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PÖYTÄKIRJA
Piraattipuolue ry
Hallituksen kokous 1/2009
Aika:

12.1.2009 kello 18.30

Paikka:

#hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:

Pasi Palmulehto (pj)
Matti Hiltunen
Mikko Kunnari
Kaj Sotala
Anton Tamminen (kohdat 5–11)
Ahto Apajalahti (vj)
Poissa Harri Kivistö.
Varajäsenet: Jyri Hämäläinen ja Pasi Vähämartti.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.41.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä (LIITE 1, ei julkinen).
5. Raha-asiat
Todettiin, että yhdistykselle on avattava toinen tili, koska rahankeräyslupahakemukseen
ilmoitetun rahankeräystilin käyttö muihin tarkoituksiin on rajoitettua.
Päätettiin valtuuttaa varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto yksin tai rahastonhoitaja Pasi
Vähämartti ja sihteeri Ahto Apajalahti yhdessä avaamaan yhdistykselle pankkitilin ja siihen
verkkopankkitunnukset.
Päätettiin valtuuttaa varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto yksin tai rahastonhoitaja Pasi
Vähämartti ja sihteeri Ahto Apajalahti yhdessä tekemään tarvittaessa uudistetun
sopimuksen yhdistyksen nykyisen tilin käytöstä.
Varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto on tehnyt kannattajakorttikampanjan allekirjoita.fipalveluun liittyen Itella Oyj:n kanssa sopimuksen kannattajakorttien postituskulujen
maksamisesta. Postituskuluista on saapunut ajalta 21.11.–31.12.2008 lasku, summaltaan
371,81 euroa. Palmulehto esitti, että hallitus hyväksyisi jälkikäteisesti edellä mainitut
kustannukset. Tehtiin esityksen mukainen päätös.
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6. Työryhmät
Eurovaalityöryhmä piti 5.1. kokouksen, jossa keskusteltiin alustavasti vaalikampanjasta ja mainonnasta.
Palmulehto ilmoitti, että tiedotusryhmä valmisteli kannanoton yhdistyslain
uudistushankkeesta. Lakiuudistuksen on tarkoitus mahdollistaa muiden muassa sähköiset
jäsenäänestykset ja etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin. Kannanotto jätettiin
otakantaa.fi-sivuston kautta, jossa oli lakihanketta koskeva kysely kansalaisia ja
kansalaisjärjestöjä varten.
7. Keskustelu vaalijärjestyksestä
Apajalahti kertoi laatimastaan luonnoksesta vaalijärjestykseksi, joka on tarkoitus hyväksyä
yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 31.1.
Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa on hyväksyttävä vaalijärjestys, johon tulee
yhdistyksen sääntöjä tarkentavat säädökset jäsenäänestyksen järjestämisestä.
Vaalijärjestystä tarvitaan kesän 2009 europarlamenttivaalien ehdokasasettelua varten,
mikäli puolue pääsee osallistumaan vaaleihin. Käytännössä toive on, että ei jouduta
turvautumaan ennen kuin sähköiset jäsenäänestykset ovat sallittuja. Nyt vaalijärjestys on
tehtävä siltä pohjalta, että äänestys tapahtuu postitse tai erillisissä äänestystilaisuuksissa.
Vaalijärjestykseen tulee kuitenkin myös pykäliä, joita tarvitaan eurovaaliehdokkaiden
valitsemisprosessissa, vaikka ehdokkaita tulisi enintään 20 eikä varsinaista äänestystä
tarvitsisi siten järjestää.
Apajalahti oli sitä mieltä, että vaalijärjestyksen pohjaksi tulisi ottaa postiäänestys. Hallitus
päätyi asiassa yhteisymmärrykseen. Hallitus ei tehnyt asiasta varsinaista esitystä
yhdistyksen kokoukselle.
8. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin 29.12.2008 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.
9. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 26.1.2009 kello 18.30 PirateNet-IRC-verkossa
kanavalla #hallituskokous.
10. Muut esille tulevat asiat
Tamminen kertoi piraattipuolueiden kansainvälisen konferenssin valmistelujen
etenemisestä. Konferenssi pidetään Helsingissä 30.1.–1.2.2009. Ruotsin piraattipuolueen
nuorisojärjestön Ung Piratin edustajat saapuvat jo 29.1. keskustelemaan
nuorisotoiminnan organisoinnista. Konferenssin käytännön järjestelyistä huolehtivat
Helsingin yliopiston akateemiset piraatit ja muut paikalliset piraattipuoluelaiset.
Konferenssin valmistelut olivat sujuneet odotetusti.
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11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi
_____________________________
Varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto

_____________________________
Sihteeri Ahto Apajalahti

