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VUOSIKERTOMUS

Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2008

Piraattipuolue ry

Toimintakausi 13.3.–31.12.2008

1. Yleistä

Piraattipuolue ry on 13.3.2008 perustettu yhdistys, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin 
olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Piraattipuolue pyrkii turvaamaan 
kansalaisoikeudet, erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden, ja lisäämään kulttuurin ja 
tiedon vapautta. Vuoden 2008 päättyessä Piraattipuolue keräsi kannattajakortteja päästäkseen 
puoluerekisteriin.

Piraattipuolue perustettiin 13.3.2008 Orivedellä ja varsinainen perustuskokous, jossa valittiin pysyvä 
hallitus, pidettiin Tampereella 24.-25.5.2008. Perustuskokouksessa ja sitä edeltävissä 
verkkokeskusteluissa  hahmottui yhteisymmärrys Piraattipuolueen arvoista. Puolueohjelma 
omaksuttiin pitkälti Ruotsin piraattipuolueelta ja siihen kuuluvat pääasiallisesti 
tekijänoikeusjärjestelmän radikaali uudistaminen, yksityisyyden ja sananvapauden turvaaminen ja 
patenttijärjestelmän hyödyllisyyden uudelleenarviointi. Avoimuuden puolueen raha-asioissa ja 
päätöksenteossa sekä piraattihenkisen epämuodollisuuden todettiin myös kuuluvan puolueen 
keskeisiin arvoihin.

Perustuskokouksen jälkeen puolueessa oli muutama kymmenen jäsentä. Uusia jäseniä alettiin ottaa 
vastaan 14.7. ja puolueeseen liittyi sen jälkeen viikossa noin 350 jäsentä ja seuraavan kahden viikon 
aikana vielä noin 200 jäsentä. Vuoden 2008 lopussa jäsenmäärä oli noin 900 (LIITE 1). Marraskuussa 
jäsenistöstä noin neljäsosa oli 15–18-vuotiaita, noin kolmasosa 19–23-vuotiaita, yli viidesosa 24–28-
vuotiaita ja hieman alle viidesosa vähintään 29-vuotiaita (LIITE 2).

Puolueen toimintakenttään kuului sekä kannanottojen kirjoittamista, mielenosoitusvalmisteluja ja 
ulkomaanmatkailua piraattiseurassa, että ajatustenvaihtoa verkkokeskusteluissa ja hauskanpitoa 
tapaamisissa yhteensä 11 eri paikkakunnalla. Puolue järjesti kymmeniä tapaamisia ja tapahtumia, 
joihin otti osaa yhteensä kymmeniä eri henkilöitä, ja osallistui useisiin valtakunallisiin tapahtumiin. 
Lisäksi puolueella oli erittäin aktiivinen yli sadan käyttäjän IRC-kanava, jolla käytiin, paitsi 
vapaamuotoista keskustelua, myös vilkasta ajatustenvaihtoa puolueelle ajankohtaisista 
kysymyksistä.

2. Puolueen toiminta

2.1. Valtakunnallinen toiminta

2.1.1. Hallituksen toiminta
Piraattipuolue perustettiin ja perustamiskirja allekirjoitettiin Orivedellä 13.3.2008. Tällöin 
yhdistykselle valittiin väliaikainen hallitus (LIITE 3), jonka ainoa tehtävä oli varsinaisen 
perustuskokouksen järjestäminen.
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Perustuskokouksessa Tampereella 24.5.2008 valittiin uusi hallitus (LIITE 3), johon tuli seitsemän 
jäsentä ja kuusi varajäsentä. Puoluesihteeri vaihtui lokakuussa ja joulukuussa hallituksen 
puheenjohtaja erosi henkilökohtaisista syistä. Uusi puheenjohtajan valitsemista varten päätettiin 
pitää yhdistyksen ylimääräinen kokous 31.1.2009.

