
Uudenmaan piraatit
Pöytäkirja — 30.06.2014

Paikalla: Oskar Elmgren (puheenjohtaja), Samu Voutilainen (sihteeri), Lasse Kärkkäinen, Janne
Paalijärvi, Mikko Nummelin

1 Kokouksen avaaminen

Kokous avattu 19.40.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Paikalla puheenjohtaja ja neljä jäsentä, kokous todettu päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksytty työjärjestykseksi.

4 Ilmoitusasiat

Uudenmaan piraateille on avattu Holvi-tili, mutta rahankeräysluvan saamisessa kestää.

5 Edellisten pöytäkirjojen tarkistus ja hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 2013/18.

6 Jäsenhakemuksien käsittely

Hyväksytty jäsenet 92290 ja 93620.

7 Eduskuntavaalien 2015 aikataulu

Palataan myöhemmin aikataulun suunnitteluun.
Ehdotelmia:

tRM

• puoluekokous kesällä 2014

– hallitukseen mediaseksikkyyttä, munaa, ja monipuolisuutta

• 7/2014 tuotemyyntikauppa uudellemaalle

– viimeistään 5kk ennen vaalipäivää
∗ semikova nimi/nimet ehdokaslistalle

· mediahenkilöitä
· toimitusjohtajia / CTO
· loikkareita (ehkä kaikkein paras)
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∗ terroristisiipi toiminnassa
– viimeistään 4kk ennen vaalipäivää

∗ mediatemppuja
– viimeistään 3kk ennen vaalipäivää

∗ pääsy mukaan galluptuloksiin
· Vaatii 1.5
· Vaatii medianäkyvyyttä
· Vaatii mukaanpääsyä galluppien vastausvaihtoehdoksi

– ehdokkaiden viimeisenä asettelupäivänä, 1kk ennen vaalipäivää
∗ kova yllätysnimi ehdokkaaksi (uudellemaalle)
∗ mukanaoloa joka hemmetin televisioidussa jutussa mihin vaan pääsee, tai mihin vain
mennään

∗ muita temppuja ja sirkushuveja, valtamedianäkyvyys mihin hintaan tahansa

Mikko

• pe 25.07.2014 Uudenmaan Piraattien hallituksen jäsenten suostumukset ja halukkuus eduskun-
tavaaliehdokkuuteen tiedossa.

• pe 29.08.2014 Muiden piiriyhdistysten Piraattien Uudenmaan piirin listalle ehdokkaaksi tar-
joutuvat tiedossa. Jos tämä kohta hyväksytään, tiedotetaan se välittömästi kokouksen jälkeen
kaikille muille Piraattien piirihallituksille ja puoluehallitukselle.

• pe 26.09.2014 Vähintään 15 ehdokasta Uudellamaalla tiedossa

• pe 31.10.2014 Vähintään 30 ehdokasta Uudellamaalla tiedossa

• pe 28.11.2014 Vähintään 35 ehdokasta/ehdokastarjokasta Uudellamaalla tiedossa (35 voidaan
nimetä). Mahdollisen eduskuntavaaliohjelman tekstien tulee olla lähes valmiita.

• ti 23.12.2014 Eduskuntavaaliohjelman mahdollisen piirihallituksen esityksen oltava valmis.

• ti 30.12.2014 Kokouskutsu ehdokkaat ja uuden piirihallituksen nimeävästä jäsenkokouksesta.
Jos eduskuntavaaliohjelma on laadittu, ehdotus sen sisällöstä liitetään kokouskutsuun.

• xx.xx.2015 Jäsenkokous, ehdokkaiden ja uuden piirihallituksen nimeäminen. Mahdollisesti
myös Uudenmaan piirin eduskuntavaaliohjelman hyväksyminen.

• pe 23.01.2015 Uudenmaan piirin yleisesitteen sisällön DL. Nämä esitteet ovat tärkeitä, koska
meillä on pakko olla materiaalia vaaliständeillä tai teltoilla kevään myötä.

• pe 30.01.2015 Uudenmaan piirin yleisesitteen toimittaminen painoon

• pe 20.02.2015 Uudenmaan piirin ohjelmaesitteiden DL.

• pe 27.02.2015 Uudenmaan piirin ohjelmaesitteiden (metropolihallinto, liikennehankkeet) toimit-
taminen painoon



Uudenmaan piraatit, 30.06.2014 3

8 Ehdokashankinta eduskuntavaaleihin

Siirretään seuraavaan kokoukseen:
Pitäisikö tämän mallin mukainen ehdokashankintailmoitus:
http://kirjoitusalusta.fi/eduskuntavaalikampanja-ehdokashakuilmoitus-2015
laatia Uudenmaan piiriä varten ja julkaista Länsiväylässä, Voimassa ja Helsingin Sanomissa? Saako
tällaista ilmoitusta varten pyydettyä puolueelta rahaa? Laitetaanko ehdokashankintailmoitus mah-
dollisimman pian sosiaaliseen mediaan?

9 Hallitustoiminta

9.1 Seuraavan kokouksen ajankohta

29.07.2014.

10 Muut esille tulevat asiat

10.1 Tehtävälistan tarkistus

Ei tarkastettu.

11 Kokouksen päättäminen

Kokous päätetty 20.40.

Tehtävälista

• Yhteys muihin piireihin muiden piirien halukkuudesta ehdokkaiden pistämisestä Uudenmaan
listoille (Mikko).

• Pöytäkirjat (Smar)

• Ohjelmien alustavaa suunnittelua eduskuntavaaleja varten

• Tunnustelua mahdollisesti eduskunnassa olevien, mutta puolueidensa kanssa riidoissa olevien
edustajien suhteen, tai muiden vastaavien sopivien tapausten.

• mielipidetutkimus, tyylillä ”Äänestäisitkö piraattipuoluetta”, jotta saadaan tutkittu tulos,
jolla voimme markkinoida piraattien todellista kannatusta.

• Tutkimusta, että voidaanko sääntöjä muuttaa ilman, että ne pitää hyväksyttää PRH:lla.

• Sääntöjen korjaaminen nykypäivään. Piirihallitukselle mahdollisuus lisätä ja/tai muokata
ehdokasehdotusta.

• Klausaali, että toimintamme on valtakunnallista, mutta pääosin Uudenmaan piirillä sääntöi-
hin, tjsp. simmosta.

• Kannatustuotekauppa mielellään heinäkuun aikana.

• Kaikille henkilökohtaiset tunnukset Holviin.
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• Suunnittelusaunallinen terroristijärjestelmän ja aikataulujen suunnittelemiseen. Esimerkiksi
Otaniemen saunalla. Samaa tapahtumaa voisi yrittää käyttää myös uusien jäsenten värväyk-
seen ja uusien ja vanhojen aktiivien aktivoimiseen.

• Kokeile Discoursea


