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Syyskokous 2007
Aika

15.12.2007

Paikka

Kahvion kabinetti
Olympiastadion
Paavo Nurmen tie 1
Helsinki

Läsnä

Kari Hurtta
Tommi Korhonen
Joni Korhonen
Markus Kalske
LassiPekka Toivonen

14:00 – 17:00

1 Kokouksen avaus
Tommi Korhonen avasi kokouksen kello 14:30

2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokous valitsi kokousvirkailijat seuraavasti:
•

Kokouksen puheenjohtaja: Tommi Korhonen

•

Kokouksen sihteeri: Kari Hurtta

•

Pöytäkirjan tarkastajat: Lassi Toivonen, Joni Korhonen

Kokous päätti että ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin että kokouskutsu oli lähetetty sähköpostitse yhdistyksen jäsenille.
Tämä on yhdistyksen sääntöjen sallima tapa kutsua kokous koolle.
Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätettiin siirtää esityslistan kohta 11 (Yhdistyksen purkaminen) seuraavaksi
kohdaksi työjärjestyksessä.

5 Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen tilanteesta keskusteltiin.
Kokous päätti yhdistyksen purkamisesta yksimielisesti.
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Tämä on yhdistyksen purkamiselle ensimmäinen käsittely.

6 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelle 2006
Puheenjohtaja selosti tilanteen.
Todettiin että tilinpäätöstä ei pystytty toteuttamaan.
Päätettiin siirtää tilinpäätös ja tilintarkastajienlausunto seuraavaan kokoukseen.
Todettiin että on myös epäselvää että tarvitaanko tätä koska yhdistys ei ole
rekisteröity. Tilinpäätös on kuitenkin tarkoitus tehdä.
Päätettiin että vuosikertomukseen lisätään että osallistuttiin Assembylle
kannattajakorttikeräyksen hengessä. Vuosikertomukseen ei ollut muita
kommentteja.

7 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Todettiin että tilinpäätöstä ei voi vahvistaa ja vastuuvapautta ei voi myöntää,
koska tilinpäätöstä ei ole.

8 toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksun
suuruus vuodelle 2008
Puheenjohtaja ehdotti että kohtaa 8 käsitellä puolueen lopettamispäätöksen
vuoksi. LassiPekka Toivonen kannatti.
Kokous päätti jättää kohdan 8 käsittelemättä.

9 hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenet vuodelle 2008
Puheenjohtaja ehdotti että sama hallitus jatkaa yhdistyksen lakkauttamiseen
asti. LassiPekka Toivonen kannatti.
Kokous valitsi vuoden 2008 hallitukseksi nykyisen hallituksen.

10 yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
Päätettiin yksimielisesti että edelliset tilintarkastajat jatkavat roolissaan sillä
perusteella että puolueen lakkauttamiseen mennessä ei oleteta tapahtuvan uusia
taloustapahtumia.

11 Sääntöjen muutos
Sääntöjä vertailtiin syyskokouksen 2006 esitykseen.
Todettiin että hallituksen tekemät korjaukset ovat kirjoitusvirheitä eikä vaadi
kahta käsittelyä.
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Kokous hyväksyi muutokset ja esitetyt kirjoitusvirheiden korjaukset. Sääntöjen
muutoksille tämä on toinen käsittely.

12 Muut esille tulevat asiat
Todettiin että yhdistyksen nykyinen tili lakkautetaan myöhemmin tehtävällä
hallituksen päätöksellä.
Keskusteltiin typ.fidomainista.
Todettiin että yhdistyksen varojen uudelleenohjaaminen käsitellään seuraavassa
kokouksessa.

13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:05.

Allekirjoitukset

___________________
Tommi Korhonen
Puheenjohtaja

___________________
Kari Hurtta
Sihteeri

Liitteet
●

Kokouskutsu

●

Hallituksen esitys vuosikertomukseksi 2006

●

Hallituksen esitys toimintasuunitelmaksi 2008

●

Hallituksen esitys säännöiksi

●

Sääntöjen erot syyskokouksen 2006 esityksen sääntöihin

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
Aika ja paikka sekä allekirjoitukset:

___________________________________
Lassi Toivonen

__________________________________
Joni Korhonen
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LIITE: Kokouskutsu
Date: Sat, 1 Dec 2007 08:21:50 +0200
From: Tommi Korhonen <tkorho@koti.soon.fi>
To: TYP jasenet: ;
Subject: Tietoyhteiskuntapuolueen syyskokous 15.12.2007
Päivää kaikille listan jäsenille.
Tärkeää asiaa TYPin syyskokouksesta ja yhdistyksen mahdollisesta
purkamisesta.