Perustuskokouksessa valittu hallitus kokoontui vuoden loppuun mennessä 23 kertaa. Kokoukset 
pidettiin kahta lukuunottamatta IRC:ssä, joka vakiintui hallituksen jäsenten laajan maantieteellisen 
jakauman vuoksi hallituksen pääasialliseksi kokoustamis- ja toiminnan suunnittelupaikaksi. Aluksi 
kokouset pidettiin hallituksen omalla kanavalla, jolloin kokousta saattoivat seurata vain hallituksen 
jäsenet, mutta 11.9. kokouksesta lähtien kokoukset pidettiin erillisellä kanavalla, jota kuka tahansa 
saattoi tulla seuraamaan. Hallituksen kokouksilla olikin tämän jälkeen poikkeuksetta hallituksen 
ulkopuolisia seuraajia, jotka saattoivat myös osallistua keskusteluun.

Hallituksen pöytäkirjat julkaistiin Piraattipuolueen wikissä, josta oli myös saatavilla tietoa tulevissa 
kokouksissa käsiteltävistä asioista. Hallituksen tehtäviin kuuluivat uusien jäsenten hyväksyminen, 
raha-asioiden hoito, kannanottojen valmistelu, erilaiset hallinnolliset asiat ja käytännön toiminnan 
suunnittelu ja toteuttaminen. Hallituksen jäsenten ja muiden aktiivisten puolueen jäsenten tehtäviin 
kuuluivat lisäksi tiedotustoiminta ja mediayhteydet, verkkopalvelujen ylläpito ja kehittäminen ja 
kansainvälinen yhteistyö.

2.1.2. Tiedotus- ja valistustoiminta
Piraattipuolueen verkkosivusto toimi alusta lähtien puolueen pääasiallisena tiedotuskanavana. 
Puolueen blogissa julkaistiin aikavälillä 28.5.–31.12. yhteensä 108 kirjoitusta. Blogissa julkaistiin 6.10. 
alkaen luovan alan asiantuntijoiden vieraskirjoituksia vuoden loppuun mennessä yhteensä 12. 
Vieraskirjoittajien taustat vaihtelivat muusikoista tekijänoikeusalan asiantuntijoihin ja poliitikkoihin. 
Lisäksi lähetettiin 13 lehdistötiedotetta ja laadittiin artikkeleita ja kannanottoja. Lehdistötiedotteet ja 
kannanotot käsittelivät lainvalmistelun käytäntöjen ja tiedotuksen parantamista sekä sananvapautta 
ja yksityisyyden suojaa. Blogikirjoituksissa ja verkkosivuilla julkaistuissa pidemmissä artikkeleissa 
painottuivat edellisten lisäksi tekijänoikeuskysymykset varsin laajasti.

Piraattipuolue sai näkyvyyttä tiedotusvälineissä jo ennen varsinaista perustamistaan kun 
verkkoyhteisö oli avattu sekä perustuskokouksen ja kannattajakorttien keräämisen aloittamisen 
yhteydessä. Kaikkiaan mainintoja sanoma- ja aikakauslehdissä, lehtien verkkosivuilla, televisiossa ja 
radiossa oli vuoden aikana kymmenittäin.

Piraattipuolueen verkkopalveluista pyrittiin kehittämään monipuolisia. Keskeisimpiä 
verkkopalveluita olivat piraattipuolue.fi-sivusto, blogi, keskustelupalsta, wiki ja IRC. Piraattipuolueen 
verkkosivustolla oli saatavissa tietoa puolueen kannoista ja toiminnasta. Blogissa julkaistiin 
pohdiskelevia artikkeleita puolueen ajamista asioista ja ajankohtaisia mielipidekirjoituksia, 
lehdistötiedotteita ja puolueen toimintaa koskevia tiedotuksia. Keskustelupalstalle saattoi liittyä kuka 
tahansa ja sitä hyödynnettiin erityisen aktiivisesti perustuskokouksen suunnittelussa. 
Keskustelupalstalla myös vastailtiin käivijöiden kysymyksiin ja tiedotettiin toiminnasta ja 
suunniteltiin sitä. 

Piraattipuolueelle perustettiin myös oma wiki, joka toimi puolueen avoimena, läpinäkyvänä ja 
joustavana sisäisenä tiedotus- ja työskentelytilana. Wikiä käytettiin menestyksekkäästi esimerkiksi 
kannanottojen laatimisessa. Puolueen IRC-kanavasta muodostui vuoden mittaan piraattien tärkein 
sähköisen yhdessäolon väline ja erittäin aktiivinen yli sadan käyttäjän yhteisö, jossa käytiin, paitsi 
vapaamuotoista keskustelua, myös vilkasta ajatustenvaihtoa puolueelle ajankohtaisista 
kysymyksistä.
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Piraattipuolueen jäsenille tiedotettiin puolueen asioista verkkosivujen, blogin, keskustelupalstan ja 
wikin kautta. Lisäksi julkaistiin säännöllisesti uutiskirjettä, jonka saattoi lukea verkkosivuilta tai tilata 
omaan sähköpostiosoitteeseensa. Uutiskirje ilmestyi vuoden aikana 15 kertaa ja sen avulla 
tiedotettiin piraatteja kiinnostavista uutisista sekä Piraattipuolueen toiminnasta ja 
medianäkyvyydestä.

