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PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue ry

Hallituksen kokous 14/2009

Aika: 14.5.2009 kello 20.30

Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä: Pasi Palmulehto (pj)
Harri Kivistö
Kaj Sotala (kohdat 7.3.–11)
Ahto Apajalahti (vj)
Pasi Vähämartti (vj)

Poissa Matti Hiltunen, Mikko Kunnari ja Tuisku Tamminen.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 20.51.

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat
Merkittiin tiedoksi, että tilintarkastajalta oli saapunut vastuuvapauden myöntämistä 
hallitukselle tilikaudelta 2008 puoltava tilintarkastuskertomus.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 29 uutta jäsentä (LIITE 1, ei julkinen). 

6. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2009
Hyväksytiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2009 vuosikokoukselle 
esitettäväksi (LIITE 2: Esityslista liitteineen).

7. Yhdistyksen I varsinaisen kokouksen koollekutsuminen

7.1. Kokouksen koollekutsuminen, ajankohta ja paikka
Päätettiin kutsua koolle Piraattipuolueen sääntömääräinen vuosikokous koolle 
sunnuntaiksi 13.6.2009 kello 12.00 Vantaalle, Rekolan Kinon tiloihin 
osoitteeseen Rekolantie 43, 01400 Vantaa.

7.2. Kokouksen esityslista
Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista (LIITE 2: Esityslista liitteineen).

7.3. Hallituksen esitykset kokoukselle
Hyväksyttiin hallituksen esitykset vuosikokoukselle (LIITE 2: Esityslista 
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liitteineen). Hallitus teki esitykset tilintarkastajien valitsemisesta ja vuoden 
2010 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion käsittelyn siirtämisestä. 
Lisäksi hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2008 tilinpäätös ja 
vuosikertomus hyväksytään hallituksen 27.4. pidetyssä kokouksessa 
hyväksymässä muodossa, ja että vuoden 2009 toimintasuunnitelma ja 
tulo- ja menoarvio hyväksytään kohdassa 6. hyväksytyssä muodossa.

7.4. Menettely kokousaloitteiden osalta
Päätettiin vuosikokoukselle tehtävien kokousaloitteiden suhteen 
noudatettavasta menettelystä. Päätettiin, että tehdään keskustelupalstalle 
osio, johon voi omiin ketjuihinsa tehdä kokousaloitteita. Jäsenen tuki 
aloitteelle ilmaistaan kyseistä aloitetta koskevassa ketjussa. Mikäli aloite saa 
tarpeeksi tukea, se siirretään myös wikiin koottavalle riittävästi kannatusta 
saaneiden aloitteiden listalle. Päätettiin liittää kokouskutsuun ohje 
kokousaloitteiden laatimisesta (LIITE 2: Esityslista liitteineen).

8. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen päätettiin siirtää seuraavaan 
kokoukseen.

9. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 25.5.2009 kello 18.30 PirateNet-IRC-verkossa 
kanavalla #hallituskokous.

10. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei tullut esille.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________ _____________________________

            Varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto Sihteeri Ahto Apajalahti
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ESITYSLISTA

Piraattipuolue ry

Yhdistyksen I varsinainen kokous

Aika: 14.6.2009 kello 12.00

Paikka: Rekolan Kino, Rekolantie 43, 01400 Vantaa

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Kokouksen puheenjohtaja

2.2. Kokouksen sihteeri

2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2008

LIITE 1: Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2008 

6. Yhdistyksen tilinpäätös tilikaudelta 2008

LIITE 2: Yhdistyksen tilinpäätös tilikaudelta 2008

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2008

LIITE 3: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2008

8. Tilintarkastajien valitseminen

LIITE 4: Esitys tilintarkastajien valitsemiseksi

9. Katsaus Piraattipuolueen menneeseen toimintaan vuonna 2009

10. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2009

10.1. Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2009

LIITE 5: Esitys toimintasuunnitelmaksi toimintavuodelle 2009 

10.2. Tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2009
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LIITE 6: Esitys tulo- ja menoarvioksi tilikaudelle 2009 

11. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2010

11.1. Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2010

LIITE 7: Esitys vuoden 2010 toimintasuunnitelman käsittelyn siirtämisestä 

11.2. Tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2010

LIITE 8: Esitys vuoden 2010 tulo- ja menoarvion käsittelyn siirtämisestä 

12. Kokousaloitteiden käsitteleminen

LIITE 9: Ohjeet kokousaloitteiden laatimiseen 

13. Muut esille tulevat asiat

14. Kokouksen päättäminen 
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VUOSIKERTOMUS

Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2008

Piraattipuolue ry

Toimintakausi 13.3.–31.12.2008

1. Yleistä

Piraattipuolue ry on 13.3.2008 perustettu yhdistys, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin 
olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Piraattipuolue pyrkii turvaamaan 
kansalaisoikeudet, erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden, ja lisäämään kulttuurin ja 
tiedon vapautta. Vuoden 2008 päättyessä Piraattipuolue keräsi kannattajakortteja päästäkseen 
puoluerekisteriin.

Piraattipuolue perustettiin 13.3.2008 Orivedellä ja varsinainen perustuskokous, jossa valittiin pysyvä 
hallitus, pidettiin Tampereella 24.-25.5.2008. Perustuskokouksessa ja sitä edeltävissä 
verkkokeskusteluissa  hahmottui yhteisymmärrys Piraattipuolueen arvoista. Puolueohjelma 
omaksuttiin pitkälti Ruotsin piraattipuolueelta ja siihen kuuluvat pääasiallisesti 
tekijänoikeusjärjestelmän radikaali uudistaminen, yksityisyyden ja sananvapauden turvaaminen ja 
patenttijärjestelmän hyödyllisyyden uudelleenarviointi. Avoimuuden puolueen raha-asioissa ja 
päätöksenteossa sekä piraattihenkisen epämuodollisuuden todettiin myös kuuluvan puolueen 
keskeisiin arvoihin.

