
PIRAATTIPUOLUEEN UUDENMAAN PIIRIYHDISTYS ry.

HALLITUKSEN KOKOUS 08/2014

Aika: tiistaina 26.08.2014
Paikka: IRC, #uusimaa

Läsnä:

Janne Paalijärvi, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
Oskar Elmgren, hallituksen puheenjohtaja
Lasse Kärkkäinen
Sampo Smolander
Samu Voutilainen
Mikko Nummelin, varapuheenjohtaja, sihteeri

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja Oskar Elmgren avasi kokouksen kello 20:04. Sen jälkeen valittiin kokoukselle 
puheenjohtajaksi Janne Paalijärvi ja sihteeriksi Mikko Nummelin.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska vähintään kolme hallituksen jäsentä, tässä 
tapauksessa Mikko Nummelin, Janne Paalijärvi ja Sampo Smolander olivat vaatineet sen koolle ja 
asiasta oli ilmoitettu hallituksen jäsenille.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

PRH:n lakimies totesi kysyttäessä, ettei yhdistyksen hallitus voi erottaa istuvaa hallituksen jäsentä.

 Janne Paalijärvi esitteli kokouksen puheenjohtajana kokoukselle puoluehallituksen 
epäluottamuslauseen sisällön.

" Piraattipuolueen puoluehallitus on kokouksessaan 20.8.2014 päättänyt antaa 
epäluottamuslauseen Piraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistyksen hallitukselle. Esitystä ei 
vastustettu. 

Puoluehallitus katsoo että nykyinen Uudenmaan piiriyhdistyksen puheenjohtaja ei kykene  
edustamaan puolueen arvoja, eikä hänen toimintansa ole puolueen edun mukaista. Puoluehallitus 
vaatii, että piiriyhdistys kutsuu koolle jäsenkokouksen, jossa valitaan uusi hallitus piiriyhdistykselle
ennen syyskuun päättymistä.

Allekirjoittanut,

Tapani Karvinen

Puheenjohtaja, Piraattipuolue

Pasi Palmulehto

Varapuheenjohtaja, Piraattipuolue



Arto Lampila

Puoluesihteeri, Piraattipuolue "

Edellisen kokouksen pöytäkirjan kohdassa 5 kukaan hallituksesta ei selvästikään eronnut ja hallitus 
toimii seuraavaan yhdistyskokoukseen asti.

Aaltopiraatit-yhdistys on nyt lainvoimaisesti perustettu toimimaan Aalto-ylioppilaskunnan 
ylioppilaskunnan piirissä liittyvän opiskelijatoiminnan järjestäjänä sekä piraattiasioiden edistäjänä.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirjat 02/2014, 03/2014, 05/2014, 06/2014 ja 07/2014.

6. Jäsenhakemusten käsittely

Oskar Elmgren ei osallistunut tämän kohdan käsittelyyn. Hyväksyttiin jäsenet #74939 ja #94086.

7. Jäsenkokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle ylimääräinen jäsenkokous sunnuntaiksi 21.09.2014 kello 15:00-17:30 
Leppävaaran Sellon kirjaston Akseli-saliin. Kokouksen esityslistaksi esitettiin:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittava määrä ääntenlaskijoita 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Valitaan tässä järjestyksessä:
• hallituksen puheenjohtaja
• 1-3 hallituksen varapuheenjohtajaa
• hallituksen muut varsinaiset jäsenet
• hallituksen varajäsenet
6. Yhdistyksen sääntömuutokset [HUOM: tämä sisällytettiin äänestyksessä 3-1]
7. Kokouksen päättäminen

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava hallituksen kokous pidetään Espoon Leppävaarassa Lasse Kärkkäisen luona torstaina 
18.9. kello 19:00 äänin 3-0. Oskar Elmgren esitti vastalauseen ja katsoi, että on ala-arvoista 
pakottaa jäsenkokouksen pitoa kyseiseen paikkaan.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 22:50.
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