
PÖYTÄKIRJA

PIRAATTIPUOLUE

Puoluehallituksen kokous 2/2008

Aika:  9.7.2008 kello 18.00

Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:
Carl E. Wahlman (kohdat 1-8) (pj, kohdat 1-8)
Pasi Palmulehto (pj, kohdat 8-12)
Matti Hiltunen
Mikko Kunnari
Anton Tamminen

Poissa Harri Kivistö ja Kaj Sotala.

Harri Kivistö ja Kaj Sotala olivat antaneet valtakirjan Pasi Palmulehdolle käyttää äänivaltaa 
puolestaan kohdissa 6 ja 7 (LIITE 1).

Varajäsenet: Ahto Apajalahti, Patrik Hirvinen, Jyri Hämäläinen (kohdat 1-10), Pasi Vähämartti ja 
Lari Yltiö.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Ahto Apajalahti.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kello 18.07.

Kokousta jatkettiin kello 18.22.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslistaan lisättiin kohta 10. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2008

Piraattipuolueen liittymismaksuksi vuodelle 2008 hyväksyttiin 0 euroa ja jäsenmaksuksi 0 euroa.



6. Jäsenyyden ikäraja

Keskustelussa esitettiin, että puolueeseen liittymiseen tulisi asettaa 15 vuoden alaikäraja. 
Keskustelussa esitettiin myös, ettei ikärajaa pitäisi lainkaan asettaa.

Päätettiin, että äänestetään tuleeko ikärajaa ylipäänsä asettaa. Jos enemmistö kannattaa ikärajaa, 
päätetään ikärajasta sen jälkeen tarkemmin.

Äänestys: Pitäisikö puolueen liittymiselle asettaa alaikäraja?
JAA: 2 ääntä
EI: 5 ääntä.

Päätettiin, ettei puolueeseen liittymiselle aseteta ikärajaa.

7. Lahjoittajarekisterin julkisuus ja luovutusperiaatteet

Puolueelle tehtävistä lahjoituksista kerätään lahjoittajarekisteri. Rekisterin julkisuudesta oli esitetty 
keskustelufoorumilla erilaisia vaihtoehtoja, joista oli foorumilla keskusteltu ja äänestetty.

Päätettiin rekisterin julkisuudesta yksimielisesti seuraavaa:

Kaikki saadut lahjoitukset merkitään rekisteriin, mutta vain tietyn summan ylittävät lahjoitukset 
ovat julkisia. Muiden tietojen saanti on mahdollista vain viranomaisille.

Päätettiin, että mikäli tietty lahjoittaja lahjoittaa puolueelle kalenterivuoden aikana tietyn summan 
ylittävän määrän, tulevat lahjoitukset julkisiksi.

Keskustelussa esitettiin seuraavat vaihtoehdot:
Vaihtoehto A: Yli 1000 euroa vuodessa ylittävät lahjoitukset ovat julkisia.
Vaihtoehto B: Yli 300 euroa vuodessa ylittävät lahjoitukset ovat julkisia.

Äänestys 1: Minkä rajan vuodessa ylittävät lahjoitukset ovat julkisia?
Vaihtoehto A: 2 ääntä
Vaihtoehto B: 3 ääntä.

Päätettiin, että puolueelle annetut yli 300 euroa vuodessa ylittävät yhden tahon tekemät lahjoitukset 
ovat julkisia.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kello 19.36.

Kokousta jatkettiin kello 19.41.

Keskusteltiin siitä, millä edellytyksillä tiedot 300 euroa vuodessa alittavista lahjoituksista voidaan 
luovuttaa.

Äänestys 2: Luovutetaanko rekisterin tiedot 300 euroa vuodessa alittavista lahjoituksista vain lain 
vaatiessa?
Vaihtoehto A: Kyllä
Vaihtoehto B: Ei

Vaihtoehto A: 2 ääntä
Vaihtoehto B: 3 ääntä.



Päätettiin, että 300 euroa vuodessa alittavien lahjoitusten tietoja voidaan luovuttaa muutenkin kuin 
lain vaatiessa.

Päätettiin yksimielisesti, että lahjoittajarekisterin tiedot 300 euroa vuodessa alittavista lahjoituksista 
voidaan luovuttaa viranomaistahoille Suomen lain niin edellyttäessä tai perustellusta syystä 
hallituksen päätöksellä.

8. Uusien jäsenhakemusten vastaanottaminen

Päätettiin, että uusia jäsenhakemuksia aletaan vastaanottaa 14. heinäkuuta, jolloin 
jäsenhakemuskaavake lisätään puolueen verkkosivuille.

9. Seuraava kokous

Päätettiin, että puoluehallituksen seuraava kokous pidetään 21. heinäkuuta 2008 kello 18.00 
PirateNet-IRC-verkossa kanavalla #hallituskokous.

10. Hallituksen varajäsenten osallistumisjärjestys ja valintaperusteet

Päätettiin, että toistaiseksi puoluehallituksen jäsen, joka ei pääse puoluehallituksen kokoukseen, 
kutsuu itselleen varajäsenen. Käytäntöä tarkastellaan puoluehallituksessa uudelleen kuluvan vuoden 
aikana.

11. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin, että puoluehallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa 
kokouksessa.

Päätettiin, että puoluehallituksen jäsenluettelosta laaditaan ensi tilassa rekisteriseloste.

Päätettiin, että luettelo jäsenhakemuksen tehneistä henkilöistä saatetaan puoluehallituksen 
nähtäville kaksi päivää ennen puoluehallituksen kokousta.

Päätettiin, että jäsenluetteloon kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain vaatimat täydellinen nimi ja 
kotipaikka sekä sähköpostiosoite ja syntymäaika, ja vapaaehtoisina tietoina lisäksi osoite ja 
puhelinnumero.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.27.

_____________________________

Puheenjohtaja Carl E. Wahlman

_____________________________ _____________________________

               Varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto                  Kokouksen sihteeri Ahto Apajalahti



LIITE 1

Valtakirja

Valtuutan Pasi Palmulehdon käyttämään äänioikeuttani Piraattipuolueen puoluehallituksen 
kokouksessa 9.7.2008 käsiteltäessä jäsenyyden ikärajaa ja lahjoittajarekisterin julkisuutta ja 
luovutusperiaatteita.

Harri Kivistö

***

Valtakirja

Valtuutan Pasi Palmulehdon käyttämään äänioikeuttani Piraattipuolueen puoluehallituksen 
kokouksessa 9.7.2008 käsiteltäessä jäsenyyden ikärajaa ja lahjoittajarekisterin julkisuutta ja 
luovutusperiaatteita.

Kaj Sotala


