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PÖYTÄKIRJA
Piraattipuolue r.p.
Hallituksen kokous 2/2010
Aika:

28.1.2010 kello 18.30

Paikka:

#hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:

Pasi Palmulehto (pj)
Harri Kivistö (kohdat 3–11)
Mikko Kunnari
Kaj Sotala
Ahto Apajalahti (vj, kohdat 1–2)
Pasi Vähämartti (vj)
Poissa Matti Hiltunen.
Varajäsenet: Ahto Apajalahti (kohdat 3–11)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.35.
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). Merkittiin tiedoksi kaksi eroilmoitusta.
5. Kansainväliset asiat
Piraattipuolueiden kansainvälistä yhteistyöjärjestön, Pirate Parties Internationalin (PPI),
toimintaa organisoidaan parhaillaan. Brysselissä pidetään 16.–18.4.2010
piraattipuolueiden kansainvälinen konferenssi, jossa on tarkoitus muiden muassa tavata
kansalaisjärjestöjen edustajia, tutustua Euroopan parlamenttiin, hyväksyä PPI:lle säännöt
ja valita sille hallitus. Konferenssiin pääsee kustakin piraattipuolueesta kaksi äänivaltaista
edustajaa ja lisäksi vielä tarkentumaton määrä muita mukaantulijoita. Osa virallisten
edustajien kuluista katetaan EU-rahalla. PPI:ssä on perustettu konferenssin
järjestämistyöryhmä ja sääntötyöryhmä.
Keskusteltiin kansainvälisestä konferenssista ja todettiin alustavasti, että Piraattipuolue on
valmis myös tukemaan osaltaan konferenssiin osallistuvien matkakustannuksia.
6. Vuoden 2009 tulo- ja menoarvion toteutuminen
Rahastonhoitaja esitteli katsauksen vuotta 2009 koskevan tulo- ja menoarvion
toteutumisesta (LIITE 2).
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Rahastonhoitaja kertoi, että vuonna 2009 saatiin 277 lahjoitusta 90 lahjoittajalta. Yksi
lahjoittaja lahjoitti vuoden aikana keskimäärin 79,15 euroa. Vähintään 300 euroa
lahjoittaneita oli viisi. Säännöllisiä lahjoittajia oli 21, ja he lahjoittivat keskimäärin 13,80
euroa kuukaudessa.
Keskustelussa pantiin merkille, että tilikausi 2009 oli 1 295,62 euroa ylijäämäinen.
Erityisesti lahjoituksia saatiin odotettua enemmän.
7. Vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen
Puoluesihteeri esitteli katsauksen vuotta 2009 koskevan toimintasuunnitelman
toteutumisesta (LIITE 3).
Keskustelussa todettiin, että toimintasuunnitelman toteutuminen parantui vuoden
lopulla edelliseen katsaukseen verrattuna. Tiedotusta ja verkkopalvelujen kehittämistä
lukuunottamatta kaikki tarkastellut tavoitteet toteutuivat hallituksen oman näkemyksen
mukaan hyvin tai tyydyttävästi. Tiedotuksessa todettiin selkeä parannustarve.
Verkkopalveluiden osalta todettiin erityisesti, ettei uutta jäsentietokantaa ollut saatu
käyttöön, vaikka tarve oli ilmeinen.
8. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin 12.1.2010 pidetyn puoluehallituksen kokouksen pöytäkirja.
9. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 9.2.2010 kello 18.30 PirateNet-IRC-verkossa
kanavalla #hallituskokous.
10. Muut esille tulevat asiat
Puoluesihteeri kertoi 26.1. pidetystä vihreiden järjestämästä keskustelutilaisuudesta, jossa
puhuttiin tekijänoikeuksista. Tilaisuuden yleisössä oli paljon piraatteja.
Keskusteltiin erillisen vaalisivuston perustamisesta. Sivuston julkaisuajankohdaksi
ehdotettiin kevättä 2010.
Keskusteltiin puolueen verkkosivujen uudistamistarpeesta.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi
_____________________________
Puheenjohtaja Pasi Palmulehto