Aika, korkea, pitää TYPin kevät ja syyskokous. Käydään lävitse vuoden
2006 tilinpäätös, keskustellaan TYPin tilanteesta ja katsotaan mitä
tulevaisuus tuo tullessaan.
Minä (PJ) ja hallitus ehdotamme surullisin sydämin
Tietoyhteiskuntapuolueen (rekisteröimätön yhdistys) purkamista
kokouksessa. Ensimmäinen käsittely, kaksi tarvitaan.
Tietoyhteiskuntapuolueelle olisi oikeasti tilaus ja tarve tämän hetken
yhteiskunnassa, ja tällä kokonaisuudella on ollut hyviä ideoita ja
kaunis visio, sekä terävät silmät yhteiskuntaa katsellessa.
Nyt kuitenkin näyttää siltä että hallitus ei pysty mielestään tekemään
järkevää ja jäsenilleen tarpeeksi hyödyllistä työtä asian eteenpäin
viemiseen. Hallituksella on niin vähän voimavaroja, vain muutama ihminen
koko yhdistyksessä on toiminnassa mukana ja näistä lähtökohdista emme
katso yhdistyksen käyttävän jäsenmaksuja riittävän hyödyllisesti.
Perinteinen puolueiden tarvitsema ruohonjuuritaso puuttuu kokonaan.
Vuoden 2007 hallitustakaan ei saatu täyteen, vaan mukaan piti ottaa
näkymätön (joskin todellinen, hyväksytty ja halukas henkilö) jäsen
täyttämään kolo. Keskustelupalstoilla keskustelee vain muutama,
käytännössä alle kymmenen ihmistä keskenään. Näyttää siltä että ihmisiä
ei kiinnosta sananvapautensa valvominen.
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TYPin tarina voi vielä jatkua, mutta siitä päätetään nyt kokouksessa.
Purkaminen vaatii vähintään kaksi käsittelyä, tämä kokous on ensimmäinen
niistä. Lisäksi TYPin henki voi vielä jatkua esimerkiksi
keskustelupalstalla joka jäänee henkiin joksikin aikaa tulevaisuuteen.
Ja toivottavasti TYPin olemassaolo jotenkin vielä vaikuttaa maailmaan
muutenkin, tavalla tai toisella.
Jos sinulla on tähän jotain sanottavaa, sen aika on tässä kokouksessa!

Sääntöjemme mukaan olemme lahjoittamassa jäljelle jääneen
varallisuutemme johonkin yhdistyksemme tarkoitusperiä hyödyntämään
kohteeseen. Hallitus tulee ehdottamaan kohteeksi itseoikeutetusti EFFI
ry:tä, ja muita mahdollisuuksia kartoitetaan. Varallisuutemme ei ole
kovinkaan suuri, mutta jotain se on pienikin. (Tulen ehdottamaan myös
että juuri liittyneille jäsenmaksu palautetaan jos mahdollista.)

Tommi Korhonen, TYPin puheenjohtaja

Alla kokouskutsu virallisine tietoineen.
==============
Tietoyhteiskuntapuolueen vuosikokous pidetään lauantaina
15. joulukuuta 2007 klo 1417 Olympiastadionilla, kahvion
kabinetissa. Osoite on Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki.

Sääntöjen mukaan kevätkokous pidetään tammitoukokuussa.
Koska kevätkokousta ei ole pidetty, niin syyskokouksessa
on myöskin kevätkokoukseen kuuluvat asiat.
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ESITYSLISTA
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto vuodelle 2006
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä
liittymis ja jäsenmaksun suuruus kalenterivuodelle 2008.
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat
10. Sääntöjen muutos
Hallitus esittää yhdistyksen sääntöjen muuttamista.
Sääntöjen muutos vaatii kahden yhdistyksen kokouksen
hyväksynnän.
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11. Yhdistyksen purkaminen
Hallitus esitää yhdistyksen purkamista. Yhdistyksen
purkaminen vaatii kahden yhdistyksen kokouksen
hyväksynnän.
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja
19.12.2007
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LIITE: Hallituksen esitys vuosikertomukseksi 2006
TIETOYHTEISKUNTAPUOLUE
Hallitus/Kari Hurtta