Perustuskokouksen jälkeen puolueessa oli muutama kymmenen jäsentä. Uusia jäseniä alettiin ottaa 
vastaan 14.7. ja puolueeseen liittyi sen jälkeen viikossa noin 350 jäsentä ja seuraavan kahden viikon 
aikana vielä noin 200 jäsentä. Vuoden 2008 lopussa jäsenmäärä oli noin 900 (LIITE 1). Marraskuussa 
jäsenistöstä noin neljäsosa oli 15–18-vuotiaita, noin kolmasosa 19–23-vuotiaita, yli viidesosa 24–28-
vuotiaita ja hieman alle viidesosa vähintään 29-vuotiaita (LIITE 2).

Puolueen toimintakenttään kuului sekä kannanottojen kirjoittamista, mielenosoitusvalmisteluja ja 
ulkomaanmatkailua piraattiseurassa, että ajatustenvaihtoa verkkokeskusteluissa ja hauskanpitoa 
tapaamisissa yhteensä 11 eri paikkakunnalla. Puolue järjesti kymmeniä tapaamisia ja tapahtumia, 
joihin otti osaa yhteensä kymmeniä eri henkilöitä, ja osallistui useisiin valtakunallisiin tapahtumiin. 
Lisäksi puolueella oli erittäin aktiivinen yli sadan käyttäjän IRC-kanava, jolla käytiin, paitsi 
vapaamuotoista keskustelua, myös vilkasta ajatustenvaihtoa puolueelle ajankohtaisista 
kysymyksistä.

2. Puolueen toiminta

2.1. Valtakunnallinen toiminta

2.1.1. Hallituksen toiminta
Piraattipuolue perustettiin ja perustamiskirja allekirjoitettiin Orivedellä 13.3.2008. Tällöin 
yhdistykselle valittiin väliaikainen hallitus (LIITE 3), jonka ainoa tehtävä oli varsinaisen 
perustuskokouksen järjestäminen.
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Perustuskokouksessa Tampereella 24.5.2008 valittiin uusi hallitus (LIITE 3), johon tuli seitsemän 
jäsentä ja kuusi varajäsentä. Puoluesihteeri vaihtui lokakuussa ja joulukuussa hallituksen 
puheenjohtaja erosi henkilökohtaisista syistä. Uusi puheenjohtajan valitsemista varten päätettiin 
pitää yhdistyksen ylimääräinen kokous 31.1.2009.

Perustuskokouksessa valittu hallitus kokoontui vuoden loppuun mennessä 23 kertaa. Kokoukset 
pidettiin kahta lukuunottamatta IRC:ssä, joka vakiintui hallituksen jäsenten laajan maantieteellisen 
jakauman vuoksi hallituksen pääasialliseksi kokoustamis- ja toiminnan suunnittelupaikaksi. Aluksi 
kokouset pidettiin hallituksen omalla kanavalla, jolloin kokousta saattoivat seurata vain hallituksen 
jäsenet, mutta 11.9. kokouksesta lähtien kokoukset pidettiin erillisellä kanavalla, jota kuka tahansa 
saattoi tulla seuraamaan. Hallituksen kokouksilla olikin tämän jälkeen poikkeuksetta hallituksen 
ulkopuolisia seuraajia, jotka saattoivat myös osallistua keskusteluun.

Hallituksen pöytäkirjat julkaistiin Piraattipuolueen wikissä, josta oli myös saatavilla tietoa tulevissa 
kokouksissa käsiteltävistä asioista. Hallituksen tehtäviin kuuluivat uusien jäsenten hyväksyminen, 
raha-asioiden hoito, kannanottojen valmistelu, erilaiset hallinnolliset asiat ja käytännön toiminnan 
suunnittelu ja toteuttaminen. Hallituksen jäsenten ja muiden aktiivisten puolueen jäsenten tehtäviin 
kuuluivat lisäksi tiedotustoiminta ja mediayhteydet, verkkopalvelujen ylläpito ja kehittäminen ja 
kansainvälinen yhteistyö.

2.1.2. Tiedotus- ja valistustoiminta
Piraattipuolueen verkkosivusto toimi alusta lähtien puolueen pääasiallisena tiedotuskanavana. 
Puolueen blogissa julkaistiin aikavälillä 28.5.–31.12. yhteensä 108 kirjoitusta. Blogissa julkaistiin 6.10. 
alkaen luovan alan asiantuntijoiden vieraskirjoituksia vuoden loppuun mennessä yhteensä 12. 
Vieraskirjoittajien taustat vaihtelivat muusikoista tekijänoikeusalan asiantuntijoihin ja poliitikkoihin. 
Lisäksi lähetettiin 13 lehdistötiedotetta ja laadittiin artikkeleita ja kannanottoja. Lehdistötiedotteet ja 
kannanotot käsittelivät lainvalmistelun käytäntöjen ja tiedotuksen parantamista sekä sananvapautta 
ja yksityisyyden suojaa. Blogikirjoituksissa ja verkkosivuilla julkaistuissa pidemmissä artikkeleissa 
painottuivat edellisten lisäksi tekijänoikeuskysymykset varsin laajasti.

Piraattipuolue sai näkyvyyttä tiedotusvälineissä jo ennen varsinaista perustamistaan kun 
verkkoyhteisö oli avattu sekä perustuskokouksen ja kannattajakorttien keräämisen aloittamisen 
yhteydessä. Kaikkiaan mainintoja sanoma- ja aikakauslehdissä, lehtien verkkosivuilla, televisiossa ja 
radiossa oli vuoden aikana kymmenittäin.