_____________________________
Sihteeri Ahto Apajalahti

Piraattipuolueen talousarviokatsaus 31.12.2009
TULOT

Arvio 2009 Toteuma

Lahjoitukset
Kannatustuotemyynti
Edellisvuodelta
Korot

6 000 € 7 123,35 €
4 000 € 4 170,30 €
0€
88,26 €
0€
1,97 €
Tulot yhteensä

10 000 € 11 383,88 €

MENOT
Verkkopalvelumaksut
Postimaksut
Kannatustuotteiden hankinta
Nuorisotoiminnan avustus
Kansainvälinen toiminta
Tapahtumien järjestäminen
Tapahtumiin osallistuminen
Mainonta
Verkkomainonta
Flyerit, esitteet ym.
Printtimedia
Muut kustannukset
Pankkikulut
Kokouskulut
Toimistotarvikkeita
Viranomaismaksut
Kirjanpito
Laitehankinnat
Puhelut
Menot yhteensä
Tase

500 €
747,60 €
1 900 € 1 883,77 €
1 700 € 2 130,37 €
650 €
400,00 €
500 €
250,00 €
1 000 €
91,87 €
500 €
0,00 €
1 000 €
800 €
0€

509,32 €
779,54 €
119,27 €

240 €
500 €
500 €
80 €
130 €
0€
0€

182,84 €
780,00 €
191,43 €
168,00 €
74,40 €
756,80 €
21,66 €

10 000 € 9 086,87 €
0 € 2 297,01 €

Vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutumiskatsaus
Toteutumiskatsaus vuosikokouksessa 14.6.2009 vuodelle 2009 hyväksyttyjen tavoitteiden
toteutumisesta.

✓ = toteutunut hyvin
— = toteutunut tyydyttävästi
X = toteutunut huonosti
Tavoite

Toteutuminen Muuta
6.10.09 / 31.12.09

Paikallistoiminnan kehittäminen

—/✓

Useita piiriyhdistyksiä perustettiin
vuoden loppuun mennessä. Hallituksiin
saatiin uusia aktiiveja.

Tiiviin ja toimeliaan yhteisön luominen
puolueen toimintaa edistämään

—/—

Yhteisön koko, tiiviys ja toimeliaisuus on
lisääntynyt hieman.

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

—/—

Esim. kannanottojen valmisteluprosessi,
toiminnan järjestäminen ym. eivät ole
vakiintuneet parhaalla mahdollisella
tavalla.

Puoluerekisteriin pääsy
Yhteistyön lisääminen
kansalaisjärjestöjen, puolueiden ja
viranomaisten kanssa

✓
✓/✓

Tavoite toteutui 13.8.2009.
Yhteyksiä on luotu poliittisiin
nuorisojärjestöihin, Effiin, OM:öön,
LVM:öön ja OPM:öön sekä Elvis ry:hyn,
tutustuttiin Teoston toimintaan.

Kansalaistoiminnan järjestäminen

—/—

Lex Nokia -mielenosoitus, tapahtumia
henkisen omaisuuden viikolla jne.

Vilkas tiedotustoiminta erityisesti
verkossa

—/✓

Puolueelle perustettiin jäsenlehti Purje,
joka alkoi ilmestyä kerran kuussa.

Tavoitteena on, että jäsenmäärä kasvaa
jatkuvasti koko toimintavuoden ajan.

✓/✓

Jäsenmäärä nousi vuoden aikana
900:sta noin 2 700:een.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti,
yleensä parin viikon välein, ja kokoukset
pidetään enimmäkseen IRC:ssä.

✓/✓

Hallitus on kokoontunut säännöllisesti
ja kaikki kokoukset on pidetty IRC:ssä.

Hallituksen päätehtävinä säilyvät uusien
jäsenten hyväksyminen, raha-asioiden
hoito, kannanottojen valmistelu, erilaiset
hallinnolliset asiat ja käytännön
toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen.

