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Piraattipuolue r.p.

LIITE 1

Hallituksen esitys Piraattipuolueen sääntömuutokseksi
Vihreä = Tekstiä ehdotetaan lisättäväksi.
Nykyinen

Muutosehdotus

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään maalis-kesäkuussa hallituksen
määräämänä päivänä.

Kevätkokous pidetään helmi-kesäkuussa ja syyskokous syys-marraskuussa
hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenestä
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi
kolmestakymmenestä (1/30) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

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

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

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla
yksityishenkilöllä yksi ääni, varsinaisena jäsenenä olevalla yhdistyksellä tai
kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla
yksityishenkilöllä yksi ääni, varsinaisena jäsenenä olevalla yhdistyksellä tai
kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
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LIITE 2

Esitys tilintarkastajien valitsemiseksi
Puoluerekisterissä olevilla puolueilla on puoluelain (1969/10) 8 §:n mukaan oltava vähintään yksi
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Piraattipuolueen hallitus esittää yhdistyksen syyskokoukselle, 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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LIITE 3

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Piraattipuolue r.p.
Toimintakausi 1.1.–31.12.2011

1. Yleistä
Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin
olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Puolue vaatii yksilön oikeuksien
turvaamista erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajansuojan
parantamista. Puolue vaatii kulttuurin ja tiedon vapauden, sekä päätöksenteon avoimuuden ja
demokraattisuuden lisäämistä. Puolue tavoittelee tekijänoikeusjärjestelmän radikaalia uudistamista
ja patenttijärjestelmän hyödyllisyyden uudelleenarviointia. Puolueen keskeisenä arvona on
avoimuus raha-asioissa ja päätöksenteossa. Piraattipuolue on ollut puoluerekisterissä 13.8.2009
lähtien.
Tavoitteidensa toteuttamiseksi Piraattipuolue harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee
aloitteita ja kannanottoja, osallistuu julkiseen keskusteluun tavoitteidensa edistämiseksi ja järjestää
tapahtumia, kuten esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, sekä poliittista kansalaistoimintaa.
Piraattipuolue ja sen yhteydessä toimivat paikallis-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt
luottamushenkilöineen, muine aktiiveineen sekä rivijäsenineen muodostavat puolueyhteisön, jonka
piirissä toimintasuunnitelman tavoitteet toteutetaan.

2. Valtakunnallinen toiminta
Johdanto
Piraattipuolueella on valtakunnallisen toimintansa osalta kuusi tavoitekokonaisuutta, jotka kuvaavat
Piraattipuolueella olevia erilaisia rooleja. Piraattipuolueen tavoitteena on olla paitsi vaaleissa
menestyvä puolue, myös tavoitteitaan laajasti kansalaisyhteiskunnassa edistävä asiantunteva
kansalaisjärjestö ja kansalaiskeskusteluun osallistuva aktiivinen poliittisten avausten tekijä. Puolue
kehittää toimintansa ohjausta, avoimuutta ja viestintäänsä tietoisesti ja muodostaa tiiviin ja
viihtyisän yhteisön, joka järjestää aktiivisesti paikallistoimintaa.
2.1. Vaaleissa menestyvä puolue
Piraattipuolue osallistuu 17.4.2011 pidettäviin eduskuntavaaleihin ja saa kansanedustajapaikkoja.
Puolue asettaa ehdokkaan 22.1.2012 pidettävään presidentinvaaliin ja järjestää
presidentinvaalikampanjan.
Puolue nostaa vaaliohjelmaansa liittyviä asioita yleiseen tietoisuuteen, keskusteluun ja
tiedotusvälineisiin sekä haastaa muut puolueet ottamaan kantaa niihin. Puolue tarjoaa
verkkopalveluita ja viestintämahdollisuuksia ja -materiaaleja eduskuntavaaliehdokkaiden käyttöön.
Vaaliviestintä painottuu aktiiviseen läsnäoloon yhteisöllisissä verkkopalveluissa, verkkomainontaan
ja kunnallisten vaalijulistepaikkojen hyödyntämiseen. Ajankohtaista videomateriaalia tuotetaan
aktiivisesti.