LUONNOS

13.12.2007

TOIMINTAKERTOMUS 2006
Perustamiskokous
Tietoyhteiskuntapuolueen perustamiskokous pidetiin 4.2.2006
Olympiastadionin monitoimitilassa Helsingissä. Perustamis
asiakirjan allekirjoitti 22 henkilöä.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Wallendahl.
Hallituksen jäseniksi valittiin Henri Aalto, Olli Urpela,
Vesa Roto, Petri Rahikkala, Heikki Härkönen, Vili Sikiö,
Tommi Korhonen ja Visa Parviainen. Hallituksen varajäseniksi
valittiin Janne Nevalainen ja Janne Toikander.
Säännöt ja puolueohjelman ensimmäinen versio hyväksyttiin
kokouksessa. Talaousarvion ja toimintasuunitelman käsittely
siirettiin kuukauden päästä järjestettävään ylimääräiseen
yleiskokoukseen.
Toiminan alku
Hallitus järjestyi 12.2.2006. Töllöin todetiin että Vili
Sikiö ei voi toimia hallituksen jäsenenä, koska yhdistyksen
varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin
vaikuttaminen ja tällöin hallituksen jäsenenä olla vain
henkilö, jolla on asuinpaikka Suomessa.
Hallitukseen valitiin Vili Sikiö tilalle Janne Nevalainen,
joka oli ensimmäinen perustamiskokouksessa valittu varajäsen.
hallitus valitsi toimihenkilöt keskuudestaan. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Tommi Korhonen.
Ylimääräinen yleiskokous
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Ylimääräinen yleiskokous pidetiin 5.3.2006 Olympiastadionin
kahvion kabinettissa Helsingissä.
Yleiskokous valitse hallitukseen Vili Sikiön tilalle Janne
Nevalaisen. Uudeksi varajäseneksi valittiin Kristoffer Lawson.
Vili Sikiö valittiin Tietoyhteiskuntapuolueen pääsihteeriksi.
Yleiskokouksessa hyväksyttiin talausarvio ja toimintasuunitelma
vuodelle 2006. Yleiskokouksessa hyväksyttiin uusi versio puolue
ohjelmasta ja yhdistyksen logo.
Kevään toiminta
Yhdistys aloitti kannattajakorttien keräämisen, jotta yhdistys
saataisiin rekistöröityä puolueeksi. Kortteja kerättiin
Teknillisellä Korkekoululla (TKK), Masinointi.org:in järjestämässä
mielenosoituksessa, Alternative Party Ry:n Think Different Day
tilaisuudessa ja muualla.
Loppukeväästä hallituksen puheenjohtaja Pekka Wallendahl
lakkasi osallistumasta toimintaan. Puheenjohtajan tehtäviä
alkoi hoitamaan varapuheejohtaja Tommi Korhonen.
Yhdistyksen perustamisilmoitus lähetettiin patentti ja
rekisterihallitukseen. Patentti ja rekisterihallitus
vaati muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Yhdistystä ei saatu
rekisteröityä vuonna 2006.
Sivusto
Yhdistys pitää verkkosivustoa osoitteessa http://www.typ.fi/.
Sivustolla on keskustelupalsta, jossa on aktiivista keskusteluja.
Syyskokous
Syyskokous pidetiin 21.10.2006 Olympiastadionin kokoustilassa
Helsingissä.
Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunitelma ja tulo ja
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menoarvio kaudelle 2007.
Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2007 valitiin Tommi Korhonen ja
hallituksen jäseniksi valitiin Kari Hurtta, Janne Nevalainen, LassiPekka
Toivonen, Michael Wikberg ja Olli Urpela. Vili Sikiö valittiin
yhdistyksen pääsihteeriksi kaudelle 2007.
Yhdistyksen sääntöihin tehtiin muutoksia (muutoksen vaativat kahden
yleiskokouksen hyväksynnän.)
Yhdistykselle hyväksyttiin puolueohjelma kaudelle 2007.
Syksyn toiminta
Liberaalit olivat tarjoneet mahdollisuuden osallistua
vaaleihin sitoutumattoman heidän listoillaan. Tieto
yhetiskuntapuolue aloitti vaaliyhteistyön Liberaalien
kanssa.
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LIITE: Hallituksen esitys toimintasuunitelmaksi 2008
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2008
Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kuluttajien oikeuksia
uuteen tekniikkaan liittyvissä asioissa, ehkäistä kommunikaationvapautta
rikkovien lakien toteutuminen, vastustaa ihmisten tarpeetonta
valvontaa, edistää ihmisten mahdollisuuksia ja kykyä hyötykäyttää uutta
teknologiaa ja ylläpitää ja edelleenkehittää suomalaista koulutus ja
tutkimusjärjestelmää.
Tavoitteet
Yhdistyksen toiminta on ollut vähäistä kaudella 2007. Vuoden 2008
keskeisiä tavoitteita mikäli yhdistystä ei pureta ovat
1. Yhdistyksen toiminnan uudelleenkäynistäminen
2. Kehittää verkkopalvelua monipuoliseksi ja kattavaksi palveluksi
joka mahdollistaa myös jäsenten vuorovaikutuksen puolueen asioissa
3. Valmistautua lokakuun 2008 kunnalisvaaleihin ja kesäkuun 2009
europarlamenttivaaleihin
4. Luoda yhteyksiä kentällä jo olemassaoleviin järjestöihin,
puolueisiin ja avainhenkilöihin
5. Laajentaa puolueen yhtenäistä näkemystä ja tietämystä
puolueohjelman edustamissa asioissa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi perustetaan tarpeen mukaan
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projektityöryhmiä.
Kokoustoiminta
Yhdistys kokoontuu sääntöjen mukaisesti. Sääntömääräisten
vuosikokousten lisäksi voidaan järjestää ylimääräisiä
yhdistyskokouksia, jos toiminnan eteenpäin vienti niin
vaatii.
Hallitus kokoutuu ainaskin kuusi kertaa vuodessa. Osa
hallituksen kokouksista voidaan järjestää virtuaalisesti.