✓/✓

Vastuuta käytännön toiminnasta
pyritään siirtämään enemmän
paikallistasolle ja myös toimintavuoden
aikana toimintansa käynnistävälle
Piraattinuorille.

—/✓

Hallituksen jäsenten ja muiden
aktiivisten puolueen jäsenten tehtäviin
kuuluvat lisäksi tiedotustoiminta ja
mediayhteydet, verkkopalvelujen

✓/✓

Piraattinuoret on alkanut järjestää
toimintaa pääkaupunkiseudulla. Useita
piiriyhdistyksiä perustettiin vuoden
loppuun mennessä. Hallituksiin saatiin
uusia aktiiveja.

ylläpito ja kehittäminen ja
kansainvälinen yhteistyö.
Hallituksen toiminnassa tärkeänä
työkaluna säilyy Piraattipuolueen wiki.

✓/✓

Tiedottamista hallituksen toiminnasta
parannetaan puolueen verkkosivuja ja
keskustelupalstaa kehittämällä.

X/X

Tiedottamista ei ole parannettu.
Verkkosivujen kehittämisestä laadittiin
suunnitelma, jota ei vielä toteutettu.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että
päätösesitykset, kannanotot ja muut
hallituksen käsittelyyn tulevat asiat
saatetaan jäsenistön kommentoitavaksi
hyvissä ajoin aina kun se on mahdollista
ja tarkoituksenmukaista.

X/X

Tiedottaminen usein ennemminkin
jälkikäteistä kuin etukäteistä, ei ole
toteutunut hyvissä ajoin läheskään aina.
Syynä henkilöresurssien vähyys ja
aikataulujen kireys. Tilanne ei juuri
parantunut vuoden loppuun mennessä.

Hallitus edistää monipuolista sisäistä
keskustelua puolueen toiminnasta ja
tavoitteista.

—/—

Hallitus huolehtii siitä, että puolueen
raha-asioiden hoito tapahtuu
mahdollisimman avoimesti.

✓/✓

Piraattipuolueen verkkosivuja
parannetaan kävijöiden ja puolueen
jäsenten toiveiden mukaisesti ja toiveita
kartoitetaan jatkuvasti.

—/—

Puolueen blogi pysyy aktiivisena
puolueen tiedotuskanavana ja
ideologisen kehittämisen ja
monipuolisemman tekijänoikeus- ja
kansalaisoikeuskeskustelun foorumina.

✓/✓

Keskustelupalstaa hyödynnetään
aiempaa paremmin puolueen sisäisessä
tiedotuksessa ja toiminnan ja
päätöksenteon suunnittelussa.

—/—

Puolueen wiki toimii puolueen
avoimena, läpinäkyvänä ja joustavana
sisäisenä tiedotus- ja työskentelytilana.

✓/✓

Puolueelle kehitetään uusia
verkkopalveluita tarpeen mukaan.

X/X

Keskustelua on jonkin verran pyritty
edistämään, mutta se ei ole ollut niin
laajaa kuin olisi voinut toivoa.
Tarkat tiedot rahankäytöstä ovat olleet
jatkuvasti verkkosivuilla.
Parannustarpeet on tiedostettu ja
sivusto on ajantasalla, mutta suuremmat
parannukset uupuvat.
Blogi on ollut erittäin aktiivinen.

Keskustelupalstaa on hyödynnetty,
mutta usein turhan viime tingassa.
Keskustelu ei ole ollut niin aktiivista kuin
olisi voinut toivoa, osin hallituksesta
riippumattomista syistä.

Varsinaisia uusia verkkopalveluita ei
kehitetty. Jäsenrekisteriä ei onnistuttu
uusimaan, vaikka tarve oli selkeä.

—/—

Piraattiradiota on julkaistu
toistakymmentä jaksoa ja pari
esittelyvideota on YouTubessa.
Materiaalin laatu ja määrä saisi kuitenkin
olla edelleen parempi.

Puolue ottaa säännöllisesti kantaa
puolueohjelmaan liittyviin ajankohtaisiin
asioihin ja julkaisee lehdistötiedotteita.

