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PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue ry

Hallituksen kokous 2/2009

Aika: 26.1.2009 kello 18.30

Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä: Pasi Palmulehto (pj)
Matti Hiltunen
Mikko Kunnari
Kaj Sotala
Anton Tamminen (kohdat 5–12)
Ahto Apajalahti (vj)
Pasi Vähämartti (vj, kohdat 1–4)

Poissa Harri Kivistö.

Varajäsenet: Jyri Hämäläinen ja Pasi Vähämartti (kohdat 5–12).

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.43.

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 11 uutta jäsentä (LIITE 1, ei julkinen). 

5. Raha-asiat
Keskusteltiin yhdistyksen rahatilanteesta ja toisen pankkitilin avaamisesta. Toinen 
pankkitili on avattava, koska aiemmin avattua pankkitiliä voidaan käyttää pelkästään 
rahankeräystilinä. Rahastonhoitaja kertoi, että erääntynyt Itella Oyj:n lasku on saatu 
hoidettua.

6. Työryhmät
Verkkopalveluryhmästä Palmulehto ilmoitti, että verkkopalvelut siirtyvät uudelle 
palvelimelle piakkoin. Tämän myötä tulee myös salattu yhteys ainakin osalle 
verkkopalveluista.

7. Kansainvälinen konferenssi
Kansainvälinen sihteeri kertoi, että piraattipuolueiden IV kansainväliseen konferenssiin 
Helsinkiin 30.1.–1.2.2009 on osallistumassa 12 ulkomaalaista vierasta viidestä eri maasta 
(Ruotsi, Saksa, Espanja, Tanska, Alankomaat). Vieraista neljä on Ruotsin piraattipuolueen 
nuorisojärjestön, Ung Piratin, edustajia. 
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Kansainvälinen sihteeri kertoi konferenssin ohjelmasta, että Ung Pirat pitää esitelmän 
tukirahastoista joihin pääsee osalliseksi kun on nuortenjärjestöjä useammissa EU-maissa. 
Lisäksi konferenssissa käsitellään piraattipuolueiden yhteistä manifestiprojektia, 
pohditaan yhteistyötä EU-vaalien osalta ja vahvistetaan kansainvälistä yhtenäisyyttä. 
Kukin puolue pitää myös osaltaan tilannekatsauksen.

8. Keskustelu vaalijärjestyksestä
Apajalahti esitteli luonnoksensa Priaattipuolueen vaalijärjestykseksi, jota aikoo ehdottaa 
hyväksyttäväksi yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 31.1.

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa on hyväksyttävä vaalijärjestys, johon tulee 
yhdistyksen sääntöjä tarkentavat säädökset jäsenäänestyksen järjestämisestä. 
Vaalijärjestystä tarvitaan kesän 2009 europarlamenttivaalien ehdokasasettelua varten, 
mikäli puolue pääsee osallistumaan vaaleihin. Käytännössä toive on, että ei jouduta 
turvautumaan ennen kuin sähköiset jäsenäänestykset ovat sallittuja. Nyt vaalijärjestys on 
tehtävä siltä pohjalta, että äänestys tapahtuu postitse tai erillisissä äänestystilaisuuksissa.

Vaalijärjestykseen tulee kuitenkin myös pykäliä, joita tarvitaan eurovaaliehdokkaiden 
valitsemisprosessissa, vaikka ehdokkaita tulisi enintään 20 eikä varsinaista äänestystä 
tarvitsisi siten järjestää.

Apajalahti esitteli vaalijärjestyksen hyödyntämisen vaiheet seuraavasti luonnoksensa ja 
yhdistyksen sääntöjen pohjalta:
1. Jos Piraattipuolue pääsee puoluerekisteriin ajoissa eurovaaleja ajatellen, sen pitää 
järjestää puolueen sisäinen ehdokasasettelu.
2. Ensin annetaan aikaraja jonka puitteissa pitää ilmoittautua ehdokkaaksi, ja 
ilmoittautujalla pitää olla 20 ihmisen tuki takanaan.
3. Jos ehdokkaita tulee enintään 20, jäsenäänestystä ei pidetä vaan ehdokkaat asetetaan 
puoluekokouksessa.
4. Jos ehdokkaita tulee yli 20, on pidettävä jäsenäänestys.

9. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Päätettiin siirtää 12.1. pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
seuraavaan kokoukseen sen johdosta, että oli epäselvyyttä siitä, mitä kokouksessa 
hyväksytyn laskun osalta oli päätetty.

10. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 2.2.2009 kello 18.30 PirateNet-IRC-verkossa 
kanavalla #hallituskokous.

11. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin rahaliikenteen hoitamiseen liittyvistä käytännöistä. Todettiin olevan tarvetta 
selventää käytäntöjä seuraavassa kokouksessa.



PIRAATTIPUOLUE 23.2.2009                                                   3(3)

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________ _____________________________

            Varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto Sihteeri Ahto Apajalahti