Piraattipuolueen verkkopalveluista pyrittiin kehittämään monipuolisia. Keskeisimpiä 
verkkopalveluita olivat piraattipuolue.fi-sivusto, blogi, keskustelupalsta, wiki ja IRC. Piraattipuolueen 
verkkosivustolla oli saatavissa tietoa puolueen kannoista ja toiminnasta. Blogissa julkaistiin 
pohdiskelevia artikkeleita puolueen ajamista asioista ja ajankohtaisia mielipidekirjoituksia, 
lehdistötiedotteita ja puolueen toimintaa koskevia tiedotuksia. Keskustelupalstalle saattoi liittyä kuka 
tahansa ja sitä hyödynnettiin erityisen aktiivisesti perustuskokouksen suunnittelussa. 
Keskustelupalstalla myös vastailtiin käivijöiden kysymyksiin ja tiedotettiin toiminnasta ja 
suunniteltiin sitä. 

Piraattipuolueelle perustettiin myös oma wiki, joka toimi puolueen avoimena, läpinäkyvänä ja 
joustavana sisäisenä tiedotus- ja työskentelytilana. Wikiä käytettiin menestyksekkäästi esimerkiksi 
kannanottojen laatimisessa. Puolueen IRC-kanavasta muodostui vuoden mittaan piraattien tärkein 
sähköisen yhdessäolon väline ja erittäin aktiivinen yli sadan käyttäjän yhteisö, jossa käytiin, paitsi 
vapaamuotoista keskustelua, myös vilkasta ajatustenvaihtoa puolueelle ajankohtaisista 
kysymyksistä.
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Piraattipuolueen jäsenille tiedotettiin puolueen asioista verkkosivujen, blogin, keskustelupalstan ja 
wikin kautta. Lisäksi julkaistiin säännöllisesti uutiskirjettä, jonka saattoi lukea verkkosivuilta tai tilata 
omaan sähköpostiosoitteeseensa. Uutiskirje ilmestyi vuoden aikana 15 kertaa ja sen avulla 
tiedotettiin piraatteja kiinnostavista uutisista sekä Piraattipuolueen toiminnasta ja 
medianäkyvyydestä.

2.1.3. Tapahtumat
Helmikuun lopulla 2008 Matti Hiltunen avasi Piraattipuolueen verkkosivuston ja -yhteisön tuomaan 
yhteen kaikki Piraattipuolueen perustamisesta kiinnostuneet. Lukuisat valtakunnalliset ja paikalliset 
mediat tarttuivat uutiseen Piraattipuolueen perustamisesta ja lähes 600 kiinnostunutta ympäri maan 
liittyi mukaan keskustelupalstalle ensimmäisen kahden kuukauden aikana. 

Piraattipuolue perustettiin 13.3. Orivedellä, jolloin valittiin väliaikainen hallitus, joka ryhtyi 
valmistelemaan varsinaista perustuskokousta. Toukokuussa 24.-25.5. pidetyssä perustuskokouksessa 
oli paikalla noin 50 ihmistä. Perustuskokouksen kunniavieraana oli Ruotsin piraattipuolueen 
puheenjohtaja Rickard Falkvinge. Lauantaina 24.5. pidettiin varsinainen kokous, jossa hyväksyttiin 
puolueohjelma ja valittiin uusi hallitus. Sunnuntaina 25.5. suunniteltiin puolueen tulevaa toimintaa ja 
uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran.

Piraattipuolue oli läsnä heinäkuussa Animecon-, elokuussa Assembly- ja lokakuussa Alternative Party 
-tapahtumassa. Tapahtumissa harjoitettiin jäsenhankintaa ja tiedotustoimintaa ja Alternative 
Partyssa menestyksekkäästi kannattajakorttien keräystä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 
16.10.2008 Jyväskylässä. Kokouksessa valittiin puolueelle tilintarkastusyhteisö ja keskusteltiin laajasti 
puolueen tulevasta toiminnasta.

Syksyn aikana myös paikallistoiminta vilkastui. Kannattajakorttien keräyskampanjan ansiosta 
Helsingissä, Tampereella ja Turussa alettiin kokoontua säännöllisesti paikallisten piraattien voimin 
vapaamuotoisen oleskelun ja paikallistoiminnan suunnittelun merkeissä. Toimintavuosi päättyi 
31.12. Helsingissä järjestettyyn Ruotsin televakoilulain eli FRA-lain vastaiseen mielenosoitukseen, 
jonka järjestämisessä Piraattipuolue oli vahvasti mukana.

2.1.4. Yhdistys- ja puoluerekisterit ja kannattajakorttien kerääminen
Piraattipuolue hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 9.9.2008. Tämän jälkeen 12.9. aloitettiin 5 000 
tarvittavan kannattajakortin kerääminen puoluerekisteriin pääsyä varten. Ensimmäiset 1 000 
kannattajakorttia kerättiin alle kuukaudessa ja 2 000 tuli täyteen marraskuun loppupuolella. 
Ajanjaksolla 31.10.–7.11. järjestettiin kannattajakorttien keräystapahtumia Helsingissä, Joensuussa, 
Joutsenossa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Yhteensä syys–joulukuussa järjestettiin lähes 30 
kannattajakorttien keräystapahtumaa. Lisäksi kannattajakortin saattoi käydä allekirjoittamassa 
tavallisissa paikallistapaamisissa.