Tiedotus
Toiminnasta tiedotetaan sekä suoraan sähköpostilistalla oleville
henkilöille että Internetsivujen välityksellä kaikille. Useampia
sähköpostilistoja hyödynnetään eri aktiivisuustasoilla.
Yhdistys ottaa julkisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin jotka
koskevat puolueohjelmassa mainittuja asioita.
Pyritään luomaan uutisoinnin arvoisia tiedotuksia puolueen toiminnasta,
kannoista ja edustajista profiilin nostamiseksi.
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LIITE: Hallituksen esitys säännöiksi
TIETOYHTEISKUNTAPUOLUE

Hallitus/Kari Hurtta

ESITYS

11.12.2007

YHDISTYSSÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tietoyhteiskuntapuolue ja sen kotipaikka
on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on valtiollisiin asioihin
vaikuttaminen ja täten edistää mm. kuluttajien oikeuksia uuteen
tekniikkaan liittyvissä asioissa, edistää sähköistä vapautta,
vastustaa ihmisten tarpeetonta tarkkailua sekä edistää ihmisten
mahdollisuuksia hyötykäyttää uutta tekniikkaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 Kerää ja välittää tietoa tarkoitukseensa liittyvistä asioista
 Tekee kannanottoja ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
 Pyrkii muodostamaan virallisen puolueen ja täten osallistumaan
yhteiskunnalliseen toimintaan asettamalla ehdokkaita valtiollisiin
ja kunnallisiin vaaleihin.
 Harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
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 Tiedottaa tarkoituksestaan ja toiminnastaan
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia,
ostaa, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä asianomaisella
luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, ottaa vastaan
testamentteja, harjoittaa kahvila ja ravintolaliikettä yhdessä
toimipaikassa sekä muuta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen
välittömästi liittyvää ansiotoimintaa, jonka tarkoituksena ei ole
taloudellisen voiton hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen tai
sellainen ulkomaalainen, jolla on vakituinen asuinpaikka Suomessa
ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
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5. Liittymis ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 58 muuta varsinaista
jäsentä sekä 02 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
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varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammitoukokuussa ja syyskokous
syysjoulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (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.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä
äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
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ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
neljätoista vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu
valtakunnallisessa lehdessä tai sähköpostitse niille jäsenille,
jotka ovat antaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä
liittymis ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12. Ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleissa
Puolueen ehdokkaat kansanedustajiksi asetetaan kussakin
vaalipiirissä puolueen jäsenten ehdotusten ja jäsenäänestyksen
perusteella. Hallitus asettaa vaalipiireille ehdokkaiden
enimmäismäärän.
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13. Jäsenäänestyksen toteuttaminen
Ehdokasasetteluäänestys suoritetaan postiäänestyksenä. Kukin jäsen
voi äänestyksessä kannattaa korkeintaan yhtä ehdokaskandidaattia.
Puolueen eduskuntavaaliehdokkaiksi valitaan järjestyksessä eniten
ääniä saaneet ehdokaskandidaatit. Ehdokkaan on kuitenkin saatava
vähintään kymmenen ääntä päästäkseen ehdokkaaksi.
Jos ehdokaskandinaatti jää äänikynnyksen alapuolelle, mutta puolueen
vaalipiirin suurinta mahdollista ehdokasmäärää ei ole täytetty,
päättää hallitus asetettavien ehdokkaiden määrästä, kuitenkin niin
että riittävästi ääniä saaneet otetaan ehdokkaiksi ja ehdokkaat
valitaan äänimääräjärjestyksessä.

