
Uudenmaan Piraattien hallituksen kokous 2017-2018/01

Ajankohta: 9.8.2017 klo 18.00

Paikka: Kauppakeskus Tikkuri, Asematie 4-10, 01300 Vantaa

Läsnä:

Markku Brask (puheenjohtaja)

Janne Paalijärvi (sihteeri)

Ari-Martti Hopiavuori

Riikka Nieminen

1. Kokouksen avaaminen
Avattiin kokous klo 18.21.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että pöytäkirjojen hyväksyminen kohta 7 
poistettiin esityslistalta, koska hyväksyttäviä pöytäkirjoja ei ollut kokouksessa mukana

4. Ilmoitusasiat
• Hanko Pride; Uudenmaan Piraatit osallistuvat Hanko pride tapahtumaan 19.8.2017 yhdessä 

Helsingin Piraattien kanssa.

• Espoon valtuuston kausi alkaa viikolla 34 lautakunnissa työskentely alkaa viikolla 33.

• Espoon Piraattien valtuustoryhmä alkaa tuottamaan yhteistyössä Liberaalien kanssa videoita 
ajankohtaisista aiheista.

5. Hallituksen työnjako
• Viralliset asiat

• Valittiin rahastonhoitajaksi Ari-Martti Hopiavuori.



• Valittiin sihteeriksi Janne Paalijärvi.

• Epäviralliset asiat

• Ari-Martti Hopiavuorta kiinnostaa paikallisen aluekohtaisen näkyvyyden 
kehittäminen Uudellamaalla. Hän lupasi lupasi tehdä aluetoiminnasta yleispätevän 
ehdotuksen, jota käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

• Riikka Nieminen ryhtyy kehittämään Uudenmaan Piraattien viestintää, muun tiimin 
kanssa.

• Janne Paalijärvi aikoo järjestelmällisesti ottaa kantaa Espoon Leppävaaran 
liikennejärjestelyihin epäkohtien korjaamiseksi, mm. esteettömyyden ja 
liikenneturvallisuuden osalta.

• Ari-Martti Hopiavuori huolehtii jatkossa Uudenmaan Piraattien sovellustuesta ja 
teknisestä ylläpidosta pääkäyttäjänä.

6. Toiminta elo-joulukuu 2017
• Hanko Pride 19.8.2017.

• Tapaa Piraatti -toiminnan uudelleenkäynnistäminen ja kehittäminen, mm. tapaamispaikkojen 
kierrättämisen osalta. Riikka Nieminen lupasi tehdä tapaamisiin uudistetun version 
logosärmiöstä.

• Tapahtumien konseptointi

• Kuvat

• Tiivistelmä käydyistä keskusteluista

• Tapahtumissa voisi olla ainakin yksi teema, joka kerrotaan etukäteen

• Espoossa voidaan ottaa kunta-asiat esillä

• Osallistujille tunnistettavat nimilätkät

• Markku tekee rintamerkkiaineiston 57mm rintamerkeille

• Piraattipuheenvuorot Sellon kirjastossa

• Teemapohjaiset aihe-esittelyt, max 10 minuutin puheenvuorot, Riikka Nieminen 
selvittää.

• Tarkoitus on kertoa perusagendasta.

• Joulun alla glögitelttailua

• Joulupiraattikorttien myyminen esim. Holvin kautta

• Riikka Nieminen lupasi tehdä yhteisen ideoinnin pohjalta kuva-aiheita korteille

7. Jäsenhakemusten käsittely
Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi id-numerot 98477 ja 98483.



8. Muut esille tulevat asiat
Kirjoitetaan jäsenkirje hallituksen järjestäytmiskokouksesta, kokouksessa käsitellyistä aiheista ja 
suunnitelluista aktiviteeteista - lähetettäväksi Uudenmaan Piraattien jäsenille. Markku avaa google 
docsin tästä ja sisältö kirjoitetaan yhdessä hallituksen jäsenten kesken.

9. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19.46.

Markku Brask (kokouksen puheenjohtaja) Janne Paalijärvi (kokouksen sihteeri)
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