended 2 
Lanparty (8.–10.1.), Tampere kuplii -sarjakuvatapahtuma (17.–21.3.), Faces-etnofestivaali (23.–25.7.), 
Assembly Summer 2010 -tietokonefestivaali (5.–8.8.) ja digitaalisen kulttuurin festivaali Alternative Party 
(22.–24.10.). Piraattipuolue järjesti jalkautumisia, esimerkiksi kansainvälisenä valvontayhteiskunnan 
vastaisena Freedom not fear -toimintapäivänä 11.9. Helsingissä, ja monenlaista vapaa-ajantoimintaa 
piknikeistä pikkujouluihin. Piraattipuolue järjesti lisäksi Espoossa 26.9. Elämää tietoyhteiskunnassa 
-seminaarin.

Erilaisia tapahtumia ja tapaamisia, jotka piraatit järjestivät tai joihin piraatit osallistuivat, kertyi vuoden 
aikana noin 300 yhteensä 16 eri paikkakunnalla (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Jämsä, Kajaani, Kirkkonummi, 
Kouvola, Lahti, Mikkeli, Oulu, Riihimäki, Sastamala, Tampere, Turku, Vantaa, Vihti). Määrään eivät sisälly 
puoluejärjestöjen hallitusten kokoukset, eivätkä eri yhteistyötahojen kanssa pidetyt, 
osallistujamäärältään rajatut neuvottelut ja tapaamiset.

Pääkaupunkiseudulla toiminnan keskipisteeksi muodostui elokuussa käyttöön otettu toimistotila, joka 
sijaitsee lähellä Helsingin keskustaa. Toimistotila on Piraattinuorten ja piraattipuolueen yhteinen, ja 
siellä järjestettiin monenlaista Piraattinuorten sekä Helsingin ja Uudenmaan piiriyhdistysten toimintaa.

2.6. Vilkas tiedotustoiminta erityisesti verkossa
Piraattipuolueen vilkas tiedotus- ja julkaisutoiminta tapahtui myös vuonna 2010 ensisijaisesti verkossa. 
Keskeisimpiä verkkopalveluita olivat Piraattipuolue.fi-sivusto, vaalisivusto Piraattivaalit.fi, blogi ja 
keskustelupalsta, sekä sisäisen toiminnan kannalta wiki, Kirjoitusalusta.fi-palvelu ja IRC.

Piraattipuolueen verkkosivuja uudistettiin alkuvuodesta. Loppuvuodesta ilmeni tarvetta sivujen 
edelleenkehittämiseen, mikä aloitettiin. Moni piiriyhdistys avasi vuoden aikana omat verkkosivunsa. 
Eduskuntavaalisivusto Piraattivaalit.fi julkaistiin 8.6., ja sinne lisättiin loppuvuonna erityisesti 
ehdokasesittelyitä. Facebookista (ks. kohta 2.7.) ja Twitteristä tuli vuoden aikana puolueelle hyvin 
merkittäviä viestintäkanavia. Lisäksi tiedotuskanavina toimivat jäsenlehti Purje, joka ilmestyi vuoden 
aikana viisi kertaa (edellisenä vuonna kolme kertaa), sekä Piraattiradio, jota julkaistiin 13 jaksoa 
(edellisenä vuonna 12).

Blogissa julkaistiin pohdiskelevia artikkeleita puolueen ajamista asioista ja ajankohtaisia 
mielipidekirjoituksia, lehdistötiedotteita ja puolueen toimintaa koskevia tiedotuksia. Blogissa julkaistiin 
yhteensä 134 viestiä, missä oli selkeä vähennys edellisvuodesta (213). Tämä johtui kuitenkin siitä, että 
puolueaktiivit perustivat paljon omia blogejaan ja julkaisivat kirjoituksia aktiivisesti niissä. Vuoden 
loppupuolella ainakin noin 30 piraattiaktiivilla oli blogi. Piraattien kirjoitukset saivat paljon näkyvyyttä 
erityisesti Uuden Suomen Puheenvuoro-blogipalvelussa.

Keskustelupalstaa hyödynnettiin perinteiseen tapaan erityisesti lausuntojen valmistelussa ja 
puoluekokousasioihin liittyvässä tiedotuksessa ja keskustelussa. Wiki säilyi tärkeänä sisäisenä 
työskentelytilana, mutta sitä korvasivat enenevässä määrin reaaliaikaiset kirjoitusalustat ("padit"), joiden 
avulla valmisteltiin erityisen onnistuneesti lehdistötiedotteita. Vuoden aikana julkaistiin 30 
lehdistötiedotetta, mikä oli täsmälleen sama määrä kuin vuonna 2009.
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Hallituksen arvion mukaan puolueen näkyvyys tiedotusvälineissä oli eduskunnan ulkopuoliseksi 
puolueeksi hyvä. Puolue noteerattiin televisiossa, radiossa, sanomalehdissä ja niiden mielipidepalstoilla 
sekä verkkolehdissä. Keskeistä näkyvyyttä puolueelle toi Kaj Sotalan ja Ahto Apajalahden kirjoittama 
Jokapiraatinoikeus, joka julkaistiin WSOY:n Barrikadi-pamflettisarjassa 22.3. Teos käsitteli 
tekijänoikeuksia piraattien näkökulmasta, ja sen myötä tekijät olivat esillä televisiossa ja radiossa, ja 
heitä kutsuttiin erilaisiin esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin, ja puolue yleisemminkin pääsi esille. Lisäksi 
puolue sai näkyvyyttä eri lehdistötiedotteiden yhteydessä ja Wikileaks-aiheisiin liittyen, sekä 
kansalaistoiminnan sivutuotteena, esimerkiksi poliisin puututtua flyereiden jakoon Espoossa.

Vuoden 2010 tavoitteisiin kuului audiovisuaalisen tiedotusmateriaalin määrän lisääminen. Videoita 
julkaistiin puolueen YouTube-kanavalle kuitenkin vain harvakseltaan, ja tavoite siirrettiin keskeisemmin 
vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan.

Tavoitteena oli, että hallitus parantaa tiedotusta jäsenistölle. Tässä onnistuttiin osittain. Facebookin 
kautta tavoitettiin yhä laajempi kannattajajoukko ja joissakin piiriyhdistyksissä käytettiin onnistuneesti 
aktiiveille tarkoitettuja sähköpostilistoja. Edelleen osassa piireistä ja myös koko puolueen tasolla oli 
kuitenkin vakavia ongelmia aktiiveille ja aktiiveiksi haluaville suunnatussa tiedotuksessa. 
Vaalikampanjoinnin aikana asian olennainen korjaaminen ei osoittautunut mahdolliseksi. Sisäisen ja 
laajemmin kannattajille suunnatun tiedotuksen parantaminen otettiin keskeisesti esille vuoden 2011 
toimintasuunnitelmassa.

2.7. Tiiviin ja toimeliaan yhteisön luominen ja ylläpitäminen
Vuonna 2010 oli tavoitteena lisätä näkyvyyttä sosiaalisissa verkkopalveluissa ja kasvattaa aktiivijäsenten 
määrää esimerkiksi parantamalla aktiiveille suunnattuja tiedotuskanavia.

Puolueen IRC-kanavat olivat edelleen piraattien tärkein sähköisen yhdessäolon väline ja erittäin
aktiivinen yhteisö, jossa käytiin, paitsi vapaamuotoista keskustelua, myös vilkasta ajatustenvaihtoa
puolueelle ajankohtaisista ja muistakin kysymyksistä. IRC-kanavan käyttäjämäärä kasvoi vuoden 2010
aikana. Toimintavuoden alussa yhtäaikaisia käyttäjiä oli keskimäärin yli 200, vuoden lopussa noin 300.