Joulukuussa käynnistettiin kannattajakorttikampanjan vauhdittamiseksi Allekirjoita.fi-palvelu, josta 
saattoi ilmaiseksi tilata itselleen kannattajakortteja täytettäväksi. Vuoden 2008 lopussa oli kerättynä 
ainakin noin 2 590 kannattajakorttia. Kannattajakortit oli määrä saada kerättyä niin hyvissä ajoin, että 
Piraattipuolue ehtisi osallistua europarlamenttivaaleihin kesäkuussa 2009.

2.2. Kansainvälinen toiminta
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii Pirate Parties 
International (PPI) -verkosto. Hallitus piti alusta lähtien kansainvälistä yhteistyötä piraattipuolueiden 
välillä tärkeänä puolueen toiminnan kannalta ja valitsi puolueelle kansainvälisen sihteerin hoitamaan 
kansainvälisiä asioita.
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Kansainvälinen sihteeri osallistui kesäkuussa Uppsalassa pidettyyn piraattipuolueiden III 
kansainväliseen konferenssiin, jossa eri maiden piraattipuolueiden edustajat tutustuivat toisiinsa ja 
puolueidensa käytäntöihin. Konferenssissa laadittiin "Uppsalan julistus" piraattipuolueiden yhteisen 
eurovaalityön pohjaksi. Osallistuminen konferenssiin heti puolueen toiminnan alkuvaiheessa oli 
tärkeä askel kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä. Lisäksi kansainvälinen sihteeri oli edustamassa 
Piraattipuoluetta Euroopan sosiaalifoorumissa Ruotsissa 17.–21.9.

Piraattipuolueiden IV kansainvälisen konferenssin pitopaikaksi päätettiin Helsinki, ja ajankohdaksi 
30.1.–1.2.2009. Kansainvälisen konferenssin valmistelu alkoi vuoden 2008 lopulla kansainvälisen 
sihteerin johdolla. PPI-verkostossa vuosi kului erityisesti suunniteltaessa yhteistä kansainvälistä 
piraattiliikkeen ohjelmajulistusta. Vuoden 2008 lopussa julistuksen valmistelu oli edennyt 
loppuvaiheeseen, ja se oli määrä tuoda kansainväliseen konferenssiin käsiteltäväksi.

2.3. Paikallistoiminta
Piraattipuolueen paikallistoiminta päätettiin järjestää ensisijaisesti vaalipiireittäin. Tähän oli syynä se, 
että eduskuntavaalien ehdokasasettelu katsottiin järkevimmäksi toteuttaa vaalipiiritasolla, jolloin 
vaalipiireistä muodostuivat paikallistoiminnan luonnolliset rajat. Heti alusta lähtien oli selvää, että 
vaalipiireihin pyritään aikanaan perustamaan piiriyhdistykset. Piiriyhdistysten perustaminen ei 
kuitenkaan tullut vielä ajankohtaiseksi vuoden 2008 aikana.

Paikallistoiminta päädyttiin organisoimaan toistaiseksi siten, että hallitus nimitti kutakin aktiivista 
vaalipiiriä kohden 1–2 vaalipiirivastaavaa, joiden tehtävänä oli järjestää paikallistoimintaa. 
Säännöllinen paikallistoiminta saatiin käynnistettyä Helsingin, Pirkanmaan, ja Varsinais-Suomen 
vaalipiireissä. Helsingissä järjestetyssä toiminnassa oli osanottajia myös muualta 
pääkaupunkiseudulta. Muiksi paikallistoiminnan keskuksiksi muodostuivat Tampere ja Turku.

2.3.1. Helsinki
Ensimmäiset pääkaupunkiseutulaisille tarkoitetut piraattitapaamiset pidettiin Helsingissä jo ennen 
perustuskokousta. Tapaamiset muuttuivat suhteellisen säännöllisiksi syyskuussa ja niihin osallistui 
yhteensä pari-kolmekymmentä eri henkilöä. Kannattajakorttien keräystapahtumia ja muita 
tapaamisia järjestettiin yhteensä parikymmentä.

Elokuussa paikalliset piraatit osallistuivat Assembly-tapahtuman aikana järjestettyyn 
Piraattipuolueen tiedotus- ja jäsenkeräystoimintaan sekä tapaamiseen ja isännöivät hallituksen 
kokousta ja siihen liittynyttä tapaamista. Piraattipuolue osallistui Alternative Party -tapahtumaan 
24.–26.10. pääkaupunkiseutulaisten piraattien voimin. Piraattipuolue piti tapahtumassa 
esittelypöytää ja kannattajakortteja täytettiin tapahtuman aikana noin 130. Uudenvuodenaattona 
järjestettiin Helsingissä Ruotsin FRA-lain vastainen mielenosoitus, jossa paikalliset piraatit olivat 
vahvasti läsnä

2.3.2. Pirkanmaa
Tampereella järjestettiin ensimmäiset tapaamiset keväällä ja kesällä. Syyskuusta lähtien järjestettiin 
säännöllisesti kannattajakorttien keräystapahtumia ja muita tapaamisia, yhteensä noin 
parikymmentä. Tapahtumiin osallistui viitisentoista eri henkilöä.

Pirkanmaalaiset piraatit osallistuivat 26.–27.7.2008 pidettyyn Animecon-tapahtumaan, jossa 
harjoitettiin jäsenkeräystä. Lisäksi Piraattipuolueen edustaja piti tapahtumassa esitelmän anime-
harrastukseen liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä.
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2.3.3. Varsinais-Suomi
Myös Turussa pidettiin tapaamisia jo keväällä ennen perustuskokousta. Kannattajakorttien 
keräyskampanjan myötä tapaamiset muuttuivat säännöllisiksi syksyllä. Kannattajakorttien 
keräystapahtumia ja muita tapaamisia pidettiin syksyllä yhteensä kymmenkunta ja niihin osallistui 
viitisentoista eri henkilöä.