PIRAATTIPUOLUE

29.10.2010

2(5)

Eduskuntavaalien kampanjoinnista vastaavat piiriyhdistykset. Puolueyhteisössä on riittävästi aktiiveja
vaalikampanjoinnin toteuttamiseen. Puolueyhteisössä on riittävästi aktiiveja, jotka vastaavat
puolueen audiovisuaalisessa viestinnässä käytettävän materiaalin suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Presidentinvaalikampanjointiin valmistautuminen ja ehdokasasetteluprosessi aloitetaan hyvissä
ajoin. Loppuvuodesta presidentinvaalikampanja on täydessä käynnissä.
Puolueyhteisö harjoittaa erityisen aktiivista varainkeruuta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Hankitaan asianmukaisen eduskuntavaalikampanjan toteuttamisen edellyttämä rahoitus.
Tarvittaessa vaalikampanjoinnin rahoitusta suunnataan aktiivisimmille vaalipiireille.
2.2. Asiantunteva kansalaisjärjestö
Piraattipuolue seuraa jatkuvasti meneillään olevia puolueen tavoitteisiin liittyviä
lainsäädäntöhankkeita ja reagoi niihin riittävän varhaisessa vaiheessa. Reagoinnin on oltava
asiantuntevaa ja aktiivista. Puolue tarjoaa asiantuntemustaan viranomaisten ja järjestöjen käyttöön.
Puolue ottaa aktiivisesti kantaa tavoitteisiinsa liittyvään kansalaiskeskusteluun.
Yhteydenpitoa viranomaisiin lisätään tarkoituksena vaikuttaa säädösvalmisteluun riittävän
varhaisessa vaiheessa. Käydään aktiivisesti viranomaisten järjestämissä keskustelu- ja muissa
tilaisuuksissa, sovitaan tapaamisia, annetaan lausuntoja ja jaetaan tietoa.
Puolueyhteisössä on riittävästi aktiiveja, jotka seuraavat säädösvalmistelua. Puolue on jatkuvassa
yhteistyössä kaikkien sellaisten poliittisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa,
jotka ovat kiinnostuneita edistämään Piraattipuolueen tavoitteita tai osallistumaan Piraattipuolueen
tavoitteisiin liittyvään kansalaiskeskusteluun ja säädösvalmisteluun.
Osoitetaan riittävät varat eri järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvien tilaisuuksien
järjestämiseen ja niihin osallistumisesta aiheutuviin kulukorvauksiin.
2.3. Aktiivinen poliittisten avausten tekijä
Piraattipuolue ottaa säännöllisesti ja rohkeasti kantaa puolueen tavoitteisiin liittyvään
kansalaiskeskusteluun sekä nostaa tavoitteisiinsa liittyviä asioita yleiseen tietoisuuteen, keskusteluun
ja tiedotusvälineisiin.
Piraattipuolueen tiedotus- ja julkaisutoiminta tapahtuu myös vuonna 2011 ensisijaisesti verkossa.
Keskeisiä verkkopalveluita ovat piraattipuolue.fi-sivusto, puolueen blogi ja puolueyhteisön jäsenten
omat blogit. Tärkeinä tiedotuskanavina toimivat myös säännöllisesti verkossa ilmestyvä jäsenlehti
Purje, jota julkaistaan myös paperiversiona, sekä Piraattiradio. Lisäksi vuonna 2011 julkaistaan
säännöllisesti ajankohtaista videomateriaalia.
Yhä useammat puolueyhteisön jäsenet ottavat vastuuta ajankohtaisten tapahtumien seurannasta ja
niihin reagoinnista.
Tiedotusmateriaaliin ja audiovisuaaliseen viestintään osoitetaan riittävästi varoja.
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2.4. Puolueen toimintakulttuurin kehittäminen
Puoluehallitus vastaa puolueyhteisön toiminnan, talouden ja viestinnän ohjauksesta ja kehittää sitä
aiempaa tehokkaammaksi.
Puoluehallitus seuraa jatkuvasti toimintasuunnitelman tavoitteiden ja talousarvion toteutumista,
hankkii puolueyhteisöltä riittävästi tietoa seurannan tueksi ja välittää puolueyhteisölle aiempaa
tehokkaammin tietoa tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
Puoluehallitus kokoontuu säännölisesti IRC:ssä. Toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamista
seurataan neljännesvuosittain pidettävissä valtakunnallisissa suunnittelutapaamisissa. Puoluehallitus
parantaa hallituksen käsittelyyn tulevien asioiden etukäteisvalmistelua ja niiden toteutumisen
seurantaa.
