
Piraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistys ryPiraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistys ry

Hallituksen kokous 8/2012Hallituksen kokous 8/2012
Aika: 21.06.2012 kello 19.00Aika: 21.06.2012 kello 19.00

Paikka: #uusimaa verkossa irc.piraattipuolue.fiPaikka: #uusimaa verkossa irc.piraattipuolue.fi

Läsnä:Läsnä:

Janne Paalijärvi (puheenjohtaja)Janne Paalijärvi (puheenjohtaja)

Lasse Kärkkäinen (varapuheenjohtaja)Lasse Kärkkäinen (varapuheenjohtaja)

Samu Voutilainen (sihteeri)Samu Voutilainen (sihteeri)

1 Kokouksen avaaminenKokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.49.Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.49.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksiEsityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 IlmoitusasiatIlmoitusasiat
Päätettiin valmistautua paremmin tuleviin kokouksiin ja kirjoitta alustava esityslista heti kokouksen
jälkeen. 
Päätettiin valmistautua paremmin tuleviin kokouksiin ja kirjoitta alustava esityslista heti kokouksen
jälkeen. 

Tulevaisuusryhmässä on käsitelty perustuloa ja peruttu selvitykset muiden puolueiden perustulomallien
sisällöstä. Ks. http://kirjoitusalusta.fi/tulevaisuusryhma-2012-06-19 ja lyhyet johtopäätökset
keskustelufoorumilla: https://keskustelut.piraattipuolue.fi/ryhmat/tulevaisuusryhma/

Tulevaisuusryhmässä on käsitelty perustuloa ja peruttu selvitykset muiden puolueiden perustulomallien
sisällöstä. Ks. http://kirjoitusalusta.fi/tulevaisuusryhma-2012-06-19 ja lyhyet johtopäätökset
keskustelufoorumilla: https://keskustelut.piraattipuolue.fi/ryhmat/tulevaisuusryhma/

ACTA on alustavasti menossa kumoon.ACTA on alustavasti menossa kumoon.

5 Uusien jäsenten hyväksyminenUusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin jäsen 77038.Hyväksyttiin jäsen 77038.



6 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminenEdellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Ei uusia pöytäkirjoja.Ei uusia pöytäkirjoja.

7 Nettisivut ja tiedotusNettisivut ja tiedotus
Uudet keskutelusivut ovat otettu käyttöön, löytyy osoitteesta keskustelut.piraattipuolue.fiUudet keskutelusivut ovat otettu käyttöön, löytyy osoitteesta keskustelut.piraattipuolue.fi

8 HallitustoimintaHallitustoiminta
Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 5.7.2012 klo. 19.00 Etelä-Leppävaaraan. Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 5.7.2012 klo. 19.00 Etelä-Leppävaaraan. 

9 KunnallisvaalitKunnallisvaalit
Päätettiin vaihtaa pienempään telttaan Piraatit-logo, mikäli mahdollista, jolloin kyseisen teltan hankkii
ja omistaa Piraattinuoret. Uudenmaan piraatit hankkivat vain suuremman teltan Piraattipuolue-logolla. 
Päätettiin vaihtaa pienempään telttaan Piraatit-logo, mikäli mahdollista, jolloin kyseisen teltan hankkii
ja omistaa Piraattinuoret. Uudenmaan piraatit hankkivat vain suuremman teltan Piraattipuolue-logolla. 

Selvitetään 5.7.2012 mennessä tärkeimpiä vaalitapahtumia. Selvitetään 5.7.2012 mennessä tärkeimpiä vaalitapahtumia. 

Kuntaohjelmien luonnoksia on tehty useille Uudenmaan kunnille (Espoo, Vantaa, Kauniainen,
Kirkkonummi, Sipoo ja Siuntio) Mikko Nummelinin ja paikallisten aktiivien yhteistyöllä. 
Kuntaohjelmien luonnoksia on tehty useille Uudenmaan kunnille (Espoo, Vantaa, Kauniainen,
Kirkkonummi, Sipoo ja Siuntio) Mikko Nummelinin ja paikallisten aktiivien yhteistyöllä. 

Helsinki hyväksyi oman kuntavaaliohjelmansa: http://kirjoitusalusta.fi/hkivaaliohjelmaHelsinki hyväksyi oman kuntavaaliohjelmansa: http://kirjoitusalusta.fi/hkivaaliohjelma

Espoon sitoutumattomien kanssa harkittiin yhteistyötä, mutta asiasta ei päätetty kokouksessa. Espoon sitoutumattomien kanssa harkittiin yhteistyötä, mutta asiasta ei päätetty kokouksessa. 

10 Jäsenkokouksen koolle kutsuminenJäsenkokouksen koolle kutsuminen
Jäsenkokous kutsutaan koolle tiistaiksi 17.7.2012 klo. 17.00 - 19.45 Espoon Sellon kirjaston Akseli-
saliin (Leppävaarankatu 9, Espoo).
Jäsenkokous kutsutaan koolle tiistaiksi 17.7.2012 klo. 17.00 - 19.45 Espoon Sellon kirjaston Akseli-
saliin (Leppävaarankatu 9, Espoo).

11 Muut esille tulevat asiatMuut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.Ei muita esille tulevia asioita.

12 Kokouksen päättäminenKokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 03.47.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 03.47.

Janne Paalijärvi Samu VoutilainenJanne Paalijärvi Samu Voutilainen

(puheenjohtaja) (sihteeri)(puheenjohtaja) (sihteeri)