2.3.4. Muut vaalipiirit
Kannattajakorttien keräystapahtumia ja muita tapaamisia järjestettiin myös Espoossa (Uudenmaan 
vaalipiiri), Joensuussa (Pohjois-Karjalan vaalipiiri), Joutsenossa (Etelä-Karjalan vaalipiiri), Jyväskylässä 
(Keski-Suomen vaalipiiri), Lahdessa (Hämeen vaalipiiri), Oulussa (Oulun vaalipiiri), Raumalla 
(Satakunnan vaalipiiri) ja Vaasassa (Vaasan vaalipiiri).

3. Varainkäyttö

Piraattipuolueen varainkäyttö alkoi vuoden 2008 joulukuussa pienimuotoisena. Kuluja meni 
verkkosivujen ylläpitämiseen, tiedotusmateriaalin hankintaan ja kannattajakorttien postituskuluihin 
yhteensä 400 euroa, ja lahjoituksia saatiin kulujen kattamiseksi 490 euroa.  Vuonna 2008 ei kerätty 
jäsenmaksua.

Joulukuussa jätettiin rahankeräyslupahakemus lahjoitusten keräämisen helpottamiseksi. 
Loppuvuodesta suunniteltiin verkkokaupan avaamista kannatustuotteiden myyntiä varten. Hallitus 
päätti 17.12. olla keräämättä jäsenmaksua vuodelta 2009. Vuoden 2009 pääasiallisiksi tulonlähteiksi 
arvioitiin rahankeräyksen avulla saatavia lahjoituksia ja kannatustuotemyynnin tuottoja.

LIITE 1: Piraattipuolueen jäsenmäärän kehitys vuonna 2008
LIITE 2: Piraattipuolueen jäsenet syntymävuosittain 10.11.2008
LIITE 3: Piraattipuolueen hallituksen jäsenet vuonna 2008

_____________________________

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto

Sihteeri Ahto Apajalahti
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LIITE 2

Piraattipuolueen jäsenet syntymävuosittain 10.11.2008
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LIITE 3

Piraattipuolueen hallitus 13.3.-24.5.2008:

Nimi Tehtävä

Pasi Palmulehto puheenjohtaja

Carl E. Wahlman varapuheenjohtaja ja tiedottaja

Harri Kivistö sihteeri

Pasi Vähämartti rahastonhoitaja

Piraattipuolueen hallitus 24.5.2008-:

Varsinaiset jäsenet
Nimi Tehtävä

Carl E. Wahlman (14.12.2008 saakka) puheenjohtaja

Pasi Palmulehto varapuheenjohtaja

Matti Hiltunen puoluesihteeri 25.5.–27.10.2008

Kaj Sotala tiedottaja

Tuisku Tamminen kansainvälinen sihteeri

Harri Kivistö

Mikko Kunnari

Varajäsenet
Nimi Tehtävä

Pasi Vähämartti rahastonhoitaja

Ahto Apajalahti puoluesihteeri 27.10.2008–

Patrik Hirvinen

Jyri Hämäläinen

Tero Inha

Lari Yltiö





19700 Sysmä
Kotipaikka Sysmä
V-tunnus 2230792-7

Tuloslaskelma
Tase
Tase-erittelyt
Allekirjoitukset
ja tilinpäätösmerkintä

Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2: 10).
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.



1513 PIRAATTIPUOLUE RY
Tilikausi 13.03.2008-31.12.2008

Piraattipuolue Ry:n varainhankinta
Tuotot

4250 Lahjoitukset
Tuotot yhteensä

Kulut
4500 Pankin kulut
4501 Konttorikulut
4502 Internet/tiedonsiirto/domain

Kulut yhteensä
Varainhankinnan kate

PIRAATTIPUOLUE RY
Jakso 12/08-12/08

13.03.2008
-31122008

490,00
490,00

-0,46
-326,28

-75,00
-401,74

88,26

Sivu 1
Pvm 2004.2009



1513 PIRAATTIPUOLUE RY
Tilikausi 13.03.2008-31.12.2008

Rahat ja pankkisaamiset
1920 Länsi-Suomen Op/563062-20024891

Rahat ja pankkisaamiset yht.
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

TASE
Jakso 12/08-12/08

Sivu 1
Pvm 20042009

88,26
88,26
88,26



~ 1513 PIRAATTIPUOLUE RY
Tilikausi 13.03.2008-31.12.2008

TASE
Jakso 12/08-12/08

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

2371 Tilikauden ylijäämä
Yhteensä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

Sivu 2
Pvm 20042009

88,26
88,26
88,26



19700 Sysmä
V-tunnus 2230792-7

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1920 Länsi-Suomen Op/563062-20024891
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

88,26
88,26
88,26
88,26



19700 Sysmä
Y-tunnus 2230792-7

Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAAYHTEENSÄ

88,26
88,26

0,00
88,26

..') .

~ISrn[\
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TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPIDON TILIT

1513 PIR"-ATTIPUOLUE RY TILIKAlISI 13.03.2008 - 31.12.2008
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4501
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(N~O

Länsi-Suomen Op/563062-2002489I

Tilikauden ylijäämä

Lahjoitukset

Pankin kulut

Konttorikulut

In ternetltiedons iirto/ domai n

Tilikauden ylijäämä

20.04.2009 (Ajopvm.)