14. Ehdokkaiden nimeäminen jäsenäänestykseen
Oikeus nimetä henkilöitä ehdokasäänestykseen on jokaisella
kyseisessä vaalipiirissä asuvalla jäsenellä. Kukin jäsen voi
ehdottaa korkeintaan yhtä ehdokasta. Ehdokkaan täytyy olla
vaalikelpoinen kyseisissä vaaleissa ja ehdokkaan kirjallinen
suostumus täytyy toimittaa puolueen hallitukselle ennen
jäsenäänestyksen järjestämistä.
Vaalipiirin ulkopuolelta puolueen hallituksella on oikeus nimetä
jäsenäänestykseen ehdokaskandidaatteja enintään määrän joka vastaa
1/10 vaalipiirin puolieen suurimmasta mahdollisesta ehdokasmäärästä.

15. Osanotto jäsenäänestykseen
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Äänioikeutettuja puolueen vaalipiirin ehdokasasetteluäänestyksessä
ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet vaalipiirissä asuvat puolueen
voimassa olevat jäsenet, jotka ovat maksaneet kyseisen vuoden
jäsenmaksun.

16. Vaalin toteuttaminen
Silloin kun täytettäviä paikkoja on vain yksi, äänestetään
ensimmäisellä kierroksella kaikkien ehdokkaiden kesken ja toisella
kierroksella kahden eniten ääniä saaneen kesken, ellei kukaan
ehdokkaista saa ensimmäisellä kierroksella ehdotonta enemmistöä
hyväksytyistä äänistä.

17. Ehdokasasettelu kunnallisvaaleissa
Tapahtuu kuten eduskuntavaalien asettelu, kuitenkin niin että
vaalipiiri on kyseinen kunta.

18. Ehdokasasettelu europarlamettivaaleissa ja presidentinvaaleissa
Tapahtuu kuten eduskutavaalien asettelu, kuitenkin niin että
vaalipiiri on koko maa.

19. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden
välissä on vähintään 30 vuorokautta, vähintään kolmen neljäsosan
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(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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LIITE: Sääntöjen erot syyskokouksen 2006 esityksen sääntöihin
TIETOYHTEISKUNTAPUOLUE

ESITYS

[Hallitus/Henri Aalto

3.10.2006]