2.1.3. Tapahtumat
Helmikuun lopulla 2008 Matti Hiltunen avasi Piraattipuolueen verkkosivuston ja -yhteisön tuomaan 
yhteen kaikki Piraattipuolueen perustamisesta kiinnostuneet. Lukuisat valtakunnalliset ja paikalliset 
mediat tarttuivat uutiseen Piraattipuolueen perustamisesta ja lähes 600 kiinnostunutta ympäri maan 
liittyi mukaan keskustelupalstalle ensimmäisen kahden kuukauden aikana. 

Piraattipuolue perustettiin 13.3. Orivedellä, jolloin valittiin väliaikainen hallitus, joka ryhtyi 
valmistelemaan varsinaista perustuskokousta. Toukokuussa 24.-25.5. pidetyssä perustuskokouksessa 
oli paikalla noin 50 ihmistä. Perustuskokouksen kunniavieraana oli Ruotsin piraattipuolueen 
puheenjohtaja Rickard Falkvinge. Lauantaina 24.5. pidettiin varsinainen kokous, jossa hyväksyttiin 
puolueohjelma ja valittiin uusi hallitus. Sunnuntaina 25.5. suunniteltiin puolueen tulevaa toimintaa ja 
uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran.

Piraattipuolue oli läsnä heinäkuussa Animecon-, elokuussa Assembly- ja lokakuussa Alternative Party 
-tapahtumassa. Tapahtumissa harjoitettiin jäsenhankintaa ja tiedotustoimintaa ja Alternative 
Partyssa menestyksekkäästi kannattajakorttien keräystä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 
16.10.2008 Jyväskylässä. Kokouksessa valittiin puolueelle tilintarkastusyhteisö ja keskusteltiin laajasti 
puolueen tulevasta toiminnasta.

Syksyn aikana myös paikallistoiminta vilkastui. Kannattajakorttien keräyskampanjan ansiosta 
Helsingissä, Tampereella ja Turussa alettiin kokoontua säännöllisesti paikallisten piraattien voimin 
vapaamuotoisen oleskelun ja paikallistoiminnan suunnittelun merkeissä. Toimintavuosi päättyi 
31.12. Helsingissä järjestettyyn Ruotsin televakoilulain eli FRA-lain vastaiseen mielenosoitukseen, 
jonka järjestämisessä Piraattipuolue oli vahvasti mukana.

2.1.4. Yhdistys- ja puoluerekisterit ja kannattajakorttien kerääminen
Piraattipuolue hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 9.9.2008. Tämän jälkeen 12.9. aloitettiin 5 000 
tarvittavan kannattajakortin kerääminen puoluerekisteriin pääsyä varten. Ensimmäiset 1 000 
kannattajakorttia kerättiin alle kuukaudessa ja 2 000 tuli täyteen marraskuun loppupuolella. 
Ajanjaksolla 31.10.–7.11. järjestettiin kannattajakorttien keräystapahtumia Helsingissä, Joensuussa, 
Joutsenossa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Yhteensä syys–joulukuussa järjestettiin lähes 30 
kannattajakorttien keräystapahtumaa. Lisäksi kannattajakortin saattoi käydä allekirjoittamassa 
tavallisissa paikallistapaamisissa.

Joulukuussa käynnistettiin kannattajakorttikampanjan vauhdittamiseksi Allekirjoita.fi-palvelu, josta 
saattoi ilmaiseksi tilata itselleen kannattajakortteja täytettäväksi. Vuoden 2008 lopussa oli kerättynä 
ainakin noin 2 590 kannattajakorttia. Kannattajakortit oli määrä saada kerättyä niin hyvissä ajoin, että 
Piraattipuolue ehtisi osallistua europarlamenttivaaleihin kesäkuussa 2009.