(Iukitsematta)



PIRAATTIPUOLUE RY
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2008 ALLEKIRJOITUKSET

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta
tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.
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LIITE 4

Esitys tilintarkastajien valitsemiseksi
Puoluerekisterissä olevilla puolueilla on puoluelain (1969/10) 8 §:n mukaan oltava vähintään yksi 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Koska 
Piraattipuolue on pyrkimässä puoluerekisteriin, tätä vaatimusta on tarkoituksenmukaista noudattaa.

Piraattipuolueen hallitus esittää yhdistyksen I varsinaiselle kokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi 
valitaan Plusaudit Oy, josta vastuullisena tilintarkastajana toimii Anne-Mari Konu-Janhunen, ja että 
varatilintarkastajaksi valitaan Jyrki Koivunen.

_____________________________

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto
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TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Piraattipuolue ry

Toimintakausi 1.1.–31.12.2009

1. Yleistä

Piraattipuolue ry on 13.3.2008 perustettu yhdistys, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin 
olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Piraattipuolue pyrkii turvaamaan 
kansalaisoikeudet, erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden, ja lisäämään kulttuurin ja 
tiedon vapautta. Puolueen tavoitteita ovat pääasiallisesti tekijänoikeusjärjestelmän radikaali 
uudistaminen, yksityisyyden ja sananvapauden turvaaminen ja patenttijärjestelmän hyödyllisyyden 
uudelleenarviointi. Puolueen keskeisiä arvoja ovat avoimuus raha-asioissa ja päätöksenteossa sekä 
piraattihenkinen epämuodollisuus.

Piraattipuolueen päätavoitteita toimintavuodelle 2009 ovat paikallistoiminnan kehittäminen, tiiviin 
ja toimeliaan yhteisön luominen puolueen toimintaa edistämään, toimintatapojen vakiinnuttaminen, 
puoluerekisteriin pääsy, yhteistyön lisääminen kansalaisjärjestöjen, puolueiden ja viranomaisten 
kanssa, kansalaistoiminnan järjestäminen ja vilkas tiedotustoiminta erityisesti verkossa. Puolueen 
jäsenmäärä oli toimintavuoden alkaessa noin 900. Tavoitteena on, että jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti 
koko toimintavuoden ajan.

2. Puolueen toiminta

2.1. Valtakunnallinen toiminta

2.1.1. Hallituksen toiminta
Vuonna 2008 valitun hallituksen toimikausi jatkuu koko toimintavuoden ajan, vuoden 2010 
alkupuoliskolle saakka. Hallitus kokoontuu säännöllisesti, yleensä parin viikon välein, ja kokoukset 
pidetään enimmäkseen 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 ylläpito ja kehittäminen ja kansainvälinen 
yhteistyö.

Hallituksen toiminnassa tärkeänä työkaluna säilyy Piraattipuolueen wiki. Tiedottamista hallituksen 
toiminnasta parannetaan puolueen verkkosivuja ja keskustelupalstaa kehittämällä. 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. Hallitus edistää monipuolista sisäistä keskustelua puolueen toiminnasta ja 
tavoitteista. Hallitus huolehtii siitä, että puolueen raha-asioiden hoito tapahtuu mahdollisimman 
avoimesti.
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2.1.2. Tiedotus- ja valistustoiminta
Piraattipuolueen tiedotus- ja valistustoiminta tapahtuu myös vuonna 2009 ensisijaisesti verkossa.  
Keskeisimpiä verkkopalveluita ovat piraattipuolue.fi-sivusto, blogi, keskustelupalsta, wiki ja IRC. 

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.

Puolueen IRC-kanavasta on muodostunut piraattien tärkein sähköisen yhdessäolon väline ja erittäin 
aktiivinen yli sadan käyttäjän yhteisö, jossa käydään, paitsi vapaamuotoista keskustelua, myös 
vilkasta ajatustenvaihtoa puolueelle ajankohtaisista kysymyksistä. IRC-yhteisö jatkanee kasvamistaan 
ja keskustelut jatkunevat vilkkaana myös toimintavuodella 2009. Puolueelle kehitetään uusia 
verkkopalveluita tarpeen mukaan. Toimintavuonna tavoitteena on myös lisätä audiovisuaalisen 
tiedotusmateriaalin määrää.

Puolue ottaa säännöllisesti kantaa puolueohjelmaan liittyviin ajankohtaisiin asioihin ja julkaisee 
lehdistötiedotteita. Puolueen näkyvyyttä tiedotusvälineissä parannetaan mahdollisuuksien mukaan. 
Toimintavuoden aikana puolue pyrkii olemaan selkeästi toimeliain, asiantuntevin ja 
tiedotusvälineissä näkyvin eduskunnan ulkopuolinen puolue.

2.1.3. Tapahtumat
Vuoden 2008 lopulla oli päätetty, että Helsingissä pidetään piraattipuolueiden IV kansainvälinen 
konferenssi 30.1.–1.2.2009. Vuoden 2008 lopussa kutsuttiin myös yhdistyksen ylimääräinen kokous 
koolle Helsinkiin 31.1.2009 hallituksen uuden puheenjohtajan valitsemista varten, koska edellinen 
puheenjohtaja Carl E. Wahlman oli jättänyt tehtävänsä 14.12.2008. Yhdistyksen varsinainen kokous 
pidetään kesäkuussa, ja ylimääräinen kokous tarvittaessa syksyllä esimerkiksi sääntömuutosten 
käsittelyä ja puolueohjelman tarkistamista varten.

Piraattipuolue osallistuu ajankohtaisten lakihankkeiden ympärillä käytävään kansalaiskeskusteluun ja 
kansalaistoimintaan, kuten mielenosoituksiin, ja yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa 
lisätään. Puolue osallistuu toimintavuoden aikana monenlaisiin jäsenistöä kiinnostaviin 
tietoyhteiskunta- ja kulttuuritapahtumiin.

