
Piraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistys ry

Hallituksen kokous 6/2012

Aika: 21.5.2012 kello 19.00

Paikka: #uusimaa PirateNetissä

Läsnä:

Janne Paalijärvi (puheenjohtaja)

Lasse Kärkkäinen (varapuheenjohtaja, kokouksen sihteeri)

Samu Voutilainen (jäsen)

1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.58.

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

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Ilmoitusasiat
Kärkkäinen lopettaa tulevaisuusryhmässä puoluehallituskiireiden vuoksi, esittää tilalle Mikko 
Nummelinia. Käsitellään kohdassa 10.

Liikenneministeri Kyllönen haluaa autoista “superturvallisia”, viimeisimpänä holhousyrityksenä ajon 
estäminen, jos turvavyötä ei käytetä.

5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Päätettiin kiireen vuoksi jättää käsittelemättä tässä kokouksessa.



6 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin 29.9.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja 7/2011.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 13.10.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja 8/2011.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 27.10.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja 9/2011.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 6.2.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2012.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 16.4.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirja 3/2012.

7 Nettisivut ja tiedotus
Paalijärvellä on ollut tarkoituksena pystyttää uudet sivut Thomas Nyberghin kanssa, mutta asia on 
jäänyt tekemättä Paalijärven sairasloman vuoksi.

8 Hallitustoiminnan edistyminen
Päätettin seuraavan kokouksen aika: to 7.6. klo 19.00 Leppävaarassa Kärkkäisen asunnossa.

9 Kunnallisvaalit

9.1 Telttahankinta
Violettia kangasta on löydetty vain koko kankaan kattavana mainosprinttinä, jolloin hintaa tulee noin 
2000 USD per teltta, jonka on katsottu olevan liian kallis. Muillakaan piraattipuolueilla ei näytä olevan 
violettia telttaa käytössä, eikä PPI:n kautta saatu hyödynnettäviä vinkkejä sellaisen hankintaa varten. 

Mielekkäin ja helpoin vaihtoehto on valkoinen popup-teltta, johon tehdään mustat logopainatukset. 
Telttakoot 2x2 ja 3x3 ovat järkevimmät, tapahtuman tyypistä riippuen.

Kärkkäinen on valtuutettu hankkimaan Uudenmaan Piraateille kaksi telttaa.

9.2 Vaalitapahtumat
Mikko Nummelin lupasi selvittää Uudenmaan alueelta kampanjointiin soveltuvia tapahtumia.

9.3 Kuntavaaliohjelmat
Nummelin on valmistellut Helsingille, Espoolle ja Vantaalle ohjelmia, mutta niihin toivottaisiin vielä 
runsaasti lisää tekijöitä ja palautetta.

http://kirjoitusalusta.fi/ohjelma-espoo-draft-2012

http://kirjoitusalusta.fi/ohjelma-vantaa-draft-2012

9.4 Yhteistyö Espoon Sitoutumattomien kanssa
Uudenmaan Piraateille on tullut yhteydenotto, jossa tiedustellaan mahdollisuudesta vaaliliittoon tai 
yhteiseen listaan Espoossa. Päätettiin selvittää yhteistyömahdollisuuksia, mutta ei tyrmätty eikä 
hyväksytty vielä mitään, vaikka Piraattipuolue on antanut suosituksen, ettei tällaisia liittoja tehdä.

http://kirjoitusalusta.fi/ohjelma-espoo-draft-2012
http://kirjoitusalusta.fi/ohjelma-vantaa-draft-2012


10 Muut esilletulevat asiat
Nummelin valittu Kärkkäisen tilalle Uudenmaan Piraattien tulevaisuusryhmäedustajaksi.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.02.

Janne Paalijärvi Lasse Kärkkäinen

(puheenjohtaja) (sihteeri)
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