IRC-kanavien rinnalle tärkeimmäksi yhteisöksi nousi Facebook. Puoluetta Facebookissa seuranneiden 
määrä kasvoi heinä-joulukuussa noin 1 700:sta noin 3 100:een. Facebookista tulikin keskeisin 
viestintäväline vaalikampanjoinnin valmistelussa, jolla sekä tiedotettiin puolueen toiminnasta, että 
päästiin keskusteluyhteyteen kannattajien kanssa. Piraattipuolue oli Facebookissa Suomen puolueista 
kolmanneksi seuratuin. Puolueen Facebook-sivulle tehdyt päivitykset saivat vuoden lopussa 
keskimäärin lähes 10 000 näyttökertaa.

Facebookin kautta tavoitettiin yhä laajempi kannattajajoukko ja joissakin piiriyhdistyksissä käytettiin 
onnistuneesti aktiiveille tarkoitettuja sähköpostilistoja. Edelleen osassa piireistä ja myös koko puolueen 
tasolla oli kuitenkin vakavia ongelmia aktiiveille ja aktiiveiksi haluaville suunnatussa tiedotuksessa. 
Vaalikampanjoinnin aikana asian olennainen korjaaminen ei osoittautunut mahdolliseksi. Sisäisen ja 
laajemmin kannattajille suunnatun tiedotuksen parantaminen otettiin keskeisesti esille vuoden 2011 
toimintasuunnitelmassa.

Facebookin lisäksi näkyvyyttä lisättiin Twitterissä ja blogeissa. Vuoden loppupuolella ainakin noin 30 
piraattiaktiivilla oli blogi. Piraattien kirjoitukset saivat paljon näkyvyyttä erityisesti Uuden Suomen 
Puheenvuoro-blogipalvelussa. Piraattiaktiivien blogit osoittautuivat erinomaiseksi tavaksi tuoda esille 
piraattien ajatusmaailmoja ja kohdata äänestäjiä.

Sosiaalisena yhteisönä piraatit toimivat pääsääntöisesti erittäin hyvin. Haasteena kuitenkin säilyi 
sopivien viestintäkanavien löytäminen, eikä tehtävien jakaminen tapahtunut riittävän tehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti.

2.8. Aktiivinen, asiantunteva ja pikainen reagointi ajankohtaisiin lakihankkeisiin
Piraattipuolue antoi toimintavuoden aikana useita lausuntoja ajankohtaisiin lakihankkeisiin. Osa
lausunnoista annettiin pyynnöstä, osa omasta aloitteesta. Lausuntoja annettiin liittyen perustuslain 
muuttamiseen, rasististen rikosten vastaisen työryhmän ehdotuksiin, suunniteltuun tekijänoikeuslain 
tiukennukseen (varoituskirjelaki), lapsipornografiaa koskeviin lainsäädäntöesityksiin, liikenne- ja 
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viestintäministeriön tulevaisuuskatsaukseen sekä kulttuurin tulevaisuutta ja tietoyhteiskuntapolitiikkaa 
koskeneisiin valtioneuvoston selontekoihin. Lausuntoja annettiin yhteensä seitsemän (edellisenä 
vuonna yhdeksän). Lisäksi puheenjohtaja Pasi Palmulehdon asiantuntemusta hyödynnettiin sähköistä 
kansalaistoimintaa koskeneen oikeusministeriön selvityksen valmistelussa.

Lausuntoja ei kyetty henkilöresurssien vähyydestä ja aikataulujen kireydestä johtuen valmistelemaan 
niin avoimesti ja niin ajoissa kuin olisi haluttu. Tiedottaminen lausunnoista ja Piraattipuoluetta 
koskevista lakihankkeista oli osittain puutteellista. Selkeä tarve asiantilan parantamiseksi oli tiedossa, ja 
jäi odottamaan toteutumistaan vuonna 2011.

Kansalaistoiminnan järjestämisen suhteen oli tarkoitus keskittyä etenkin opetus- ja 
kulttuuriministeriössä valmisteltun tekijänoikeuslain tiukennuksen (varoituskirjelaki), mutta lain käsittely 
viivästyi, ja oli vielä pahasti kesken vuoden 2010 päättyessä. Lakihankkeisiin reagointi keskittyi paljon 
tiedotustoimintaan ja asioiden esille tuontiin eri yhteyksissä. Vuoden aikana havaittiin tarvetta paitsi 
tiedotuksen parantamiseen, myös näkyvämmän kansalaistoiminnan järjestämiseen lakihankkeisiin 
liittyen.

2.9. Jäsenmäärän jatkuva kasvu
Vuoden 2010 alkaessa puolueen jäsenmäärä oli noin 2 700 ja päättyessä noin 3 150 (LIITE 3). Tavoite 
jäsenmäärän kaksinkertaistamisesta vuoden aikana ei siis lähellekään toteutunut, mutta jäsenmäärä 
kasvoi koko vuoden ajan, ja kasvu osoitti vuoden loppua lähestyttäessä lieviä kiihtymisen merkkejä.

Marraskuun alussa puolueen jäsenistöstä noin viidesosa oli syntynyt 1990-luvulla, kolmasosa 1985–
1989, viidesosa 1980–1984, sekä viidesosa 1970-luvulla ja vajaa kymmenesosa sitä aiemmin (LIITE 4). 
Ikäryhmien suhteelliset osuudet eivät muuttuneet vuoden aikana.

3. Valtakunnallinen toiminta

3.1. Puoluekokoukset ja hallituksen toiminta
Puoluekokouksia pidettiin vuoden aikana kaksi: Vantaalla Puistokulma ry:n tiloissa 22.5. ja Espoossa 
Entressen kirjaston tiloissa 28.11.

Puoluehallituksen kaksivuotinen toimikausi tuli päätökseen, kun kevätkokouksessa valittiin uusi hallitus 
(LIITE 5). Puheenjohtajana jatkoi hollolalainen järjestelmäasiantuntija Pasi Palmulehto, 
varapuheenjohtajiksi valittiin helsinkiläinen historian opiskelija Ahto Apajalahti ja salolainen yrittäjä 
Petri Lagus. Lisäksi hallitukseen valittiin kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä. Uuden hallituksen 
toimikauden on tarkoitus jatkua kevääseen 2012 saakka.

Hallitus kokoontui säännöllisesti, yleensä parin viikon välein. Kaikki kokoukset pidettiin IRC-
pikaviestintäjärjestelmässä keskustelukanavalla siten, että kuka tahansa saattoi liittyä seuraamaan 
kokousta. Kokouksilla olikin poikkeuksetta hallituksen ulkopuolisia seuraajia, jotka saattoivat myös 
osallistua keskusteluun. Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana 29 (edellisenä vuonna 30).

Hallituksen päätehtävinä säilyivät uusien jäsenten hyväksyminen, raha-asioiden hoito, lausuntojen
valmistelu, erilaiset hallinnolliset asiat, sekä etenkin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään liittyvät asiat ja yhä 
enenevässä määrin toiminnan koordinointitehtävät. Käytännön toiminnan järjestämisessä painopiste 
siirtyi piiriyhdistyksille ja Piraattinuorille.

Hallitus arvioi tavoitteiden mukaisesti toimintasuunnitelman toteutumista noin neljännesvuosittain 
pidetyissä puoluehallituksen, piirihallitusten ja Piraattinuorten hallituksen yhteisissä 
suunnittelutapaamisissa. Ne järjestettiin 24.–25.4. Helsingissä, 10.–11.7. Tampereella ja 9.–10.10. 
Jyväskylässä.