2.1.4. Yhdistys- ja puoluerekisterit ja kannattajakorttien kerääminen
Piraattipuolue hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 9.9.2008. Tämän jälkeen 12.9. aloitettiin 5 000 
tarvittavan kannattajakortin kerääminen puoluerekisteriin pääsyä varten. Yksi vuoden 2009 
päätavoitteista on kannattajakorttikeräyksen loppuun saattaminen siten, että Piraattipuolue pääsee 
puoluerekisteriin vuoden aikana.

Toimintavuoden alkupuolella todettiin, että puolueella ei ole mahdollisuuksia osallistua Euroopan 
parlamentin vaaliin kesäkuussa 2009. Toimintavuoden aikana katseet käännetään kevään 2011 
eduskuntavaaleihin.

2.2. Kansainvälinen toiminta
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii Pirate Parties 
International (PPI) -verkosto. Toimintavuoden aikana järjestetään todennäköisesti kaksi 
piraattipuolueiden kansainvälistä konferenssia. Piraattipuolueiden IV kansainvälisen konferenssin 
järjestämisajankohdaksi oli päätetty 30.1.–1.2.2009 ja pitopaikaksi Helsinki. Mikäli vuoden aikana 



PIRAATTIPUOLUE 14.5.2009                                                   3(3)

järjestetään toinenkin kansainvälinen konferenssi, Piraattipuolue osallistuu siihen täysimääräisesti. 
Piraattipuolue tukee PPI-verkoston kehittämistä. Yhteistyötä erityisesti Ruotsin piraattipuolueen 
kanssa syvennetään.

2.3. Paikallistoiminta
Piraattipuolueen paikallistoiminta päätettiin järjestää ensisijaisesti vaalipiireittäin. Tähän oli syynä se, 
että eduskuntavaalien ehdokasasettelu katsottiin järkevimmäksi toteuttaa vaalipiiritasolla, jolloin 
vaalipiireistä muodostuivat paikallistoiminnan luonnolliset rajat. Heti alusta lähtien oli selvää, että 
vaalipiireihin pyritään aikanaan perustamaan piiriyhdistykset. Aluksi paikallistoiminta päädyttiin 
organisoimaan kuitenkin siten, että hallitus nimitti kutakin aktiivista vaalipiiriä kohden 1–2 
vaalipiirivastaavaa, joiden tehtävänä oli järjestää paikallistoimintaa. Vuoden 2009 aikana 
aktiivisimpiin vaalipiireihin perustetaan piiriyhdistykset.

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. Paikalliset aktiiviset jäsenet toimivat yhteistyössä vuoden 2009 aikana toimintansa 
aloittavan Piraattinuorten kanssa.

3. Varainkäyttö

Piraattipuolueen varainkäyttö lisääntyy vuoden 2009 aikana. Puolueelle hankitaan rahankeräyslupa 
ja avataan verkkokauppa kannatustuotemyyntiä varten. Hallitus päätti 17.12.2008 olla keräämättä 
jäsenmaksua vuodelta 2009. Vuoden 2009 pääasiallisiksi tulonlähteiksi arvioitiin rahankeräyksen 
avulla saatavia lahjoituksia ja kannatustuotemyynnin tuottoja.

Vuoden 2009 pääasiallisia kulueriä ovat kannattajakorttikampanjasta johtuvat postituskulut, 
kannattustuotteiden hankinta, tapahtumiin osallistumisesta ja niiden järjestämisestä johtuvat kulut, 
tiedotus- ja mainostustoiminta ja erilaiset toimisto- ja hallinnolliset kulut.

_____________________________

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto

Sihteeri Ahto Apajalahti



Piraattipuolue ry Talousarvio 2009

TALOUSARVIO 2009

YHDISTYSTOIMINTA

TULOT

Lahjoitukset 6 000 €
Kannatustuotemyynti 4 000 €

Tulot yhteensä 10 000 €

MENOT

Verkkopalvelumaksut 500 €
Postimaksut 1 900 €
Kannatustuotteiden hankinta 1 700 €
Nuorisotoiminnan avustus 650 €
Kansainvälinen toiminta 500 €
Tapahtumien järjestäminen 1 000 €
Tapahtumiin osallistuminen 500 €
Mainonta

Verkkomainonta 1 000 €
Flyerit, esitteet ym. 800 €

Muut kustannukset
Pankkikulut 240 €
Kokouskulut 500 €
Toimistotarvikkeita 500 €
Viranomaismaksut 80 €
Kirjanpito 130 €

Menot yhteensä 10 000 €

Yli‐/alijäämä 0 €

Varat 31.12.2009 (arvio): 88,26 €
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LIITE 7

Esitys vuoden 2010 toimintasuunnitelman käsittelyn 
siirtämisestä
Piraattipuolueen sääntöjen 11 §:n mukaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vahvistetaan 
toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle. Vuonna 2008 ei pidetty 
yhdistyksen varsinaista kokousta, koska kyse oli yhdistyksen perustamisvuodesta. Tämän vuoksi 
hallitus on ottanut yhdistyksen I varsinaisen kokouksen esityslistalle toimintasuunnitelman sekä tulo- 
ja menoarvion hyväksymisen kuluvalle vuodelle.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen I varsinaisessa kokouksessa tulisi oletusarvoisesti hyväksyä myös 
toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2010. Piraattipuolueen toimintaa vuonna 
2010 on kuitenkin vielä siinä määrin vaikeaa ennustaa, ettei hallitus katso tässä vaiheessa voivansa 
esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi riittävän perusteltua esitystä toimintasuunnitelmasta 
vuodelle 2010.

