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PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue r.p.

Hallituksen kokous 22/2009

Aika: 17.8.2009 kello 18.30

Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä: Harri Kivistö (pj)
Pasi Palmulehto
Kaj Sotala
Ahto Apajalahti (vj)
Pasi Vähämartti (vj)

Poissa Matti Hiltunen ja Mikko Kunnari.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.35.

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat
Annettiin oikeusministeriölle 10.8. lausunto yhdistyslain muuttamisesta. Keskusteltiin 
viimeaikaisesta toiminnasta.

Puoluesihteeri ilmoitti, että puoluerekisterihakemuksen jättämisen jälkeen on toimitettu 
oikeusministeriöön lisää kannattajakortteja 35 kpl 22.7. ja oikeusministeriön 28.7. esittämän 
hakemuksen täydennyspyynnön jälkeen noin 50 kpl 10.8.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 46 uutta jäsentä (LIITE 1, ei julkinen).

6. Raha-asiat
Rahastonhoitaja esitteli talousarvion toteutumiskatsauksen (LIITE 2).

Keskusteltiin puolueen taloudellisesta tilanteesta.

Päätettiin muuttaa 11.5. tehtyä päätöstä 235,68 euron korvaamisesta Joonas Mäkiselle Google 
AdWords -mainonnasta syntyneistä kuluista siten, että muutetaan summaksi 296,71 euroa.

7. Epävirallisen sähköisen äänestyksen ja aloitejärjestelmän käyttöönotto
Päätettiin, että pyritään ottamaan puolueelle käyttöön epävirallinen sähköinen 
jäsenäänestysjärjestelmä vielä ennen syksyn puoluekokousta. Lisäksi päätettiin ottaa 
puolueelle käyttöön aloitejärjestelmä, jossa kuka tahansa voi lähettää puoluehallituksen 
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käsiteltäväksi aloitteita.

8. Kannanottoja
Päätettiin antaa erityisesti kaavailtua ei-todellisuuspohjaisen lapsipornografian kieltoa ja EU:n 
laajuista pakollista väitettyjen lapsipornosivustojen verkkosensuuria kritisoivat lausunnot 
oikeusministerölle Euroopan neuvoston lasten suojelemista seksuaalista hyväksikäyttöä ja 
seksuaalista väkivaltaa vastaan koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevasta 
lainsäädäntöhankkeesta ja eduskunnan lakivaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan unionin 
neuvoston puitepäätökseksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja puitepäätöksen 2004/68/YOS kumoamisesta.

9. Freedom not fear -toimintapäivä
Keskusteltiin 12.9. pidettävänä kansainvälisenä valvontayhteiskunnan vastaisena Freedom not 
fear -toimintapäivänä järjestettästä toiminnasta.

10. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin 8.6. ja 23.6. pidettyjen puoluehallituksen kokousten pöytäkirjat.

11. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 25.8.2009 kello 18.30 PirateNet-IRC-verkossa 
kanavalla #hallituskokous.

12. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin alustavasti ehdokkaan asettamisesta syksyllä pidettäviin uuden Loviisan 
ylimääräisiin kunnallisvaaleihin.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________ _____________________________

               Puheenjohtaja Pasi Palmulehto Sihteeri Ahto Apajalahti