2.2. Kansainvälinen toiminta
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii Pirate Parties 
International (PPI) -verkosto. Hallitus piti alusta lähtien kansainvälistä yhteistyötä piraattipuolueiden 
välillä tärkeänä puolueen toiminnan kannalta ja valitsi puolueelle kansainvälisen sihteerin hoitamaan 
kansainvälisiä asioita.
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Kansainvälinen sihteeri osallistui kesäkuussa Uppsalassa pidettyyn piraattipuolueiden III 
kansainväliseen konferenssiin, jossa eri maiden piraattipuolueiden edustajat tutustuivat toisiinsa ja 
puolueidensa käytäntöihin. Konferenssissa laadittiin "Uppsalan julistus" piraattipuolueiden yhteisen 
eurovaalityön pohjaksi. Osallistuminen konferenssiin heti puolueen toiminnan alkuvaiheessa oli 
tärkeä askel kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä. Lisäksi kansainvälinen sihteeri oli edustamassa 
Piraattipuoluetta Euroopan sosiaalifoorumissa Ruotsissa 17.–21.9.

Piraattipuolueiden IV kansainvälisen konferenssin pitopaikaksi päätettiin Helsinki, ja ajankohdaksi 
30.1.–1.2.2009. Kansainvälisen konferenssin valmistelu alkoi vuoden 2008 lopulla kansainvälisen 
sihteerin johdolla. PPI-verkostossa vuosi kului erityisesti suunniteltaessa yhteistä kansainvälistä 
piraattiliikkeen ohjelmajulistusta. Vuoden 2008 lopussa julistuksen valmistelu oli edennyt 
loppuvaiheeseen, ja se oli määrä tuoda kansainväliseen konferenssiin käsiteltäväksi.

2.3. Paikallistoiminta
Piraattipuolueen paikallistoiminta päätettiin järjestää ensisijaisesti vaalipiireittäin. Tähän oli syynä se, 
että eduskuntavaalien ehdokasasettelu katsottiin järkevimmäksi toteuttaa vaalipiiritasolla, jolloin 
vaalipiireistä muodostuivat paikallistoiminnan luonnolliset rajat. Heti alusta lähtien oli selvää, että 
vaalipiireihin pyritään aikanaan perustamaan piiriyhdistykset. Piiriyhdistysten perustaminen ei 
kuitenkaan tullut vielä ajankohtaiseksi vuoden 2008 aikana.

Paikallistoiminta päädyttiin organisoimaan toistaiseksi siten, että hallitus nimitti kutakin aktiivista 
vaalipiiriä kohden 1–2 vaalipiirivastaavaa, joiden tehtävänä oli järjestää paikallistoimintaa. 
Säännöllinen paikallistoiminta saatiin käynnistettyä Helsingin, Pirkanmaan, ja Varsinais-Suomen 
vaalipiireissä. Helsingissä järjestetyssä toiminnassa oli osanottajia myös muualta 
pääkaupunkiseudulta. Muiksi paikallistoiminnan keskuksiksi muodostuivat Tampere ja Turku.

2.3.1. Helsinki
Ensimmäiset pääkaupunkiseutulaisille tarkoitetut piraattitapaamiset pidettiin Helsingissä jo ennen 
perustuskokousta. Tapaamiset muuttuivat suhteellisen säännöllisiksi syyskuussa ja niihin osallistui 
yhteensä pari-kolmekymmentä eri henkilöä. Kannattajakorttien keräystapahtumia ja muita 
tapaamisia järjestettiin yhteensä parikymmentä.

Elokuussa paikalliset piraatit osallistuivat Assembly-tapahtuman aikana järjestettyyn 
Piraattipuolueen tiedotus- ja jäsenkeräystoimintaan sekä tapaamiseen ja isännöivät hallituksen 
kokousta ja siihen liittynyttä tapaamista. Piraattipuolue osallistui Alternative Party -tapahtumaan 
24.–26.10. pääkaupunkiseutulaisten piraattien voimin. Piraattipuolue piti tapahtumassa 
esittelypöytää ja kannattajakortteja täytettiin tapahtuman aikana noin 130. Uudenvuodenaattona 
järjestettiin Helsingissä Ruotsin FRA-lain vastainen mielenosoitus, jossa paikalliset piraatit olivat 
vahvasti läsnä

2.3.2. Pirkanmaa
Tampereella järjestettiin ensimmäiset tapaamiset keväällä ja kesällä. Syyskuusta lähtien järjestettiin 
säännöllisesti kannattajakorttien keräystapahtumia ja muita tapaamisia, yhteensä noin 
parikymmentä. Tapahtumiin osallistui viitisentoista eri henkilöä.