Tavoitteena oli kokeilla epävirallisia sähköisiä jäsenäänestyksiä, mutta tähän ei löydetty vielä sopivaa 
tilaisuutta. Epävirallista etäosallistumista puoluekokouksiin kehitettiin onnistuneesti. Virallisen 
etäosallistumisen salliva lakimuutos hyväksyttiin vuoden aikana, ja syyskokouksessa tehtiin puolueen 
sääntöihin etäosallistumisen salliva muutos. Virallinen etäosallistumista voidaan käyttää ensimmäisen 
kerran vuoden 2011 kevätkokouksessa.
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Tavoitteena oli parantaa tiedottamista hallituksen toiminnasta puolueen verkkosivuja ja
keskustelupalstaa kehittämällä, sekä huolehtia siitä, että päätösesitykset, kannanotot ja muut
hallituksen käsittelyyn tulevat asiat saatetaan jäsenistön kommentoitavaksi hyvissä ajoin aina kun se
on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Nämä tavoitteet eivät edelleenkään onnistuneet. 
Tiedottaminen oli usein ennemminkin jälkikäteistä kuin etukäteistä, eikä toteutunut hyvissä ajoin
läheskään aina. Syynä oli henkilöresurssien vähyys ja aikataulujen kireys. Selkeä tarve asiantilan 
parantamiseksi oli tiedossa, ja jäi odottamaan toteutumistaan vuonna 2011.

3.2. Varainkäyttö
Tavoitteena oli, että puolueen varainkäyttö lisääntyisi vuoden 2010 aikana selvästi. Varainkeruu 
vilkaistui syyskuusta alkaen, mutta jäi talousarviossa asetettujen tavoitteiden alle (LIITE 2, 6, 7). Tulot 
olivat 13 450 euroa, kun ne vuonna 2009 olivat 11 380 euroa. Varsinainen vaalimainonta oli tarkoitus 
aloittaa vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, mutta tähän ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia. 
Vuoden 2010 varainkäytössä keskeistä oli varojen kerryttäminen vaalikampanjaa varten, mitä johti 
selkeään tilikauden ylijäämään, 6 460 euroa. Menot olivat 8 820 euroa, eli pienemmät kuin vuonna 2009, 
jolloin ne olivat 9 090 euroa. Kuten toimintasuunnitelmassa oli päätetty, jäseniltä ei kerätty jäsen- eikä 
liittymismaksuja.

Suurimpia kuluja olivat kannatustuotteiden hankinta- ja postituskulut, kokous- ja toimistokulut (mukaan 
lukien Piraattipuolueen osuus Piraattinuorten ja Piraattipuolueen yhteisen toimiston tilavuokrasta), sekä 
esite- ja mainoskulut. Kannatustuotemyynnin tulot olivat 4 470 euroa (edellisenä vuonna 4 170 euroa) ja 
rahankeräyksen tulot 8 770 euroa (edellisenä vuonna 7 120 euroa) (LITE 7).

Tarkoituksena oli, että hallitus laatii vaalikampanjaa varten hyvissä ajoin tulo- ja menokehyksen ja 
myöhemmin varsinaisen vaalibudjetin. Erillistä vaalibudjettia ei kuitenkaan tehty, koska tulo- ja 
menoarvion puitteet osoittautuivat riittäviksi. Lisäksi menojen ennakointi etukäteen osoittautui 
odotettua vaikeammaksi. Toimintasuunnitelman mukaisesti vaalikampanjoinnin yhteydessä toteutettiin 
mahdollisuus tiettyyn tarkoitukseen korvamerkittyjen lahjoitusten antamisesta. Piiriyhdistyksille 
korvamerkittyjä lahjoituksia saatiin siinä määrin, että käytäntöä on syytä jatkaa.

Hallitus huolehti tavoitteiden mukaisesti siitä, että puolueen varainkäytöstä oli puolueen verkkosivuilla 
luettavissa tarkat ja ajantasaiset tiedot. Hallitus arvoi tavoitteiden mukaisesti tulo- ja menoarvion 
toteutumista säännöllisin väliajoin.

3.3. Kansainvälinen toiminta
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii Pirate Parties
International (PPI) -järjestö. PPI:n kansainvälinen konferenssi pidettiin Brysselissä 16.–18.4. 
Piraattipuolueen oli tarkoitus lähettää paikalle edustajansa, mutta Islannin tulivuorenpurkaus esti 
tämän, ja paikalle matkustamisen sijaan hyödynnettiin käytettävissä ollutta 
etäosallistumismahdollisuutta.

Piraattinuoria osallistui heinäkuun lopussa Saksan piraattipuolueen nuorisojärjestön leirille Saksassa. 
Piraattipuolueen delegaatio kävi Ruotsissa maan eduskuntavaalien aikaan syyskuussa keräämässä 
kokemuksia ja tietoa vaalikampanjoinnin sujumisesta.

3.4. Paikallistoiminta
Piraattipuolueen paikallistoiminta oli järjestetty ensisijaisesti vaalipiireittäin. Vuoden alkaessa 
vaalipiiriyhdistys oli seitsemässä vaalipiirissä (Helsinki, Keski-Suomi, Kymi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, 
Uusimaa, Varsinais-Suomi). Keväällä ja alkukesästä 2010 perustettiin piiriyhdistykset Ouluun, Etelä-
Savoon sekä Hämeeseen. Lisäksi Vaasan piiriyhdistyksen perustaminen oli valmisteilla vuoden 
päättyessä. Tämän jälkeen ilman piiriyhdistystä ovat vain Satakunnan, Pohjois-Savon ja Lapin vaalipiirit. 
Käytännön toiminnan järjestämisessä painopiste siirtyi piiriyhdistyksille ja Piraattinuorille.

Keväästä alkaen paikallistoiminnassa oli keskeistä huhtikuussa 2011 edessä olleisiin eduskuntavaaleihin 
valmistautuminen. Erilaisia tapahtumia ja tapaamisia, jotka piraatit järjestivät tai joihin piraatit 
osallistuivat, kertyi vuoden aikana noin 300 yhteensä 16 eri paikkakunnalla (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, 
Jämsä, Kajaani, Kirkkonummi, Kouvola, Lahti, Mikkeli, Oulu, Riihimäki, Sastamala, Tampere, Turku, 
Vantaa, Vihti). Määrään eivät sisälly puoluejärjestöjen hallitusten kokoukset, eivätkä eri yhteistyötahojen 
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kanssa pidetyt, osallistujamäärältään rajatut neuvottelut ja tapaamiset.
Paikallistoiminnan laajentaminen onnistui kohtuullisesti, mutta kehittämiskohteita pystyttiin 
tunnistamaan vuoden aikana runsaasti. Niihin pureutuminen jäi vuoteen 2011 ja vaalien jälkeiseen 
aikaan.

3.5. Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
Piraattipuolueella on nuorisojärjestö Piraattinuoret, jonka kanssa yhteistyössä järjestettiin 
paikallistoimintaa erityisesti Pääkaupunkiseudulla. Piraattinuorten oma toiminta keskittyi myös 
Pääkaupunkiseudulle. Piraattinuorille ja puolueelle hankittiin loppukesästä yhteinen toimisto- ja 
oleskelutila Helsingin keskustan tuntumasta. Piraattinuoret otti vastuuta toiminnan järjestämisestä 
suunnitelmien mukaisesti.

Piraattipuolueen opiskelijajärjestöjä olivat Akateemiset piraatit Helsingin yliopistolla ja Aaltopiraatit 
Aalto-yliopistolla. Opiskelijajärjestöjen toiminta oli vuonna 2010 melko vähäistä ja keskittyi ajoittaiseen 
vapaa-ajan toimintaan.

LIITE 1: Vuoden 2010 toimintasuunnitelman toteutumiskatsaus 31.12.2010
LIITE 2: Vuoden 2010 talousarvion toteutumiskatsaus 31.12.2010
LIITE 3: Piraattipuolueen jäsenmäärän kehitys 2008–2010
LIITE 4: Piraattipuolueen jäsenet syntymävuosittain 3.11.2010
LIITE 5: Puoluehallituksen jäsenet vuonna 2010
LIITE 6: Piraattipuolueen rahavirrat vuonna 2010
LIITE 7: Piraattipuolueen saamat lahjoitukset vuonna 2010



Vuoden 2010 toimintasuunnitelman toteutumiskatsaus
Toteutumiskatsaus vuosikokouksessa 15.11.2009 vuodelle 2010 hyväksyttyjen tavoitteiden 
toteutumisesta.

