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PÖYTÄKIRJA
Piraattipuolue r.p.

Syyskokous 2014

Aika: 8.11.2014 kello 11.00

Paikka: Lahden tiedepuisto, Aalto-auditorio, Niemenkatu 73, Lahti

Läsnä: ( LIITE 1)

1. Kokouksen avaus
Piraattipuolueen  puheenjohtaja  Tapani  Karvinen  avasi  kokouksen  kello  
11.39.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotetttiin Tapani Karvista.
Ehdotus hyväksyttiin.

2.2 Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Arto Lampilaa.
Ehdotus hyväksyttiin.

2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Mikko Heikkilää  ja  Eena  
Värnettä.  Ehdotus  hyväksyttiin.  Äänten  laskijoiksi  ehdotettiin  Pasi  
Palmulehtoa, Lasse Kärkkäistä ja Jonna Purojärveä. Ehdotus hyväksyttiin.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli kutsuttu koolle Piraattipuolueen sääntöjen 10 §:n edellyttämällä 
tavalla ja paikalla oli riittävä määrä jäseniä. 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

5.Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015
Hyväksyttiin puolueen tulo- ja menoarvio vuodelle 2015. (LIITE 2)
Hyväksyttiin puolueen toimintasuuunnitelma vuodelle 2015 (LIITE 3)
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6. Tilintarkastusyhteisön ja varatilintarkastajan valitseminen
Valittiin   tilintarkastusyhteisöksi  Plusaudit,  josta  vastuullisena  
tilintarkastajana  toimii  Anne-Mari  Konu-Janhunen,  ja  että  
varatilintarkastajaksi valitaan Jyrki Koivunen.

7. Puolueohjelman muutosesitysten käsittely
Hyväksyttiin  esitys  yhdenvertaisuuden  nostamisesta  yksilönvapauksien  
rinnnalle  periaateohjelman  kärkeen  äänin  20  –  1.  Lisätään   "ja  
yhdenvertaisuus". Ensimmäisen virkkeen loppuun.

Hyväksyttiin  esitys  poistaa  "Lähitulevaisuudessa  pitää  pyrkiä  takaisin  
alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen, joka edellyttää muun muassa 
julkisen  velan  olevan  enintään  60  %:a  ja  julkisen  talouden  alijäämän  
enintään  3  %:a  bruttokansantuotteesta.  Sopimuksen  noudattamista  on  
valvottava aiempaa tiukemmin." EU-ohjelmasta äänin 12 – 10.

Hyväksyttiin esitys lisästä “Europarlamentti-, eduskunta- ja kuntavaaleissa 
tulee siirtyä käyttämään siirtoäänivaalitapaa. Siinä äänestäjät voivat merkitä
äänestyslippuun useampia ehdokkaita suosituimmuusjärjestyksessä.” osioon
avoin hallinto ja demokratian kehittäminen äänin 18 – 0.

Hylättiin yksimielisesti  esitys “Suora demokratia” alakohdan lisäämisestä  
avoin hallinto ja demokratian kehittäminen osioon.

Hylättiin yksimielisesti esityskokonaisuus “Kirkon erioikeuksien poistoja”.

Hylättiin yksimielisesti esitys “Aselupien rajoituksien vastustaminen”.

Kokoustauko 13.40 – 13.55

Päätettiin jättää esityskokonaisuus “ Huumeet ja päihteet” käsittelemättä,  
koska kokonaisuus sisälsi laajoja muutoksia ja esitys annettiin liian myöhään
että siitä   olisi  voitu  käydä  kattava  keskustelu.  Hallitus  kehittää  
puoluohjelman  muutosesityksen  kevätkokousta  varten  annettujen  
esitysten pohjalta.

8. Kokousaloitteiden käsittely
Ei kokousaloitteita

9.  Vaaliohjelman käsittely
Hyväksyttiin  puolueelle  vaaliohjelma  vuoden  2015  eduskuntavaaleihin.  
( LIITE 4)

10. Muut asiat
Janne Paalijärvi käytti kiitospuheenvuoron korostaen  Jonna Purojärven ja  
Satu Immosen aktiivista panosta puolueen hyväksi kuluneen syksyn aikana. 
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11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

________________________ __________________________
Mikko Heikkilä Eena Värne


