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PÖYTÄKIRJA
Piraattipuolue r.p.
Hallituksen kokous 24/2009
Aika:

8.9.2009 kello 18.30

Paikka:

#hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:

Pasi Palmulehto (pj)
Matti Hiltunen
Harri Kivistö (kohdat 1–2)
Ahto Apajalahti (vj)
Pasi Vähämartti (vj)
Lari Yltiö (vj, kohdat 3–10)
Poissa Mikko Kunnari ja Kaj Sotala.
Varajäsenet: Tero Inha ja Lari Yltiö (kohdat 1–2).

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.44.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteerinä toimii Ahto Apajalahti.
Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tero Inha ja Pasi Vähämartti.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 45 uutta jäsentä (LIITE 1, ei julkinen).
6. Ehdokkaan asettaminen Loviisan alueen ylimääräisiin kunnallisvaaleihin
Päätettiin asettaa pernajalainen valt. maist. Mikael Böök Piraattipuolueen ehdokkaaksi
1.1.2010 perustettavan uuden Loviisan kaupungin kunnallisvaaleissa 25.10.2009.
7. Sananvapausadressin allekirjoittaminen
Päätettiin allekirjoittaa Sananvapauden puolesta ry:n adressi, jossa vaaditaan
kiihottamista kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomista koskevien rikoslain
pykälien muuttamista siten, ettei niitä voitaisi nykyiseen tapaan käyttää sananvapauden
liialliseen rajoittamiseen.
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Adressin sisältö on sopusoinnussa Piraattipuolueen sananvapauskannan kanssa ja
ajankohta sen allekirjoittamiselle todettiin mitä sopivimmaksi kaupunginvaltuutettu Jussi
Halla-ahon saaman rikostuomion vuoksi.
8. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 10.9.2009 kello 19.00 PirateNet-IRC-verkossa
kanavalla #hallituskokous.
9. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin 12.9. pidettävän kansainvälisen valvontayhteiskunnan vastaiseen Freedom
not fear -toimintapäivään osallistumisesta.
Puheenjohtaja kertoi, että puolue on kutsuttu kahteen paneelikeskusteluun, joiden
aiheena on erityisesti luovien sisältöjen verkkokaupan kehittäminen. Toisen paneeleista
järjestää opetusministeriö ja toisen Elvis ry. Puheenjohtaja kertoi, että avointen
ohjelmistojen käyttöä edistävästä VALO-CD-projektista oli ehdotettu alustavasti
yhteistyötä. Ehdotukseen suhtauduttiin myönteisesti.
Hyväksyttiin asiasisällöltään kannanotto oikeusministeriölle ja eduskunnan
lakivaliokunnalle Euroopan neuvoston yleissopimuksesta ja EU:n
puitepäätösehdotuksesta, jotka kriminalisoisivat simuloidun eli ei-todellisen
lapsipornografian levittämisen ja hallussapidon, ja joista jälkimmäinen tekisi EU-alueella
lapsipornon nettisensuurin pakolliseksi. Kannanotossa vastustetaan ehdotuksia. Samalla
sovittiin, että puheenjohtajan johdolla laaditaan eduskunnan lakivaliokunnalle vastaava
kannanotto painottuen enemmän suunnitellun EU:n laajuisen pakkosensuurin
vastustamiseen.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi
_____________________________
Puheenjohtaja Pasi Palmulehto

_____________________________
Tero Inha

_____________________________
Sihteeri Ahto Apajalahti

_____________________________
Pasi Vähämartti