 ✓ = toteutunut hyvin

— = toteutunut tyydyttävästi

X = toteutunut huonosti

Tavoite Toteutuminen
31.12.2010

Muuta

1. Piiriyhdistysten perustamisia jatketaan 
vuonna 2010 siten, että mahdollisimman 
moneen vaalipiiriin saadaan rekisteröity 
piiriyhdistys alkusyksyyn mennessä, jotta 
eduskuntavaalien ehdokasasettelu 
voitaisiin aloittaa riittävän ajoissa.

✓ Huhti-kesäkuussa perustettiin 
piiriyhdistykset Ouluun, Etelä-Savoon ja 
Hämeeseen. Loppuvuodesta oli 
tavoitteena perustaa lisää 
piiriyhdistyksiä, mikä ei toteutunut. 
[Vaasaan perustettiin tammikuussa 
2011.]

2. Piiriyhdistykset alkavat 
mahdollisuuksien rajoissa ottaa vastaan 
ilmoittautumisia ehdokkaaksi heti 
keväällä pidettävän puoluekokouksen 
jälkeen ja hoitavat ssääntöjensä 
puitteissa ehdokkaiden valinnan ja 
esittelyn puoluehallitukselle.

✓ Ehdokasasettelu eteni loppuvuodesta. 
Osalla piireistä se oli vielä kesken, mutta 
ei niin, että siitä aiheutuisi erityisiä 
ongelmia.

3. Hallitus huolehtii aktiivien määrän 
lisäämisestä siten, että vuoden loppua 
lähestyttäessä puolueella on riittävät 
henkilöresurssit vaalikampanjan 
toteuttamiseen.

— Paikallistoiminta aktivoitui 
loppuvuodesta. Uusien aktiivien 
houkuttelemisen organisoinnissa olisi 
ollut kuitenkin parantamisen varaa.

4. Hallitus laatii alkuvuodesta alustavan 
tulo- ja menokehyksen vaalikampanjaa 
varten. Kehystä täydennetään 
myöhemmin varsinaisella vaalibudjetilla. 

X Todettiin, ettei erillisen vaalibudjetin 
laatiminen ollut tarkoituksenmukaista.

5. Hallitus vastaa vaalikampanjoinnin 
varainkäytön huolellisesta ja 
kustannustehokkaasta suunnittelusta.

X Varainkäyttöä ei pystytty arvioimaan 
riittävällä tarkkuudella etukäteen, 
toisaalta tarvekin arvioitiin aiottua 
vähäisemmäksi.

6. Piraattipuolueen vaalikampanja 
aloitetaan maalis-huhtikuussa pidettävän 
puoluekokouksen yhteydessä. Tällöin 
julkaistaan vaalisivut ja aloitetaan 
ehdokkaiden valintaprosessi.

— Puoluekokous pidettiin vasta toukokuun 
lopulla. Vaalisivuston julkistaminen 
viivästyi myös aiotusta, se julkaistiin 8.6.

7. Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen 
aikana aloitetaan varsinainen 
vaalimainonta ja lisätään 
vaalikampajointiin liittyvää 
paikallistoimintaa. Mainos- ja 
tiedotusmateriaalit suunnitellaan 
riittävän ajoissa.

— Materiaalin suunnittelu oli käynnissä, 
mutta aikataulu oli myöhässä aiotusta.

8. Yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja 
viranomaisten kanssa lisätään. — Ei erityisesti ole lisätty.

9. Yhteistyötä luovan työn tekijöitä ja 
kulttuurin tuottajia edustavien 
järjestöjen kanssa syvennetään.

— Ei erityisesti ole syvennetty.



10. Yhteistyötä viranomaisten kanssa 
pyritään lisäämään tarkoituksena 
vaikuttaa lainvalmisteluun riittävän 
varhaisessa vaiheessa. Käydään 
aktiivisesti viranomaisten järjestämissä 
keskustelu- ja muissa tilaisuuksissa, 
sovitaan tapaamisia ja jaetaan tietoa.

✓ Tilaisuuksissa on käyty aktiivisesti sikäli 
kun niitä on järjestetty.

11. Piraattipuolue osallistuu 
ajankohtaisten lakihankkeiden ympärillä 
käytävään kansalaiskeskusteluun ja 
kansalaistoimintaan, kuten 
mielenosoituksiin, ja yhteistyötä muiden 
kansalaisjärjestöjen kanssa lisätään.

— Mielenosoituksiin ei ole osallistuttu. 
Ajankohtaisten lakihankkeiden 
ympärillä käytävään keskusteluun on 
osallistuttu. Yhteistyötä ei erityisesti ole 
lisätty.

12. Puolue osallistuu toimintavuoden 
aikana monenlaisiin jäsenistöä 
kiinnostaviin tietoyhteiskunta- ja 
kulttuuritapahtumiin.

✓ Osallistuttu/osallistuminen suunnitteilla 
useisiin tapahtumiin.

13. Piraattipuolueen (vilkas) tiedotus- ja 
julkaisutoiminta tapahtuu myös vuonna 
2010 ensisijaisesti verkossa.  

✓ Tiedotustoiminta on ollut vilkasta.

14. Lisäksi tiedotuskanavina toimivat 
säännöllisesti ilmestyvä jäsenlehti Purje, 
jota julkaistaan myös paperiversiona, 
sekä Piraattiradio.

✓ Purje ilmestynyt säännöllisesti, 
Piraattiradio harvakseltaan.

15. Toimintavuonna tavoitteena on myös 
lisätä audiovisuaalisen 
tiedotusmateriaalin määrää. 

— Lisätty hieman.

16. Hallitus parantaa tiedotusta 
jäsenistölle. — Postituslistoja on alettu hyödyntää 

joissakin piireissä. Facebook- ja Twitter-
tiedotus on ollut aktiivista.

17. Vuonna 2010 lisätään näkyvyyttä 
sosiaalisilla verkkosivustoilla. ✓ Näkyvyyttä on lisätty Facebookissa ja 

Twitterissä. Aktiivien ovat bloganneet 
aktiivisesti.

18. Aktiivijäsenten määrän kasvattamista 
varten aktiiveille suunnattuja 
tiedotuskanavia parannetaan.

— Postituslistoja on alettu hyödyntää 
joissakin piireissä. Facebook- ja Twitter-
tiedotus on ollut aktiivista.

19. Tavoitteena on, että Piraattipuolue 
seuraa jatkuvasti meneillään olevia 
puolueen agendaan liittyviä 
lainsäädäntöhankkeita ja reagoi niihin 
riittävän varhaisessa vaiheessa. 

— Hankkeita seurataan ja niihin 
reagoidaan, mutta seuraaminen voisi 
olla tiiviimpää ja reagointi 
varhaisempaa.

20. Tavoitteena on, että puolueen 
jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti koko 
toimintavuoden ajan siten, että se on 
vuoden 2010 lopussa ainakin 
kaksinkertainen vuoden alkuun nähden.

— Jäsenmäärä on kasvanut jatkuvasti. 
Kasvutavoitte ei kuitenkaan toteutunut.

21. Puoluekokousten yhteydessä otetaan 
käyttöön epäviralliset sähköiset 
jäsenäänestykset ja epävirallista 
etäosallistumista kehitetään.

— Epävirallisia sähköisiä jäsenäänestyksiä 
ei kokeiltu. Etäosallistumista 
puoluekokoukseen kehitettiin jonkin 
verran.

22. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja 
kokoukset pidetään enimmäkseen 
IRC:ssä.

✓ Hallitus on kokoontunut säännöllisesti 
ja kokoukset pidettiin IRC:ssä.

23. Vastuuta käytännön toiminnasta 
siirretään enemmän piiriyhdistyksille ja 
Piraattinuorille.

✓ Piiriyhdistykset ja Piraattinuoret 
järjestävät toimintaa oma-aloitteisesti.



24. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, 
että päätösesitykset, kannanotot ja muut 
hallituksen käsittelyyn tulevat asiat 
saatetaan jäsenistön kommentoitavaksi 
hyvissä ajoin aina kun se on mahdollista 
ja tarkoituksenmukaista.

X Sama tilanne kuin edellisen vuoden 
lopulla. Tiedotus ennemminkin 
jälkikäteistä. Lausunnot valmistellaan 
liian viime tingassa.

25. Hallitus edistää monipuolista sisäistä 
keskustelua puolueen toiminnasta ja 
tavoitteista. 

— Vaaliohjelman valmistelu lisäsi 
keskustelua aktiivien keskuudessa. 
Parannettavaa olisi kuitenkin vielä.

26. Hallitus arvioi toimintasuunnitelman 
toteutumista säännöllisin väliajoin. ✓ Hallitus on arvioinut toteutumista 

kolmen kuukauden välein.

27. Piraattipuolueen verkkosivuja 
parannetaan kävijöiden ja puolueen 
jäsenten toiveiden mukaisesti ja toiveita 
kartoitetaan jatkuvasti.

✓ 1. neljänneksellä toteutettuun sivustoon 
oltiin tyytyväisiä. Loppuvuodesta ilmeni 
tarvetta sivujen edelleenkehittämiseen, 
mikä aloitettiin.
Piiriyhdistyksille tehtiin omia sivustoja. 
Vaalisivusto julkaistiin kesällä. Live-
sivusto julkaistiin syksyllä.

28. Puolueen blogi pysyy aktiivisena 
puolueen tiedotuskanavana ja 
ideologisen kehittämisen ja 
monipuolisemman tekijänoikeus- ja 
kansalaisoikeuskeskustelun foorumina.

✓ Blogi on ollut aktiivinen.

29. Keskustelupalstaa hyödynnetään 
aiempaa paremmin puolueen sisäisessä 
tiedotuksessa ja toiminnan ja 
päätöksenteon suunnittelussa.

— Keskustelupalstaa on hyödynnetty 
tavanomaisesti ja paikallistapahtumien 
tiedotuksessa ja suunnittelussa.

30. Puolueen wiki toimii puolueen 
avoimena, läpinäkyvänä ja joustavana 
sisäisenä tiedotus- ja työskentelytilana.

✓ Wikiä on hyödynnetty tavanomaisesti. 
Wikin ohelle tärkeäksi työkaluksi ovat 
nousseet "padit".

31. Puolueelle kehitetään uusia 
verkkopalveluita tarpeen mukaan. ✓ Uuden jäsenrekisterijärjestelmän 

jatkokehittäminen ei edistynyt, joskaan 
erityistä tarvettakaan ei ollut. Uutena 
palveluna kehitettiin live-sivusto.

32. Puolue ottaa säännöllisesti kantaa 
puolueohjelmaan liittyviin ajankohtaisiin 
asioihin ja julkaisee lehdistötiedotteita. 
Puolueen näkyvyyttä tiedotusvälineissä 
parannetaan mahdollisuuksien mukaan.

✓ Kantaa on otettu säännöllisesti ja 
lehdistötiedotteita on julkaistu. 
Jokapiraatinoikeus-kirja on ollut omiaan 
herättämään keskustelua myös 
puoleesta.

33. Vuoden keskeisiä tapahtumia ovat 
henkisen omaisuuden viikko keväällä ja 
valvontayhteiskunnan vastainen 
Freedom not fear -toimintapäivä 
syyskuussa. 

— Mainittuina ajankohtina ei järjestetty 
tapahtumia, joita voitaisiin sanoa 
"keskeisiksi".

34. Kevään puoluekokouksen yhteydessä 
järjestetään myös paljon muuta 
toimintaa.

— Järjestettiin suunnittelupäivä, mutta ei 
niin paljon ohjelmaa kuin oli alun perin 
kaavailtu.

35. Hallitus huolehtii siitä, että puolueen 
varainkäytöstä on puolueen 
verkkosivuilla luettavissa 
mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset 
tiedot. 

✓ Varainkäyttöä koskevat tiedot ovat 
olleet ajan tasalla.

36. Hallitus arvioi tulo- ja menoarvion 
toteutumista säännöllisin väliajoin. ✓ Hallitus on arvioinut toteutumista 

kolmen kuukauden välein.



Piraattipuolueen talousarviokatsaus Q4 (1.1.-31.12.2010)

TULOT Arvio 2010 Toteuma vuoden 2010 lopussa

Lahjoitukset 12400 €

Kannatustuotemyynti 12400 €

Muut satunnaiset tulot 200 € 215,55 €

Tulot yhteensä 25000 €

MENOT

Verkkopalvelumaksut 500 € 773,25 €

Postimaksut 2000 € 796,00 €

Kannatustuotteiden hankinta 4000 €

Nuorisotoiminnan avustus 1000 €

Kansainvälinen toiminta 500 €

Tapahtumien järjestäminen 3000 € 94,84 €

Tapahtumiin osallistuminen 3500 €

Kulukorvaukset 1200 € 243,20 €

Mainonta

Verkkomainonta 1500 € 300,00 €

Flyerit, esitteet, lehdet ym. 1500 € 562,58 €

A/V-tuotanto 1000 €

Muu mainonta 1500 €

Muut kustannukset

Pankkikulut 700 € 263,77 €

Kokouskulut 1000 € 997,23 €

Toimistotarvikkeita 1500 € 747,17 €

Viranomaismaksut 100 € 13,00 €

Kirjanpito 300 € 200,00 €

Puhelinliittymät (kk maksu) 0 € 300,05 €

Laitehankinnat 0 € 130,80 €

Toimiston tilavuokra 0 € 500,00 €

Toimiston kalustus 0 € 121,85 €

Käyttötarvikkeiden hankinnat 0 € 115,80 €

Muut satunnaiset menot 200 € 4,60 €

Menot yhteensä 25000 €

Tase: 0 €

Varat 31.12.2009:

Tase varoilla:

8 772,41 €

4 465,66 €

13 453,62 €

2 653,47 €

8 817,61 €

4 636,01 €

2 297,01 €

2 297,01 € 6 933,02 €
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Piraattipuolueen hallitus 22.5.2010 saakka:

Varsinaiset jäsenet
Nimi Tehtävä

Pasi Palmulehto puheenjohtaja

Matti Hiltunen

Kaj Sotala tiedottaja

Harri Kivistö varapuheenjohtaja

Mikko Kunnari

Varajäsenet
Nimi Tehtävä

Pasi Vähämartti rahastonhoitaja

Ahto Apajalahti puoluesihteeri

Patrik Hirvinen

Jyri Hämäläinen

Tero Inha

Lari Yltiö

Piraattipuolueen hallitus 22.5.2010 alkaen:

Varsinaiset jäsenet
Nimi Tehtävä

Pasi Palmulehto puheenjohtaja

Ahto Apajalahti varapuheenjohtaja

Petri Lagus varapuheenjohtaja

Harri Kivistö puoluesihteeri

Arto Lampila

Janne Paalijärvi tiedottaja

Mikko Rauhala

Ari Vaarnas jäsenasiat ja -tiedotus

Pasi Vähämartti taloudenhoitaja

Varajäsenet
Nimi Tehtävä

Panu Horsmalahti

Antti Impiö kansainväliset asiat

Emmi Kianto

Tero Miettinen

Aino Partonen tiedottaja

Jukka Tuohimetsä
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LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN

● Tavoitteena yksi täysi, kolme puolikasta ja   
  10 vähintään kahden ehdokkaan listaa.
● Tavoitteena kansanedustajapaikkoja.
● Budjetti vaatimaton.
● Aktiiveja monin paikoin vähän.
● Organisaatiossa joitakin puutteita.
● Haasteena perussuomalaisten                     
  protestihuomio.



  

Mitä tehtiin

Ehdokasasettelu:

● Kaksi täyttä, viisi vähintään puolikasta ja          
  neljä vähintään kahden ehdokkaan listaa.

