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Esitys Piraattipuolueen ehdokkaaksi vuoden 2011 
eduskuntavaaleihin
Mikäli haluat pyrkiä Piraattipuolue r.p.:n ehdokkaaksi vuoden 2011 eduskuntaavaaleissa, täytä tämä 
lomake ja palauta se ohjeiden mukaisesti. Sinuun otetaan yhteyttä, kun ehdokasesitys on 
vastaanotettu.

Ehdokkaaksi esitettävän henkilötiedot

Sukunimi: ________________________________________

Kaikki etunimet: ________________________________________

Puhuttelunimi (jos on): ________________________________________

Nimimerkki (jos on): ________________________________________

Syntymäaika: ________________________________________

Arvo, ammatti tai toimi (enintään kahdella ilmaisulla): ________________________________________

____________________________________________________________________________

Kotipaikkakunta: ________________________________________

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka*: __________________________________________________

____________________________________________________________________________

Puhelinnumero*: ________________________________________

Sähköpostiosoite*: ________________________________________

Kotisivun / blogin / yms. osoitteet: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Olen jäsen seuraavissa yhdistyksissä:

[   ]  Piraattipuolue r.p.

[   ]  Piraattipuolueen ________________________________________n piiriyhdistys

[   ]  Piraattinuoret ry

Voidaksesi pyrkiä ehdokkaaksi sinun on oltava jonkin edellä mainitun yhdistyksen jäsen.

* Tiedot jäävät yksinomaan piiriyhdistyksen ja Piraattipuolue r.p.:n hallitusten sisäiseen käyttöön.
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Vaalipiiri

Haluan ehdokkaaksi ________________________________________n vaalipiiriin.

[   ]  Tarvittaessa olen valmis olemaan ehdokkaana jossakin muussa vaalipiirissä. **

** Sinuun otetaan yhteyttä, mikäli tarvetta ilmenee.

Ehdokasesityksen palauttaminen

Ehdokasesitys palautetaan allekirjoitettuna sen vaalipiirin piiriyhdistykselle, jonka ehdokkaaksi 
henkilöä esitetään asetettavaksi. Ehdokasesitys tulee lähettää ilmoitettuun osoitteeseen kyseisen 
vaalipiirin piiriyhdistykselle, tai antaa piiriyhdistyksen hallituksen jäsenelle henkilökohtaisesti.

Ehdokasesitys on palautettava piiriyhdistyksen hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä. 
Tarkka palautusosoite ja ehdokasesityksen viimeinen jättöpäivä ovat nähtävillä piiriyhdistyksen 
verkkosivuilla tai saatavissa hallitukselta.

Ehdokasesityksen peruuttaminen

Ehdokkaaksi pyrkivä voi peruuttaa esityksen ilmoittamalla kirjallisesti piiriyhdistyksen hallitukselle, 
ettei haluakaan olla ehdokkaana. Ehdokkaaksi pyrkivä voi perua ehdokkuutensa myös sen jälkeen 
kun piiriyhdistys on tehnyt päätöksen ehdokasasettelusta.

Ehdokkaaksi pyrkivän vakuutus ja allekirjoitus

Suostun Piraattipuolue r.p.:n ehdokkaaksi vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ja vakuutan olevani 
vaalikelpoinen kyseisessä vaalissa.

Ehdokkaan allekirjoitus: ________________________________________

Ehdokkaan esittäjän vakuutus, allekirjoitus ja nimenselvennys

Vakuutan olevani Piraattipuolueen ________________________________________n piiriyhdistyksen 
jäsen ja esitän edellä mainittua henkilöä Piraattipuolueen ehdokkaaksi vuoden 2011 
eduskuntavaaleihin kyseiseen vaalipiiriin.

Esittäjän allekirjoitus: ________________________________________

Esittäjän nimenselvennys: ________________________________________

Esittäjän tulee olla sen vaalipiirin piiriyhdistyksen jäsen, jonka ehdokkaaksi henkilöä esitetään 
asetettavaksi.

Tietoa vaaleista ja ehdokkuudesta

Ehdokas sitoutuu edistämään Piraattipuolueen vaaliohjelmassa olevia tavoitteita olennaisilta osin. 
Vaaliohjelmaa voidaan vielä muuttaa ennen vaaleja. Tämänhetkinen vaaliohjelma löytyy osoitteesta 
http://www.piraattivaalit.fi. Vaalipiireistä ja muista vaaleihin liittyvistä asioista saa tietoa 
oikeusministeriön ylläpitämältä sivustolta: http://www.vaalit.fi.