Puoluehallitus välittää piiriyhdistyksille riittävästi tietoa, jotta paikallistoimintaa voidaan järjestää ja
kehittää. Piiriyhdistykset välittävät puoluehallitukselle riittävästi tietoa siitä, miten puoluehallitus voi
auttaa niitä paikallistoiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä.
Puolueen varainkäytön painopistettä siirretään piiriyhdistyksiin. Piiriyhdistysten varainkäyttötarpeita
seurataan aiempaa paremmin.
2.5. Puolueen avoimuuden ja viestinnän kehittäminen
Puoluehallituksella on yleinen vastuu avoimuuden toteutumisesta ja sisäisen viestinnän sujumisesta
koko puolueyhteisössä.
Puoluehallitus huolehtii siitä, että päätösesitykset, kannanotot, lausunnot ja muut hallituksen
käsittelyyn tulevat asiat saatetaan puolueyhteisön kommentoitavaksi hyvissä ajoin aina kun se on
mahdollista ja tarkoituksenmukaista.
Puolueyhteisön jäsenten vaikutus-, aloite- ja palautemahdollisuuksia parannetaan kehittämällä
puolueen verkkopalveluita ja hyödyntämällä aktiivisesti yhteisöllisiä verkkopalveluita (Facebook,
Twitter, IRC).
Puolueyhteisön jäsenten keskinäisiä viestintäkanavia ovat sähköpostilistat, IRC, wiki, kirjoitusalustat
(padit), keskustelupalsta, puolueen blogi, yhteisöllisten verkkopalveluiden sekä blogien seurantaan
keskittyvä verkkopalvelu (live-sivusto) ja piraattipuolue.fi-sivusto. Verkkopalveluita ja viestintää
parannetaan kävijöiden ja puolueyhteisön jäsenten toiveiden mukaisesti ja toiveita kartoitetaan
säännöllisesti. Sähköposti- ja keskustelulistoja hyödynnetään puolueyhteisön sisäisessä viestinnässä
aiempaa tehokkaammin.
Puoluehallituksen kokoukset pidetään IRC:ssä siten, että kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokousta.
Puoluehallituksen pöytäkirjat julkaistaan wikissä. Puoluehallitus huolehtii siitä, että puolueen
varainkäytöstä on puolueen verkkosivuilla luettavissa mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset tiedot.
Puoluekokouksissa otetaan käyttöön yhdistyslain muutoksen myötä mahdolliseksi tullut virallinen
etäosallistuminen.
Puolueyhteisössä on riittävästi aktiiveja, jotka vastaavat puolueen audiovisuaalisessa viestinnässä
käytettävän materiaalin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Puolueyhteisö kouluttaa aktiivejaan
vaativiin viestintätehtäviin. Puolueyhteisössä on riittävästi aktiiveja, jotka vastaavat puolueen
verkkopalveluiden teknisestä ylläpidosta ja puolueen näkyvyydestä yhteisöllisissä verkkopalveluissa.
Puoluekokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.
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Audiovisuaalisen materiaalin tuottamiseen varataan tarvittavat välineet. Verkkopalveluiden
ylläpitoon varataan tarvittavat varat.
2.6. Aktiivinen paikallistoiminnan järjestäminen
Puolueyhteisö on jäsenistään huoltapitävä, avoin ja uusille puoluetoiminnasta kiinnostuneille
jäsenille helposti lähestyttävä. Puolueyhteisö järjestää aktiivisesti puolueen tavoitteita ja
puolueyhteisön jäsenten yhteenkuuluvuutta tukevaa paikallistoimintaa aiempaa useammissa
vaalipiireissä ja useammilla paikkakunnilla.
Piiriyhdistykset parantavat suoraa keskinäistä yhteydenpitoaan. Paikallistoiminnasta tiedottamisessa
korostuvat yhteisölliset verkkopalvelut ja sähköpostilistat. Yhteydenpitoa puoluehallituksen,
piiriyhdistysten ja Piraattinuorten aktiivien välillä kehitetään.
Vuoden 2011 aikana järjestetään yhteisiä tapahtumia ja kampanjoita samanaikaisesti useilla
paikkakunnilla. Puolue tukee piiriyhdistyksiä niiden verkkopalveluiden ylläpitämisessä ja
audiovisuaalisessa viestinnässä.
Puolue tukee piiriyhdistyksiä taloudellisesti niiden perustoiminnan järjestämisessä ja
tiedotusmateriaalin hankinnassa. Puolueen varainkeruutoimintaa siirretään aiempaa enemmän
piiriaktiivien vastuulle.