● Täydet: Helsinki, Uusimaa
● >50 %: Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, 
Häme, Vaasa
● Väh. 2: Pohjois-Karjala, Kymi, Oulu, Etelä-Savo
● Ei listaa: Pohjois-Savo, Satakunta, Lappi

● Yhteensä 127 ehdokasta, toiseksi eniten          
  eduskunnan ulkopuolisista (eniten SKP, 143).
● Ehdokkaiden keski-ikä vaalien nuorin: 29,2 v.
● Ehdokkaiden sukupuolijakauma vaalien 2.     
miesvoittoisin (naisia 15,75 %).



  

Mitä tehtiin

● Vaalisivusto (hyvä verrattuna moniin 
puolueisiin)
● Vaalimökit (Helsinki, Tampere, Turku)
● Vaalijulisteet
● Jalkautumisia, joitakin paneelikeskusteluja
● Jonkin verran medianäkyvyyttä

● eduskunnan ulkopuolisten tv-vaalitentti
● paikalliset tv- ja radiolähetykset
● joitakin lehtijuttuja

● Verkkonäkyvyyttä (erit. sosiaalinen media)
● Ei juurikaan mainontaa vaalijulisteiden 
lisäksi, ei juurikaan henkilökohtaisia 
budjetteja



  

vaalitulos

Pirkanmaa
Helsinki

Keski-Suomi
Uusimaa

Varsinais-Suomi
Piirit, joissa ehdolla

Häme
Koko maa

Pohjois-Karjala
Oulu

Etelä-Savo
Vaasa

Kymi

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

Piraattipuolueen kannatus eduskuntavaaleissa 2011

% äänistä



  

vaalitulos

Tampere
Jämsä
Vaala

Jyväskylä
Ypäjä

Espoo
Turku

Helsinki
Kärkölä
Vantaa

Järvenpää
Kerava

Riihimäki
Lahti

Hämeenlinna
Oulu

Kouvola

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60%

Piraattipuolueen kannatus eräissä kunnissa

% äänistä



  

vaalitulos

Ääniä valtakunnallisesti: 15 103
Valtakunnallinen osuus hyväksytyistä äänistä: 0,51 %

Läpipääsy 2015 edellyttää nykyisellä järjestelmällä:
● kannatuksen 4-kertaistumista Uudellamaalla tai
● kannatuksen 5-kertaistumista Pirkanmaalla tai 
Helsingissä

Läpipääsy 2015 edellyttää 3 %:n äänikynnyksellä:
● kannatuksen lähes 6-kertaistumista koko maassa
Huom. kuitenkin, että esim. Uusimaa + Pirkanmaa + Helsinki = n. 21 
% vaalipiireistä, mutta n. 37 % äänioikeutetuista. Kun siis kannatus 
nousee isoissa vaalipiireissä vähän, osuus valtakunnallisesta 
kannatuksesta nousee enemmän.



  

vaalitulos

Tampere
Jyväskylä

Helsinki
Espoo
Turku

Jämsä
Vantaa

Lahti
Oulu

Hämeenlinna
Järvenpää

Kerava
Vaala

Riihimäki
Ypäjä

Kärkölä
Kouvola

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Piraattipuolueen kannatus eräissä kunnissa

(suhteessa kunnallisvaalien efektiiviseen äänikynnykseen)

% kunnallisvaalien efektiivisestä äänikynnyksestä



  

vaalitulos

2 %:n äänik. Uusimaa Pirkanmaa Helsinki 3 %:n äänik. Varsinais-Suomi Keski-Suomi Häme
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Osuus läpimenoon vaadittavasta kannatuksesta

% alimmasta läpimenoon riittävästä vertailuluvusta / oletetusta valtakunnallisesta äänikynnyksestä



  

vaalitulos

Seuraavat kunnallisvaalit ovat 28.10.2012.

Eduskuntaan noustaan kunnallispolitiikan 
kautta (vihreät, perussuomalaiset).

Ehdokkaita on saatava läpi isoimmissa 
kaupungeissa. Se on myös realistista.

Myös pienissä kunnissa voi olla hyvät 
mahdollisuudet hyvillä ehdokasvalinnoilla.



  

vaalitulos

Tampere Pohjois-Hervannan koulu

Espoo Otaniemi

Tampere Etelä-Hervannan koulu

Jämsä Lukkoila

Turku Nummen koulu

Tampere Etelä-Hervannan koulu

Jyväskylä Kuokkala

Jyväskylä Kortepohja

Oulu Linnanmaa

Tampere Pohjois-Hervannan koulu

Espoo Sokinvuori-Kirstinmäki

Turku Halisten koulu

Helsinki Kallio D

Tampere Etelä-Hervannan koulu

Helsinki Malminkartano A

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%

Piraattipuolueen kannatus eräillä äänestysalueilla

% äänistä



  

vaalitulos

Piraattipuolueen suosituimmista alueista 
lähes kaikissa oli joko opiskelija-asuntoja tai 
muuten suuri määrä opiskelijoita.

Tampereen Hervanta (teknillinen yliopisto), Turun Halinen ja Nummi 
(yliopisto), Oulun Linnanmaa (yliopisto), Jyväskylän Kortepohja ja 
Kuokkala (yliopisto, AMK), Espoon Otaniemi (Aalto-yliopisto) ja 
Sokinvuori-Kirstinmäki (HOAS) sekä Helsingin Malminkartano 
(HOAS) ja Kallio (opiskelijoita).



  

vaalitulos

Erityisiä huomioita:

Äänet vaikuttivat tulleen lähinnä vihreiltä.

Negatiiviseksi mielletyllä julkisuudella ei näytä olleen 
vaikutusta vaalitulokseen ainakaan lyhyellä aikavälillä.

Strategisempi ote viestintään ja selkeät kärkiehdokkaat 
olisivat auttaneet julkisuudenhallinnassa.

Palautetta tuli paljon puolueohjelman kapeudesta. 
Toisaalta myös ehdokkaiden omat, puolueohjelmaa 
laajemmat tavoitteet aiheuttivat hämmennystä.

Tarvitaan laajat mielipidekartoitukset siitä, mitä 
piraateilta odotetaan.



  

vaikutukset

Vietiin vihreiltä 2-4 edustajapaikkaa:
● Uudellamaalla Jyrki Kasvi menetti paikan

Jäi 380 äänen päähän paikasta. 1/10 piraattiäänestä olisi varmasti 
mennyt Kasville. Vihreiden kolmas paikka jäi 1 609 äänen päähän.

● Pirkanmaalla vihreiltä jäi toinen paikka saamatta
Varmaankin 1/3 piraattien äänistä olisi muutoin mennyt vihreille.

● Helsingissä vaikutusta siihen, että vihreiden 
paikkamäärä putosi viidestä neljään

Tuskin ainoa, mutta todennäköisesti merkittävä tekijä.

● Keski-Suomessa vaikutusta siihen, ettei vihreät 
saanut yhtään paikkaa

Tuskin ainoa, mutta todennäköisesti merkittävä tekijä.



  

vaikutukset

Saavutettiin suurimman eduskunnan 
ulkopuolisen puolueen paikka.

Muuttuuko muiden puolueiden 
suhtautuminen piraattiasioihin?

● Vihreissä ehkä muutospaineita
● Vasemmistoliitossa ollut liikehdintää

● vaaliohjelmassa epäkaupallisen kopioinnin 
dekriminalisointi

● Tuskin vaikutusta muihin
● Nuorisojärjestöissä havaittavissa lupaavaa 
liikehdintää (vanu, ViNO)



  

Muut puolueet

Muiden puolueiden tulokset piraattien 
näkökulmasta:

● Vihreät: Kasvi putosi, eduskuntaryhmässä 
edelleen potentiaalia (esim. Ville Niinistö)
● Kokoomus: Lepomäki varasijalle Uudellamaalla, 
Järvinen 16/35, Heikkinen Oulussa 7/18
● Vasemmisto: Anna Kontula pääsi läpi, nosti 
kampanjassa esille piraattiasioita, muutenkin 
nuorekas ryhmä
● SDP: Backman ja Jungner läpi (asiantuntemusta)
● Yleisesti: jopa 10 alle 30-vuotiasta edustajaa



  

onnistumiset
Ehdokasmäärä oli hyvä ensikertalaiselle puolueelle.

