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PÖYTÄKIRJA
Piraattipuolue ry
Hallituksen kokous 3/2009
Aika:

2.2.2009 kello 18.30

Paikka:

#hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:

Pasi Palmulehto (pj)
Harri Kivistö
Mikko Kunnari (kohdat 6–11)
Kaj Sotala
Anton Tamminen (kohdat 4–11)
Ahto Apajalahti (vj)
Poissa Matti Hiltunen.
Varajäsenet: Jyri Hämäläinen (kohdat 7–11)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.46.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 10 uutta jäsentä (LIITE 1, ei julkinen).
5. Tuleva varapuheenjohtajan vaali
Koska varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto valittiin hallituksen puheenjohtajaksi 31.1.
pidetyssä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa, on hänen tilalleen valittava uusi
varapuheenjohtaja. Ehdokkaiksi ilmoittautuivat Harri Kivistö ja Anton Tamminen.
Päätettiin, että varapuheenjohtajan vaali pidetään seuraavassa kokouksessa. Sitä ennen
ehdokkaista käydään keskustelua puolueen keskustelupalstalla, jossa mahdolliset muut
ehdokkaat voivat myös alustavasti ilmoittautua 4.2. loppuun mennessä.
6. Kansainvälinen konferenssi
Tammisen kertoi, että konferenssi sujui järjestelyjen osalta odotusten mukaisesti.
Ulkomaalaisia vieraita oli lopulta 11 ja lisäksi vaihteleva määrä ihmisiä Piraattipuolueesta.
Piraattipuolueiden yhteisen manifestin valmistelu ei edennyt odotetulla tavalla, mutta
työtä jatketaan siltä osin kuin eri maiden puolueita kiinnostaa projektin jatkaminen.
Todettiin, ettei puolueilla ollut valmiuksia juurikaan syventää kansainvälistä yhteistyötä
eurovaaleja ajatellen. Konferenssissa painottui vapaamuotoinen yhdessäolo.
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7. Keskustelu nuorisojärjestön perustamisesta
Tamminen kertoi, että 5.2. pidetään nuorisojärjestön perustamiskokous. Nuorisojärjestön
on tarkoitus alkaa tehdä Piraattipuolueen nuorisotyötä.
Kokous keskeytettiin kello 19.35.
Kokousta jatkettiin kello 19.47.
Keskusteltiin siitä, miten puolueen ja nuorisojärjestön toiminta suhteutetaan toisiinsa.
Todettiin, että jonkin verran päällekkäisyyttä todennäköisesti tulee. Keskustelussa nousi
esille, että nuorisojärjestö voisi vastaisuudessa ottaa vastuuta suuresta osasta puolueen
käytännön toimintaa, kuten tapaamisista ja tapahtumista.
8. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin 12.1.2009 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.
9. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 9.2.2009 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 20.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi
_____________________________

_____________________________

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto

Sihteeri Ahto Apajalahti

