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PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue ry

Hallituksen kokous 21/2008

Aika: 8.12.2008 kello 18.30

Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä: Pasi Palmulehto (pj)
Matti Hiltunen
Harri Kivistö
Anton Tamminen
Ahto Apajalahti (vj)

Poissa Mikko Kunnari, Kaj Sotala ja Carl E. Wahlman.

Varajäsenet: Patrik Hirvinen, Pasi Vähämartti (kohdat 5–11) ja Lari Yltiö (kohdat 1–6).

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.31.

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 15 uutta jäsentä (LIITE 1, ei julkinen). 

5. Raha-asiat
Palmulehto ilmoitti, että rahankeräyslupahakemus on lähetetty.

Palmulehto esitti, että hallitus päättäisi maksaa yhdistyksen varoista seuraavat 
kustannukset:

Saaja Summa Syy

Anton Tamminen 160,00 € Piraattipuolue-esitteitä.

Pasi Vähämartti 140,00 € Ylimääräisen puoluekokouksen kustannukset.

Matti Hiltunen 75,00 € Piraattipuolue.fi-verkkotunnuksen kustannukset.

Tamminen, Vähämartti ja Hiltunen todettiin asiassa jääveiksi.

Hallitus päätti maksaa yhdistyksen varoista edellä esitetyt kustannukset, yhteensä 375 
euroa.
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6. Työryhmät
Eurovaalityöryhmä on keskustellut Piraattipuolueen eurovaaliohjelman sisällöstä 
alustavasti. Vaaliohjelmalle on laadittu runko, jonka ympärille varsinainen vaaliohjelma 
kehitellään. Vaaliohjelman suunnittelua jatketaan keskustelupalstalla ja siinä käytetään 
hyväksi wikiä. Seuraavassa eurovaalityöryhmän kokouksessa aiotaan käsitellä 
vaalikampanjointia ja -mainontaa.

Verkkopalveluiden osalta Palmulehto ilmoitti, että kannattajakorttikeräyksen 
vauhdittamiseksi on avattu verkkosivusto www.allekirjoita.fi, joka on lähtenyt hyvin 
liikkeelle. Päivän aikana oli saapunut jo 22 tilausta.

7. Varajäsenten valintatapa äänioikeutetuksi kokoukseen
Hallituksen kokouksessa 9.7.2008 päätettiin tavasta, jolla hallituksen varsinaisten jäsenten 
tilalle valitaan varajäsenet käyttämään äänivaltaa. Päätettiin myös, että käytäntöä tarkastellaan 
uudelleen vuoden 2008 aikana. Kokouksessa 24.11. todettiin,  että käytännön muuttamiselle 
on tarvetta. Asian käsittelyä päätettiin tuolloin jatkaa seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin , että kokouksen alkaessa niin monta varajäsentä voi ilmoittautua äänivaltaiseksi 
kokoukseen, kuin on vapaita paikkoja. Mikäli ilmoittautuvia on enemmän kuin paikkoja, 
otetaan jäsenet ilmoittautumisjärjestyksessä. Tämän lisäksi hallituksen jäsen voi osoittaa 
itselleen varajäsenen jo etuajassa, mikäli saa varajäsenen suostumuksen.

8. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin 24.11.2008 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

9. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 17.12.2008 kello 18.30 PirateNet-IRC-verkossa 
kanavalla #hallituskokous.

10. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei tullut esille.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________ _____________________________

            Varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto Sihteeri Ahto Apajalahti