Vaalimökkitoimintaa pidetty onnistuneena.

Vaalijulisteiden kanssa onnistuttiin monin paikoin hyvin 
(ulkonäkö ja paikalleen sijoittelu).

Vaalitulos joissakin kunnissa varsin lupaava 
kunnallisvaaleja ajatellen.

Sosiaalisessa mediassa hyvä aktiivisuus ja näkyvyys.
● Piraatit Facebookissa puolueista 3. seuratuin vaalien alla.

Joitakin hyviä yksilösuorituksia.
● Palmulehto 1 074 äänellä eduskunnan ulkopuolisten 
puolueiden ääniharava yms.



  

kehittämistarpeet

 Organisaatio
● piiriyhdistysten toiminnan kehittäminen ja 
laajentaminen
● sisäinen viestintä kuntoon
● pitkäjänteisempää ohjausta

Näkyvyys
● selkeät kärkiehdokkaat
● strateginen ote viestintään
● julkisuutta saatava lisää piraattiasioihin liittyen

Rahoitus
● rahoituksen vaatimattomuus näkyi kaikessa



  

kehittämistarpeet

Organisaatio
● Piiriyhdistysten toiminnan kehittäminen ja 
laajentaminen:
● Piirikohtaisia, valtakunnallisesti tuettuja työryhmiä eri tarkoituksiin.
● Kunkin piirin perustoiminta kuntoon vuoden 2011 aikana.
● Tarvittaessa paikallisempien ryhmien muodostaminen (esim. kunnittain).

● Sisäinen viestintä kuntoon:
● Hallituksille, aktiiveille ja työryhmille toimivat viestintäkanavat.
● Jäsenistölle ja kannattajille suunnattujen viestintäkanavien 
parantaminen.

● Pitkäjänteisempää ohjausta:
● Laaditaan strategia, joka sisältää tavoitteet ja toimintatavat, ja jota 
seurataan säännöllisesti.
● Työryhmä laatimaan strategiaa ja selvittämään organisaation ja 
puolueohjelman muutostarpeita.



  

kehittämistarpeet

Näkyvyys
● Selkeät kärkiehdokkaat:
● Kunnallisvaaleja varten aktiivisilla paikkakunnilla selkeät 
kärkiehdokkaat, joiden esille nostaminen aloitetaan kesällä 2011.
● Kärkiehdokkaiden ympärille kootaan tukiryhmiä.
● Kärkiehdokkaiden kohdalla panostetaan laadukkaaseen ja 
monipuoliseen viestintään (esittelyvideot yms.).

● Strateginen ote viestintään:
● Viestintää suunnataan päämäärätietoisemmin eri kohderyhmille.
● Järjestetään viestintä- ja esiintymiskoulutusta.

● Julkisuutta saatava lisää piraattiasioihin liittyen:
● Puolueohjelman ydinasiat nostettava esille huomattavasti paremmin.
● Eri tapoja esilletuomiseen pohdittava ennakkoluulottomasti.
● Selvitettävä tarve puolueohjelman laajentamiselle.



  

kehittämistarpeet

Rahoitus
● Rahoitusta erityisesti mainontaan on saatava 
kunnallisvaaleihin enemmän.
● Selvitettävä ehdokas-, piiri- ja kuntakohtaista 
rahoitusta.
● Selvitettävä myös jäsen- ja ehdokasmaksujen 
käyttöönottoa.
● Rahoituksen hankkimisen on oltava 
määrätietoisempaa ja jatkuvaa.
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MUISTIO

Tiekartta 2011–2015
Piraattipuolueen tiekartta 1.7.2011-30.6.2015

Vaalit

• Pyritään osallistumaan presidentinvaaleihin 2012, mikäli kannattajakortteja saadaan kerättyä 
sähköisesti.

• Osallistutaan kunnallisvaaleihin lokakuussa 2012, europarlamenttivaaleihin kesäkuussa 2014 ja 
eduskuntavaaleihin huhtikuussa 2015.

• Pyritään osallistumaan mahdollisimman moniin ylioppilas- ja opiskelijakuntien 
edustajistovaaleihin.

Ohjelma

• Vuoden 2011 syyskokoukseen mennessä selvitetään, onko Piraattipuolueen puolueohjelmaa syytä 
laajentaa kattamaan enemmän politiikan eri osa-alueita, tai onko syytä samassa tarkoituksessa 
laatia erillisiä tavoite- tai periaateohjelmia.

• Selvitystyön pohjana käytetään keväällä ja kesällä toteutettavien mielipidekartoitusten tuloksia.

• Selvitystyöstä vastaa tulevaisuusryhmä, joka esittää näkemyksensä hallitukselle.

• Hallitus tekee syyskokoukselle joko tarvittavat esitykset puolueohjelman muuttamiseksi ja/tai 
uusiksi ohjelmiksi, taikka antaa syyskokoukselle selvityksen siitä, miksei se esitä muutoksia.

Organisaatio

Strategia

• Laaditaan strategia, joka sisältää keskeiset toimintatavat ja tavoitteet ajanjaksolla 1.7.2011-
30.6.2015, ja jonka toteuttamista voidaan seurata tehokkaasti.

• Laatimisesta vastaa tulevaisuusryhmä, joka tekee esityksenä hallitukselle, joka hyväksyy 
strategian ja vasta piirihallitusten kanssa sen toimeenpanost, sekä päivittää sitä tarvittaessa.

• Strategia on alisteinen puoluekokouksen hyväksymille toimintasuunnitelmille.

Organisaation kehittäminen

• Perustetaan työryhmiä eri osa-alueille. Osa niistä on vain valtakunnallisia, osa on jaettu myös 
piirikohtaisesti.

• Hallitus vastaa valtakunnallisten työryhmien perustamisesta ja yleisestä koordinoinnista. 
Piirihallitukset vastaavat työryhmistä omien piiriensä osalta.

Piraattipuolue r.p.
Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk

 info@piraattipuolue.fi
http://piraattipuolue.fi

  045 310 2340 (pj)
 045 310 2344 (puoluesiht.)
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• Tulevaisuusryhmä selvittää tarvetta puolueorganisaation kehittämiseen yleisemmin, kuten 
siirtymistä henkilöjäsenyydestä piiriyhdistysten muodostamaan liitto-organisaatioon, jossa on 
edustuksellinen puoluekokous, tai puoluevaltuuston perustamista. Tulevaisuustyöryhmä esittää 
näkemyksensä hallitukselle, joka laatii tarvittaessa sääntömuutosesitykset syyskokoukselle, tai 
selvityksen sitä, miksei se esitä muutoksia.

Perusasiat kuntoon

• Loppuvuoden 2011 keskeisimpänä tavoitteena on piiriyhdistysten toiminnan kehittäminen 
teemalla "perusasiat kuntoon".

• Tämä tarkoittaa muun muassa:

• Kattavaa jokaiselle piirille toimitettavaa "peruspakettia", joka sisältää tiedotusmateriaalia, 
kannatustuotteita ja ohjemateriaaleja.

• Aktiivisuuden nostoa koko maassa.

• Toimivaa viestintää puoluehallituksen, piiriyhdistysten ja aktiivien välillä.

• Nopean toiminnan aktiivijoukkojen muodostamista, jotka voidaan saada kasaan lyhyellä 
varoitusajalla tehtävää toimintaa varten hetkessä.

• Piiriyhdistysten hallitusten ja itse piiriyhdistysten toimintaan panostettava enemmän 
maanlaajuisen puoluetoiminnan sijaan.