3. Muu toiminta
Johdanto
Piraattipuolueen yhteydessä ja yhteistyössä sen kanssa toimii useita itsenäisiä poliittisia
piraattijärjestöjä, jotka voidaan jaotella kansainväliseen, paikallis-, nuoriso- ja opiskelijatoimintaan.
Piraattipuolue tukee näiden järjestöjen toimintaa eri tavoin.
3.1. Kansainvälinen toiminta
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii Pirate Parties
International -järjestö (PPI). Piraattipuolue tukee piraattipuolueiden kansainvälisen yhteistyön
kehittämistä.
Puolueyhteisössä on riittävästi aktiiveja, jotka välittävät sille tietoa Piraattipuolueen, PPI:n ja
ulkomaisten piraattipuolueiden välillä.
Puolue osallistuu piraattipuolueiden kansainvälisiin konferensseihin. Yhteistyössä ollaan erityisesti
muissa maissa valtakunnallisiin vaaleihin osallistuneiden piraattipuolueiden kanssa.
Puolue tukee taloudellisesti aktiiviensa osallistumista PPI:n kansainväläisiin konferensseihin ja muihin
kansainvälisiin piraattien tapaamisiin.
3.2. Paikallistoiminta
Piraattipuolueen aktiivisen paikallistoiminnan järjestäjiä ovat ensisijaisesti vaalipiirikohtaiset
piiriyhdistykset. Paikallistoimintaa laajennetaan aiempaa useampiin paikkakuntiin ja vaalipiireihin.
Paikallistoimintaa järjestetään yhteistyössä Piraattinuorten kanssa.
Puoluehallitus välittää piiriyhdistyksille riittävästi tietoa, jotta paikallistoimintaa voidaan järjestää ja
kehittää. Piiriyhdistykset välittävät puoluehallitukselle riittävästi tietoa siitä, miten puoluehallitus voi
auttaa niitä paikallistoiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä.
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Puolue tukee piiriyhdistyksiä niiden verkkopalveluiden ylläpitämisessä ja audiovisuaalisessa
viestinnässä.
Puolue tukee piiriyhdistyksiä taloudellisesti niiden perustoiminnan järjestämisessä ja
tiedotusmateriaalin hankinnassa. Puolueen varainkeruutoimintaa siirretään aiempaa enemmän
piiriaktiivien vastuulle.
3.3. Nuorisotoiminta
Piraattinuoret ry toimii Piraattipuolueen nuorisojärjestönä. Puolue tukee Piraattinuorten toiminnan
laajentamista aiempaa useammille paikkakunnille.
Puoluehallitus välittää Piraattinuorille riittävästi tietoa, jotta Piraattinuorten toimintaa voidaan
laajentaa ja kehittää. Piraattinuoret välittää puoleuhallitukselle riittävästi tietoa siitä, miten
puoluehallitus voi auttaa sitä toimintansa laajentamisessa ja kehittämisessä.
Piiriyhdistykset ja Piraattinuoret järjestävät paikallistoimintaa yhteistyössä.
Puolue tukee Piraattinuorten toimintaa taloudellisesti sen perustoiminnan järjestämisessä ja
tiedotusmateriaalin hankinnassa.
3.4. Opiskelijatoiminta
Piraattipuoluetta lähellä olevia opiskelijajärjestöjä ovat Helsingin yliopiston akateemiset piraatit HYARR ja Aalto-yliopiston piirissä toimiva Aaltopiraatit, jotka toimivat toistaiseksi rekisteröimättöminä
yhdistyksinä. Piraattipuolue tukee opiskelijajärjestöjen osallistumista edustajistovaaleihin.
Puolue rohkaisee uusien opiskelijajärjestöjen perustamista.
Puolue tukee opiskelijajärjestöjä niiden verkkopalveluiden ylläpitämisessä ja audiovisuaalisessa
viestinnässä.

