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HALLITUKSEN KOKOUS 2/2010
Aika 18.7.2010 kello 22.15

Paikka #uusimaa PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä Oskar Elmgren (puheenjohtaja)
Janne Paalijärvi (varapuheenjohtaja)
Tommi Vainikainen (jäsen, sihteeri)
Ari Vaarnas (jäsen, saapui klo 23.24 kohdan 8 aikana)

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 22.19.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä, 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 4.7.2010 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5 Yhdistyksen rekisteröiminen

PRH:n ehdottamien sääntömuutosten hyväksymiseksi päätettiin kutsua yhdistyksen 
ylimääräinen kokous koolle maanantaiksi 9.8.2010.

Hyväksyttiin yhdistyksen kokouksen esityslista (LIITE 1) sekä hallituksen ehdotus 
muutetuiksi säännöiksi (LIITE 2).

6 Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksi (1) uusi jäsen (LIITE 3).

Päätettiin siirtää yksi jäsenhakemus Helsingin piiriyhdistyksen käsiteltäväksi hakijan 
omasta pyynnöstä (ID #71016).

7 Vilkaisu suunnitelmista

Todettiin että suunnitelmat näyttää osittain toteutuneen hyvin.
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8 Ihmettelyä miten saadaan puolueen jäsenistöstä kiinnostuneet aktiivit 
hyötykäyttöön

Päätettiin, että Janne Paalijärvi lähettää sähköpostin puolueen Uudellamaalla asuville 
aktiiveille.

9 Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 1.8.2010 klo 22.15.

10 Vaalisuunnittelutapaaminen Helsingin piraattien kanssa

Tarkoitus on perustaa Helsingin piraattien kanssa yhteinen vaalityöryhmä. 
Tapaamisajankohdaksi on ehdotettu 22.7. klo 18, mutta ajankohtaa sumplitaan vielä.

11 Puolueen suunnittelutapaamisen tärkeimmät pointit

Merkitään tiedoksi, että Piraattipuolueen wikissä on suunnittelutapaamisen 
muistiinpanot.

12 Tapaamisten aikatauluja lyödään kiinni

Päätettiin yrittää pitää säännöllisiä saunagrillailutapaamisia noin kerran kuukaudessa.

13 Omien flyereiden painattaminen

Päätettiin painattaa omia flyereitä mikäli puolue suostuu maksamaan painatuksen.

14 Ehdokkaita tarvitaan pirusti lisää

Tällä hetkellä on kaksi alustavasti kiinnostunut ehdokkuudesta wikiin listattujen 
seitsemän lisäksi.

15 Uupien nettisivut

Päätettiin, että aluksi avataan sivut osoitteeseen uusimaa.piraattipuolue.fi.

Janne Paalijärvi aloittaa sivujen tekemisen.

16 Muut esille tulevat asiat

Faces-etnofestivaalista on varattu pöytäpaikka ja pöydätkin on tilattu. Ainakin Janne 
Paalijärvi, Oskar Elmgren, Lotta Söderholm ja Timi Wahalahti osallistuvat.

Puheenjohtaja Oskar Elmgren on lähettänyt poliisijohdolle kyselyn lentolehtisten 
jakamisesta yleisillä uimarannoilla.
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17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 0.34.

Oskar Elmgren Tommi Vainikainen
puheenjohtaja sihteeri

LIITE 1: Yhdistyksen kokouksen esityslista

LIITE 2: Korjatut säännöt

LIITE 3: Uudet jäsenet
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