
Hyvä piraattipuolueen jäsen, 
 
Piraattipuolueen puoluekokous kutsutaan koolle 26.-27.9.2020. Kokous pidetään Pukinmäen 
kartanossa, osoitteessa Rälssintie 15, 00720 Helsinki. Kokous alkaa kello 11:00. Kokouksen 
esityslista on tämän viestin lopussa. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä.  
 
Huom! Jotta jäsen voi puolueen sääntöjen mukaan käyttää äänioikeuttaan 
puoluekokouksessa, on hänen ilmoittauduttava kokouksen osallistujaksi vähintään kaksi 
viikkoa ennen kokousta ja maksettava kuluvan vuoden jäsenmaksu vähintään kaksi viikkoa 
ennen kokousta, eli viimeistään 11.09.2020.  
Ilmoittaudu kokoukseen osoitteessa: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsANNpiMqBj8ey7OcseRPcNiWh1IU9aootIyK
1xk0YcLVNbg/viewform 
Huom! Ilmoittautuminen koskee niin paikalle tulijoita kuin etäosallistujia. Jos et ole varma 
tuletko paikalle vai osallistutko etänä voit ilmoittautua molempiin. Ohjeet etäosallistumiseen 
lähetetään etäosallistujille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. 
 
Jäsenmaksutilanteesi voit tarkistaa Membookista seuraavasti: 
1. Kirjaudu jäsenrekisteriin osoitteessa https://secure.membook.fi/ 
2. Kun olet kirjautunut Membookiin, valitse ylävalikosta Yhteisösi -> Piraattipuolue r.p.. 
3. Valitse sivuvalikosta "Omat laskut". Jos näet avoimen laskun vuodelta 2020, maksa se.  
 
Kokouksessa käydään puoluehallitus- ja puoluevaltuustovaalit, käsitellään 
puolueohjelmamuutosesitys (tämä hyväksytään seuraavassa puoluehallituksen kokouksessa 
26.8.2020 ja julkaistaan sen jälkeen foorumille) ja sääntömuutosesitys 
https://foorumi.piraattipuolue.fi/viewtopic.php?t=1400&p=2462#p2462. Lisäksi kokouksessa 
käsitellään kokoukselle mahdollisesti tehdyt kokousaloitteet. 
 
Jäsenistöllä on perinteiseen tapaan oikeus tehdä kokousaloitteita. Kokouksessa voidaan 
käsitellä aloitteet, jotka ovat saaneet vähintään kymmenen muun jäsenen kannatuksen. Tuki 
ei edellytä äänestämään asian puolesta. Jotta aloitteista ehdittäisi keskustelemaan 
puoluehallitus toivoo, että kokousaloitteet julkaistaan viimeistään 19.9.2020. Kokousaloitteita 
ja kannatuksia voi jättää niille varatulle foorumialueelle 
https://foorumi.piraattipuolue.fi/viewforum.php?f=70 
Huomaathan, että jos aloitteesi koskee yhdistyslain 23 §:n mukaisia asioita (esimerkiksi 
puolueen sääntöjen muuttamista), siitä on pitänyt olla maininta jo kokouskutsussa, ja näin 
ollen aloite voidaan ottaa käsittelyyn vasta seuraavassa puoluekokouksessa. 
 
Huom! Jotta jäsen voi puolueen sääntöjen mukaan olla ehdolla puoluekokouksessa 
pidettävissä henkilövaaleissa (puoluehallituksen ja puoluevaltuuston vaalit), hänen on 
ilmoitettava ehdokkuudestaan kyseessä olevassa vaalissa kaksi viikkoa ennen kokousta ja 
oltava kokouksessa äänioikeutettu eli ilmoittautunut kokoukseen ja maksanut vuotuisen 
jäsenmaksunsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ilmoittaudu ehdokkaaksi 
keskustelupalstalla viimeistään 11.09.2020 osoitteessa: 
https://foorumi.piraattipuolue.fi/viewforum.php?f=81  
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Jos et pysty käyttämään keskustelupalstaa, ilmoittautumislomaketta tai jäsenrekisteriä, ota 
yhteyttä osoitteeseen info@piraattipuolue.fi. 
 
 
Esityslista: 
Aika: 26.-27. syyskuuta 2020 kello 11:00 
Paikka: Pukinmäen kartano, Rälssintie 15, 00720 Helsinki. 
https://pukinmaki.fi/pukinmaen-kartano/ 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
2.1. Kokouksen puheenjohtaja 
2.2. Kokouksen sihteerit 
2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Työjärjestyksen hyväksyminen 
5. Yhteenveto yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta 
6. Puoluehallitusvaali 
6.1 Puoluehallituksen puheenjohtajavaali 
6.2 Puoluehallituksen varapuheenjohtajavaali 
6.3 Puoluehallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali 
6.4 Puoluehallituksen varajäsenten vaali 
7. Puoluevaltuuston vaali 
7.1 Puoluevaltuuston puheenjohtajan vaali 
7.2 Puoluevaltuuston muiden varsinaisten jäsenten vaali 
7.3 Puoluevaltuuston varajäsenten vaali 
8. Sääntömuutokset 
9. Puolueohjelman muutokset 
10. Kokousaloitteiden käsittely 
11. Muut esille tulevat asiat 
12. Kokouksen päättäminen 
 
Terveisin, 
puoluehallitus 
 
 

http://www.puistokulma.fi/