Pirkanmaalaiset piraatit osallistuivat 26.–27.7.2008 pidettyyn Animecon-tapahtumaan, jossa 
harjoitettiin jäsenkeräystä. Lisäksi Piraattipuolueen edustaja piti tapahtumassa esitelmän anime-
harrastukseen liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä.
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2.3.3. Varsinais-Suomi
Myös Turussa pidettiin tapaamisia jo keväällä ennen perustuskokousta. Kannattajakorttien 
keräyskampanjan myötä tapaamiset muuttuivat säännöllisiksi syksyllä. Kannattajakorttien 
keräystapahtumia ja muita tapaamisia pidettiin syksyllä yhteensä kymmenkunta ja niihin osallistui 
viitisentoista eri henkilöä.

2.3.4. Muut vaalipiirit
Kannattajakorttien keräystapahtumia ja muita tapaamisia järjestettiin myös Espoossa (Uudenmaan 
vaalipiiri), Joensuussa (Pohjois-Karjalan vaalipiiri), Joutsenossa (Etelä-Karjalan vaalipiiri), Jyväskylässä 
(Keski-Suomen vaalipiiri), Lahdessa (Hämeen vaalipiiri), Oulussa (Oulun vaalipiiri), Raumalla 
(Satakunnan vaalipiiri) ja Vaasassa (Vaasan vaalipiiri).

3. Varainkäyttö

Piraattipuolueen varainkäyttö alkoi vuoden 2008 joulukuussa pienimuotoisena. Kuluja meni 
verkkosivujen ylläpitämiseen, tiedotusmateriaalin hankintaan ja kannattajakorttien postituskuluihin 
yhteensä 400 euroa, ja lahjoituksia saatiin kulujen kattamiseksi 490 euroa.  Vuonna 2008 ei kerätty 
jäsenmaksua.

Joulukuussa jätettiin rahankeräyslupahakemus lahjoitusten keräämisen helpottamiseksi. 
Loppuvuodesta suunniteltiin verkkokaupan avaamista kannatustuotteiden myyntiä varten. Hallitus 
päätti 17.12. olla keräämättä jäsenmaksua vuodelta 2009. Vuoden 2009 pääasiallisiksi tulonlähteiksi 
arvioitiin rahankeräyksen avulla saatavia lahjoituksia ja kannatustuotemyynnin tuottoja.

LIITE 1: Piraattipuolueen jäsenmäärän kehitys vuonna 2008
LIITE 2: Piraattipuolueen jäsenet syntymävuosittain 10.11.2008
LIITE 3: Piraattipuolueen hallituksen jäsenet vuonna 2008

_____________________________

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto

Sihteeri Ahto Apajalahti
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LIITE 2

Piraattipuolueen jäsenet syntymävuosittain 10.11.2008
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LIITE 3

Piraattipuolueen hallitus 13.3.-24.5.2008:

Nimi Tehtävä

Pasi Palmulehto puheenjohtaja

Carl E. Wahlman varapuheenjohtaja ja tiedottaja

Harri Kivistö sihteeri

Pasi Vähämartti rahastonhoitaja

Piraattipuolueen hallitus 24.5.2008-:

Varsinaiset jäsenet
Nimi Tehtävä

Carl E. Wahlman (14.12.2008 saakka) puheenjohtaja

Pasi Palmulehto varapuheenjohtaja

Matti Hiltunen puoluesihteeri 25.5.–27.10.2008

Kaj Sotala tiedottaja

Tuisku Tamminen kansainvälinen sihteeri

Harri Kivistö

Mikko Kunnari

Varajäsenet
Nimi Tehtävä

Pasi Vähämartti rahastonhoitaja

Ahto Apajalahti puoluesihteeri 27.10.2008–

Patrik Hirvinen

Jyri Hämäläinen

Tero Inha

Lari Yltiö