Edellä mainituin perustein Piraattipuolueen hallitus esittää yhdistyksen I varsinaiselle kokoukselle, 
että vuotta 2010 koskevan toimintasuunnitelman käsittely siirrettäisiin syksyllä syys-marraskuussa 
pidettävään yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, jonka tarkemmasta ajankohdasta ja paikasta 
päättää hallitus.

_____________________________

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto
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LIITE 8

Esitys vuoden 2010 tulo- ja menoarvion käsittelyn 
siirtämisestä
Piraattipuolueen sääntöjen 11 §:n mukaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vahvistetaan 
toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle. Vuonna 2008 ei pidetty 
yhdistyksen varsinaista kokousta, koska kyse oli yhdistyksen perustamisvuodesta. Tämän vuoksi 
hallitus on ottanut yhdistyksen I varsinaisen kokouksen esityslistalle toimintasuunnitelman sekä tulo- 
ja menoarvion hyväksymisen kuluvalle vuodelle.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen I varsinaisessa kokouksessa tulisi oletusarvoisesti hyväksyä myös 
toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2010. Piraattipuolueen taloustilannetta 
vuonna 2010 on kuitenkin vielä siinä määrin vaikeaa ennustaa, ettei hallitus katso tässä vaiheessa 
voivansa esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi riittävän perusteltua esitystä tulo- ja menoarviosta 
vuodelle 2010.

Edellä mainituin perustein Piraattipuolueen hallitus esittää yhdistyksen I varsinaiselle kokoukselle, 
että vuotta 2010 koskevan tulo- ja menoarvion käsittely siirrettäisiin syksyllä syys-marraskuussa 
pidettävään yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, jonka tarkemmasta ajankohdasta ja paikasta 
päättää hallitus.

_____________________________

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto
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OHJE LIITE 9

Ohje kokousaloitteiden laatimisesta
Piraattipuolueen sääntöjen 9 §:ssä todetaan kokousaloitteista seuraavaa:

"Oikeus aloitteen tekemiseen kokoukseen on kaikilla jäsenillä, mutta aloitteen on saatava ainakin 
kymmenen muun jäsenen tuki. Tuki ei edellytä äänestämään asian puolesta."

Aloiteoikeudella tarkoitetaan sitä, että yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada haluamansa asia 
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Yhdistyksen I varsinaiselle kokoukselle tämän ohjeen mukaan 
jätetty aloite otetaan automaattisesti kokouksen käsiteltäväksi, paitsi jos aloite:
a) ei koske yhdistyksen toimialaa
b) ei kuulu yhdistyksen päätäntävaltaan
c) on yhdistyksen sääntöjen vastainen
d) on lain tai hyvän tavan vastainen.
(Hallila, Riitesuo: Yhdistystoiminnan perusteet.)

Piraattipuolueen hallitus antaa seuraavan ohjeen kokousaloitteiden laatimisesta yhdistyksen I 
varsinaiselle kokoukselle.

1. Aloite voi olla esimerkiksi ehdotus kannanotoksi tai pysyvämmäksi kannaksi jostakin 
puolueohjelmaan liittyvästä asiasta tai se voi koskea yhdistyksen toimintatapoja. Aloitteen 
sisältämän esityksen tulisi olla merkitykseltään sellainen, että se sopii nimenomaisesti 
vuosikokouksen hyväksyttäväksi (eikä esimerkiksi vain hallituksen). Aloitteessa voi olla erikseen 
perusteluosa ja varsinainen aloite. Aloite ei voi koskea puolueohjelman tai sääntöjen muuttamista, 
koska sellaisesta pitäisi mainita jo kokouskutsussa. Puoluetta on myös ohjeistettu olemaan 
muuttamatta puolueohjelmaa tai sääntöjä kannattajakorttikampanjan ollessa käynnissä.

2. Aloitteen esittäjä tai joku muu hänen puolestaan tekee aloitteelle oman keskusteluketjun 
Piraattipuolueen keskustelupalastan vuosikokous-osioon (http://www.piraattipuolue.fi/keskustelu
palsta?func=showcat&catid=551). Aloitteen perään merkitään aloitteen esittäjän nimi, sekä aloitetta 
kannattavien Piraattipuolueen jäsenten nimet, mikäli kannattajia on ilmoittautunut jo etukäteen. 
Aloitteen sanamuotoa ei pidä muuttaa sen jälkeen kun se on lisätty keskustelupalstalle. Sanamuotoa 
voidaan muuttaa vasta itse kokouksessa.

3. Jos aloitteelle ei ole etukäteen tiedossa vähintään kymmentä kannattajaa, kuka tahansa 
Piraattipuolueen jäsen voi aloitetta koskevassa keskusteluketjussa ilmoittautua kannattamaan 
aloitetta. Riittävän kannatuksen saaneista aloitteista kootaan jatkuvasti päivitettävä yhteenveto 
Piraattipuolueen wikiin (http://wiki.piraattipuolue.fi/Puoluekokous_kesäkuussa_2009).

4. Riittävän kannatuksen saaneet aloitteet käsitellään vuosikokouksessa automaattisesti, eli aloitteen 
tekijän tai kenenkään sen kannattajista ei tarvitse olla läsnä kokouksessa, vaikka läsnäolo toki on 
suotavaa.

5. Aloitteen voi jättää myös toimittamalla sen muulla tavoin hallituksen tietoon 
(http://www.piraattipuolue.fi/yhteystiedot). Tällöin hallitus vastaa aloitteen lisäämisestä 
keskustelupalstalle.

6. Aloitteet pyydetään jättämään viimeistään 7.6., jotta ne ovat kaikkien luettavissa riittävän hyvissä 
ajoin ennen vuosikokousta.