• Vakioidut tapaamiset ja tapahtumiin osallistumiset piiriyhdistysten toimintaan.

• Suuremmissa vaalipiireissä tarvittaessa paikallisempien ryhmien muodostaminen (esim. 
kaupungeittain).

Näkyvyys

• Vuoden 2012 keskeiseimpänä tavoitteena ennen kunnallisvaaleja on näkyvyyden parantaminen.

• Aktiivisimmissa kunnissa on selkeät kärkiehdokkaat. Kärkiehdokkaiden kanssa aloitetaan 
henkilökohtaisten kampanjoiden kehittely ja toteuttaminen kesällä 2011. Kärkiehdokkaiden 
ympärille kasataan tukiryhmiä.

• Viestinnän määrään ja laatuun panostetaan ja sitä suunnataan kohderyhmittäin. Järjestetään 
viestintäkoulutusta.

• Puolueen tavoitteita nostetaan julkisuuteen aiempaa päämäärätietoisemmin.

Rahoitus

• Rahoituksen hankkimisen on oltava jatkuvasti määrätietoisempaa.

• Selvitettään ehdokas-, piiri-, ja kuntakohtaista rahoitusta.

Piraattipuolue r.p.
Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk

 info@piraattipuolue.fi
http://piraattipuolue.fi

  045 310 2340 (pj)
 045 310 2344 (puoluesiht.)
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• Piraattinuorten kohdalla selvitetään eri tukiensaantimahdollisuuksia.

• Harkittava eri näkökulmilta jäsen- ja ehdokasmaksujen hyötyjä ja haittoja. Mahdollinen 
käyttöönotto tuloksien pohjalta, mahdollisesti piirikohtaisesti.

Vaikuttavuus

• Vaalitoiminnan lisäksi pidetään tärkeässä osassa taustavaikuttamista lainsäädännön 
valmisteluun sekä Suomessa että EU:ssa, sekä kunnallispolitiikkaan vaikuttamista.

• Perustetaan työryhmiä vaikuttamismahdollisuuksien seurantaan.

• Luodaan laajempia yhteistyösuihteita eri vaikuttajatahoihin.

• Etsitään vaikuttamismahdollisuuksia aktiivisesti ja käytetään ne hyödyksi.

• Eduskunnan ulkopuolelta tapahtuva yhteistyösuhteiden luominen ja hyödyntäminen pidetään 
painopisteenä etenkin loppuvuonna 2011 ja vuonna 2013.

• Kansainvälistä yhteistyötä piraattipuolueiden kesken painotetaan 2013 ja 2014 eurovaaleihin 
saakka.

Piraattipuolue r.p.
Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk

 info@piraattipuolue.fi
http://piraattipuolue.fi

  045 310 2340 (pj)
 045 310 2344 (puoluesiht.)
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ESITYS

Piraattipuolue r.p.:n kevätkokoukselle

Vuoden 2012 presidentinvaaliin osallistuminen
Seuraava presidentinvaali pidetään 22.1.2012. Vaaliin voivat asettaa ehdokkaita ne puolueet, joiden 
listoilta on edellisissä eduskuntavaaleissa valittu kansanedustajia, sekä 20 000 äänioikeutetun 
perustamat valitsijamiesyhdistykset. Piraattipuolueella ei ole kansanedustajia, joten se ei voi asettaa 
ehdokasta suoraan.

Puoluehallitus päätti 4.5.2011 tukea puoluesihteeri, filosofian ylioppilas Harri Sakari Kivistön 
pyrkimystä presidenttiehdokkaaksi kannattajakortteja keräämällä. Kannattajakortteja on tarkoitus 
kerätä sekä sähköisesti että paperitse.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous päättää tukea puoluesihteeri, filosofian ylioppilas Harri Sakari 
Kivistön pyrkimystä presidenttiehdokkaaksi kannattajakortteja keräämällä, ja valtuuttaa hallituksen 
käyttämään keräykseen ja vaalikampanjaan tarvittavat taloudelliset ja muut resurssit 
tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla.

______________________________

Pasi Palmulehto
Puheenjohtaja
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OHJE LIITE 6

Ohjeet kokousaloitteiden laatimiseen
Piraattipuolueen sääntöjen 9 §:ssä todetaan kokousaloitteista seuraavaa:

"Oikeus aloitteen tekemiseen kokoukseen on kaikilla jäsenillä, mutta aloitteen on saatava ainakin 
kymmenen muun jäsenen tuki. Tuki ei edellytä äänestämään asian puolesta."

Aloiteoikeudella tarkoitetaan sitä, että yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada haluamansa asia 
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Kevätkokoukselle tämän ohjeen mukaan jätetty aloite otetaan 
automaattisesti kokouksen käsiteltäväksi, paitsi jos aloite:
a) ei koske yhdistyksen toimialaa
b) ei kuulu yhdistyksen päätäntävaltaan
c) on yhdistyksen sääntöjen vastainen
d) on lain tai hyvän tavan vastainen.
(Hallila, Riitesuo: Yhdistystoiminnan perusteet.)

Piraattipuolueen hallitus antaa seuraavan ohjeen kokousaloitteiden laatimisesta kevätkokoukselle.

1. Aloite voi olla esimerkiksi ehdotus kannanotoksi tai pysyvämmäksi kannaksi jostakin 
puolueohjelmaan liittyvästä asiasta tai se voi koskea yhdistyksen toimintatapoja. Aloitteen 
sisältämän esityksen tulisi olla merkitykseltään sellainen, että se sopii juuri puoluekokouksen 
hyväksyttäväksi (eikä esimerkiksi vain hallituksen). Aloitteessa voi olla erikseen perusteluosa ja 
varsinainen aloite. Aloite voi koskea sääntöjen tai puolueohjelman muuttamista vain, jos se on jätetty 
niin hyvissä ajoin, että hallitus voi sisällyttää kokouskutsuun tiedon, että kokouksessa käsitellään 
kyseisiä asioita.

2. Aloitteen esittäjä tai joku muu hänen puolestaan tekee aloitteelle oman keskusteluketjun 
Piraattipuolueen keskustelupalastan kevätkokousosioon 
(www.piraattipuolue.fi/keskustelupalsta/567-kevaetkokous-2011). Aloitteen perään merkitään 
aloitteen esittäjän nimi, sekä aloitetta kannattavien Piraattipuolueen jäsenten nimet, mikäli 
kannattajia on ilmoittautunut jo etukäteen. Aloitteen sanamuotoa ei pidä muuttaa sen jälkeen kun se 
on lisätty keskustelupalstalle. Sanamuotoa voidaan muuttaa vasta itse kokouksessa.

3. Jos aloitteelle ei ole etukäteen tiedossa vähintään kymmentä kannattajaa, kuka tahansa 
Piraattipuolueen jäsen voi aloitetta koskevassa keskusteluketjussa ilmoittautua kannattamaan 
aloitetta. Riittävän kannatuksen saaneista aloitteista kootaan jatkuvasti päivitettävä yhteenveto 
Piraattipuolueen wikiin (www.piraattipuolue.fi/keskustelupalsta/567-kevaetkokous-2011).

4. Riittävän kannatuksen saaneet aloitteet käsitellään vuosikokouksessa automaattisesti, eli aloitteen 
tekijän tai kenenkään sen kannattajista ei tarvitse olla läsnä kokouksessa, vaikka läsnäolo toki on 
suotavaa.

5. Aloitteen voi jättää tai kannatuksensa jollekin aloitteelle ilmoittaa myös saattamalla asian muulla 
tavoin hallituksen tietoon (www.piraattipuolue.fi/puolue/yhteystiedot). Tällöin hallitus vastaa 
aloitteen lisäämisestä keskustelupalstalle.

6. Aloitteet pyydetään jättämään viimeistään 11.6., jotta ne ovat kaikkien luettavissa riittävän hyvissä 
ajoin ennen vuosikokousta.


