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PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue r.p.

Hallituksen kokous 2/2012

Aika: 16.1.2011 kello 18.30

Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:
Äänivaltaiset jäsenet:
Varsinaiset jäsenet
Pasi Palmulehto (pj)
Ahto Apajalahti
Harri Kivistö
Arto Lampila
Pasi Vähämartti

Varajäsenet

Muut jäsenet:
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.38.

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttaminen
Toimintasuunnitelman toteuttamiseksi  tehtiin seuraavia päätöksiä:

Olemassaolevien piiriyhdistysten aktivoimiseksi päätettiin ottaa yhteyttä 
hiljaisempien piirien hallittuksiin ja kannustaa järjestämään toimintaa. Uusien 
piiriyhdistysten perustamiseksi Satakuntaan, Pohjois-Savoon ja Lappiin 
todettiin hyväksi keinoksi toteuttaa sivustouudistus loppuun pian ja sen kautta 
kutsua kiinnostuneita ympäri Suomen kunnallisvaaliehdokkaiksi. 

Kunnallisvaaleihin liittyen todettiin ehdokashankinnan alkaneen kaikissa 
aktiivisissa vaalipiireissä ja päätettiin lähettää aktiivisähköposti, jossa on ohjeita 
sekä linkki ehdokasilmoittautumislomakkeeseen. Sivustouudistuksen jälkeen 
uusilla sivuilla on suurelle leisölle suunnattu vaaliosio, jossa on ohjeita sekä 
ilmoittautumismahdollisuus. Tavoitteena on kerätä 150 ehdokasta 20 eri 
kunnassa maaliskuun loppuun mennessä sekä valmistella puolueen 
kunnallisvaaliohjelma hyväksyttäväksi myös maaliskuun lopussa pidettävässä 
kevätkokouksessa.  Hallitus hyväksyy suunnitelman kunnallisvaaliohjelman 
valmistusprosessiksi. Alustavien kärkiehdokkaiden löytämiseksi ainakin 
Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Vantaalla 
kannustetaan näiden paikkojen aktiiveita järjestämään tammikuun aikana 
tapaaminen, jossa keskustellaan kärkiehdokkaista ja selvitetään, ketkä ovat 
erityisesti halukkaita panostamaan henkilökohtaiseen kampanjointiin. 
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Rahoituksen osalta päätettiin, että 15000 euron keräämiseksi lähetetään 
tammikuun lopulla kaikille jäsenille viesti jäsenmaksujen keräämiseksi.  
Jäsenmaksuja varten tarvitaan uusi tili; rahastonhoitaja Pasi Vähämartti 
selvittää asian. Päätettiin myös, että verkkokauppa avataan sivustouudistuksen 
yhteydessä helmikuun alkuun mennessä. Todettiin luottamustoimimaksuista 
tiedotetun piireille.

Organisaation kehittämisen osalta päätettiin perustaa kaikki tarvittavata 
toiminnalliset työryhmät ja asiantuntijaryhmät (tekijänoikeus, patentit, 
kansalaisoikeudet, avoimuus ja demokratia, talous, koulutus, tietoyhteiskunta) 
tammikuun loppuun mennessä selvittämällä kullekin ryhmälle kokoaja, 
pyytämällä aktiivijäsenkirjeessä ilmoittautumisia ryhmiin sekä ottamalla 
käyttöön sivustouudistuksen myötä tulevat ryhmien viestintäkanavat.  
Päätettiin myös, että tulevaisuusryhmälle annetaan tehtäväksi valmistella 
valtakunnallinen vaaliohjelma kunnallisvaaleja varten sekä pohtii samalla 
imago- ja viestintälinjauksia.

Päätettiin järjestää suunnittelutapaaminen sähköisesti helmikuun toisena 
viikonloppuna.  

Päätettiin järjestään puolueen kevätkokous maaliskuun lopussa. Kokouksessa 
valitaan uusi puoluehallitus. Päätettiin varmistaa tilat ajoissa, laatia vuoden 
2011 toimintakertomus sekä puoluekokouspöytäkirjat, ja toimittaa nämä ja 
muut tarvittavat asiakirjat tilintarkastajille 11.2. mennessä.

Päätettiin, että Arto Lampila hankkii Purje-lehden taittotiedostot ja hakee 
Purjeeseen uutta toimituskuntaa, päätoimittajaa ja vakituisempaa taittajaa.

Päätettiin laittaa tammikuun jäsenkirjeeseen tietoa kunnallisvaaleista ja 
tärkeimmistä uutistapahtumista. Päätettiin helmikuun jäsenkirjeen 
lähettämiseen mennessä sopia kaikkiin piireihin paikallistapaamiset, joiden 
ajankohdat voi ilmoittaa jäsenkirjeessä.

Päätettiin seurata toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista 
seuraavan kerran puoluehallituksen kokouksessa 20.2. 

Talousarvion osalta todettiin olennaisiksi asioiksi jäsenmaksujen kerääminen, 
verkkokaupan avaaminen, vaalilautakuntapalkkiot sekä lahjoitukset ja niiden pyytäminen. 

5. Kunnallisvaaliohjelman valmistelu 
Luettiin ehdotus kunnallisvaaliohjelman suunnitteluprosessiksi ja hyväksyttiin se.  

6. Muut esille tulevat asiat
Käytiin läpi puolueeseen liittyvää uutisointia sekä todettiin jäsenhakemusten vilkastuneet 
hieman Elisan piratebay-eston jälkeen.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________ _____________________________

              Puheenjohtaja Pasi Palmulehto                    Puoluesihteeri Harri Kivistö