✓/✓

Vuonna 2009 julkaistiin 30
lehdistötiedotetta ja useita lausuntoja ja
kannanottoja.

Puolueen näkyvyyttä tiedotusvälineissä
parannetaan mahdollisuuksien mukaan.

✓/✓

Puolueen näkyvyys on ollut hyvää,
loppuvuodesta sitä yritettiin parantaa
useammilla lehdistötiedotteilla.

Toimintavuonna tavoitteena on myös
lisätä audiovisuaalisen
tiedotusmateriaalin määrää.

Vuoden 2008 lopussa kutsuttiin myös
yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle
Helsinkiin 31.1.2009 hallituksen uuden
puheenjohtajan valitsemista varten.

✓

Yhdistyksen varsinainen kokous
pidetään kesäkuussa, ja ylimääräinen
kokous tarvittaessa syksyllä esimerkiksi
sääntömuutosten käsittelyä ja
puolueohjelman tarkistamista varten.

✓/✓

Varsinainen kokous pidettiin 14.6. ja
ylimääräinen kokous 15.11.

Piraattipuolue osallistuu ajankohtaisten
lakihankkeiden ympärillä käytävään
kansalaiskeskusteluun ja
kansalaistoimintaan, kuten
mielenosoituksiin, ja yhteistyötä muiden
kansalaisjärjestöjen kanssa lisätään.

✓/✓

Kuten ylempänä jo todettu, mm. Lex
Nokia -mielenosoitus, aktiivinen
blogikirjoittelu, yhteistyötä järjestöjen
kanssa on lisätty. Ehkä lähinnä
mielipidekirjoituksia lehtiin toivoisi lisää.

Puolue osallistuu toimintavuoden aikana
monenlaisiin jäsenistöä kiinnostaviin
tietoyhteiskunta- ja
kulttuuritapahtumiin.

✓/✓

On osallistuttu mm. anime-tapahtumiin,
Assemblyyn ja Alt Partyyn. Osallistuttu
erilaisiin keskustelutilaisuuksiin ja
seminaareihin mm. ministeriöissä ja
eduskunnan kansalaisinfossa.

Toimintavuoden aikana katseet
käännetään kevään 2011
eduskuntavaaleihin.

✓/✓

Eduskuntavaalien suunnittelu aloitettiin
suunnittelutapaamisisissa heinäkuussa
ja marraskuussa.

Piraattipuolueiden IV kansainvälisen
konferenssin järjestämisajankohdaksi oli
päätetty 30.1.–1.2.2009 ja pitopaikaksi
Helsinki.

Kokous pidettiin.

✓

Konferenssi pidettiin onnistuneesti.

Mikäli vuoden aikana järjestetään
toinenkin kansainvälinen konferenssi,
Piraattipuolue osallistuu siihen
täysimääräisesti.

—/—

Toista kansainvälistä konferenssia ei
järjestetty hallituksesta
riippumattomista syistä.

Piraattipuolue tukee PPI-verkoston
kehittämistä.

—/✓

PPI-verkosto aktivoitu loppuvuodesta ja
myös piraattipuoluelaisia osallistui
keskusteluun ja kehittämiseen.

Yhteistyötä erityisesti Ruotsin
piraattipuolueen kanssa syvennetään.

X/—

Piraattinuoret tapasivat marraskuussa
Ruotsissa Ung Piratin aktiiveja.

Yksi toimintavuoden päätavoitteista on
paikallistoiminnan vakiinnuttaminen yhä
useammilla paikkakunnilla ja
toimintamuotojen kehittäminen.
Mahdollisimman monelle
paikkakunnalle muodostetaan tiivis ja
toimelias piraattiyhteisö, joka huolehtii
puolueen näkyvyydestä paikallistasolla.

X/—

Loppuvuonna perustettiin monta
piiriyhdistystä, mutta niiden toiminta ei
vielä ehtinyt käynnistyä kovin laajasti.