Piraattipuolue r.p.

Tulo‐ ja menoarvio 2011

TULO‐ JA MENOARVIO 2011
YHDISTYSTOIMINTA
TULOT
Lahjoitukset
Kannatustuotemyynti
Muut satunnaiset tulot

12 400 €
12 400 €
200 €
Tulot yhteensä

25 000 €

MENOT
Verkkopalvelumaksut
Postimaksut
Kannatustuotteiden hankinta
Nuorisotoiminnan avustus
Tapahtumien järjestäminen
Tapahtumiin osallistuminen
Kulukorvaukset
Mainonta
Verkkomainonta
Flyerit, esitteet, lehdet ym.
Vaalijulisteet
Muu mainonta
Muut kustannukset
Pankkikulut
Kokouskulut
Toimistotarvikkeita
Viranomaismaksut
Kirjanpito
Puhelinliittymät (kk‐maksut)
Laitehankinnat
Kerhotilan tilavuokra
Muut satunnaiset menot
Menot yhteensä
Yli‐/alijäämä
Varat 31.12.2011 (arvio): 2297,01 €

700 €
1 000 €
5 000 €
500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
2 000 €
2 000 €
3 400 €
1 000 €
300 €
1 200 €
1 000 €
100 €
300 €
100 €
500 €
1 200 €
200 €
25 000 €
0€
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LIITE 5

Ohjeet kokousaloitteiden laatimiseen
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. Kevätkokoukselle 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 syyskokoukselle.
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 juuri puoluekokouksen
hyväksyttäväksi (eikä esimerkiksi vain hallituksen). Aloitteessa voi olla erikseen perusteluosa ja
varsinainen aloite. Aloite voi koskea sääntöjen tai puolueohjelman muuttamista vain, jos se on jätetty
niin hyvissä ajoin, että hallitus voi sisällyttää kokouskutsuun tiedon, että kokouksessa käsitellään
kyseisiä asioita.
2. Aloitteen esittäjä tai joku muu hänen puolestaan tekee aloitteelle oman keskusteluketjun
Piraattipuolueen keskustelupalastan kevätkokousosioon
(https://www.piraattipuolue.fi/keskustelupalsta/566-syyskokous-2010). 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/Syyskokous_2010).
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 tai kannatuksensa jollekin aloitteelle ilmoittaa myös saattamalla asian muulla
tavoin hallituksen tietoon (http://www.piraattipuolue.fi/puolue/yhteystiedot). Tällöin hallitus vastaa
aloitteen lisäämisestä keskustelupalstalle.
6. Aloitteet pyydetään jättämään viimeistään 21.11., jotta ne ovat kaikkien luettavissa riittävän
hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