{+Hallitus/Kari Hurtta

11.12.2007+}

YHDISTYSSÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tietoyhteiskuntapuolue ja sen kotipaikka
on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on valtiollisiin asioihin
vaikuttaminen ja täten edistää mm. kuluttajien oikeuksia uuteen
tekniikkaan liittyvissä asioissa, edistää sähköistä vapautta,
vastustaa ihmisten tarpeetonta tarkkailua sekä edistää ihmisten
mahdollisuuksia hyötykäyttää uutta tekniikkaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 Kerää ja välittää tietoa tarkoitukseensa liittyvistä asioista
 Tekee kannanottoja ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
 Pyrkii muodostamaan virallisen puolueen ja täten osallistumaan
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yhteiskunnalliseen toimintaan asettamalla ehdokkaita valtiollisiin
ja kunnallisiin vaaleihin.
 Harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
 Tiedottaa tarkoituksestaan ja toiminnastaan
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia,
ostaa, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä asianomaisella
luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, ottaa vastaan
testamentteja, harjoittaa kahvila ja ravintolaliikettä yhdessä
toimipaikassa sekä muuta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen
välittömästi liittyvää ansiotoimintaa, jonka tarkoituksena ei ole
taloudellisen voiton hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen tai
sellainen ulkomaalainen, jolla on vakituinen asuinpaikka Suomessa
ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
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huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 58 muuta varsinaista
jäsentä sekä 02 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
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7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammitoukokuussa ja syyskokous
syysjoulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (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.
[Jäsenellä on yksi ääni ja yhdistyksen]
{+Yhdistyksen+} kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä [äänioikeus.]
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{+äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.+}
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.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
neljätoista vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu
valtakunnallisessa lehdessä tai sähköpostitse niille jäsenille,
jotka ovat antaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
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myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä
liittymis ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12. Ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleissa
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Puolueen ehdokkaat kansanedustajiksi asetetaan kussakin
vaalipiirissä puolueen jäsenten ehdotusten ja jäsenäänestyksen
perusteella. {+Hallitus asettaa vaalipiireille ehdokkaiden
enimmäismäärän.+}

13. Jäsenäänestyksen toteuttaminen
Ehdokasasetteluäänestys suoritetaan postiäänestyksenä. Kukin jäsen
voi äänestyksessä kannattaa korkeintaan yhtä ehdokaskandidaattia.
Puolueen eduskuntavaaliehdokkaiksi valitaan järjestyksessä eniten
ääniä saaneet ehdokaskandidaatit. Ehdokkaan on kuitenkin saatava
vähintään kymmenen ääntä päästäkseen ehdokkaaksi.
Jos [ehdokas] {+ehdokaskandinaatti+} jää äänikynnyksen alapuolelle, mutta puolueen
vaalipiirin suurinta mahdollista ehdokasmäärää ei ole täytetty,
päättää hallitus asetettavien ehdokkaiden määrästä, kuitenkin niin
että riittävästi ääniä saaneet otetaan ehdokkaiksi ja ehdokkaat
valitaan äänimääräjärjestyksessä.

14. Ehdokkaiden nimeäminen jäsenäänestykseen
Oikeus nimetä henkilöitä ehdokasäänestykseen on jokaisella
kyseisessä vaalipiirissä asuvalla jäsenellä. Kukin jäsen voi
ehdottaa korkeintaan yhtä ehdokasta. Ehdokkaan täytyy olla
vaalikelpoinen kyseisissä vaaleissa ja ehdokkaan kirjallinen
suostumus täytyy toimittaa puolueen hallitukselle ennen
jäsenäänestyksen järjestämistä.
Vaalipiirin ulkopuolelta puolueen hallituksella on oikeus nimetä
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jäsenäänestykseen ehdokaskandidaatteja enintään määrän joka vastaa
1/10 vaalipiirin puolieen suurimmasta mahdollisesta ehdokasmäärästä.

15. Osanotto jäsenäänestykseen
Äänioikeutettuja puolueen vaalipiirin ehdokasasetteluäänestyksessä
ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet vaalipiirissä asuvat puolueen
voimassa olevat [henkilöjäsenet,] {+jäsenet,+} jotka ovat maksaneet kyseisen vuoden
jäsenmaksun.

16. Vaalin toteuttaminen
Silloin kun täytettäviä paikkoja on vain yksi, äänestetään
ensimmäisellä kierroksella kaikkien ehdokkaiden kesken ja toisella
kierroksella kahden eniten ääniä saaneen kesken, ellei kukaan
ehdokkaista saa ensimmäisellä kierroksella ehdotonta enemmistöä
{+hyväksytyistä+} äänistä.

17. Ehdokasasettelu kunnallisvaaleissa
Tapahtuu kuten eduskuntavaalien asettelu, kuitenkin niin että
vaalipiiri on kyseinen kunta.

18. Ehdokasasettelu europarlamettivaaleissa {+ja presidentinvaaleissa+}
Tapahtuu kuten eduskutavaalien asettelu, kuitenkin niin että
vaalipiiri on koko maa.
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19. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden
välissä on vähintään 30 vuorokautta, vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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