
Piraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistys ry

Hallituksen kokous 7/2011

Aika: 29.9.2011 kello 19.00

Paikka: Piraattipuolueen toimisto, Urheilukatu 46, Helsinki

Läsnä:

Oskar Elmgren (puheenjohtaja)

Petrus Taskinen (varapuheenjohtaja)

Lasse Kärkkäinen (varapuheenjohtaja)

Janne Paalijärvi (jäsen, kokouksen sihteeri)

Samu Voutilainen (jäsen)

Anni Jääskeläinen (jäsen)

Lassi Nokelainen (varajäsen)

1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.24.

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
* Paalijärvi kertoi ns. Case Rastimon valituksesta hovioikeuteen.

* Elmgren kertoi tulleensa pois BigBrother-talosta.



5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin jäseniksi id 74522.

6 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirjat 2/2011-06/2011.

7 Organisaatioparannus
Speksi luotu tiedotusratkaisulle, Kärkkäinen edistää projektia mahdollisuuksiensa mukaan. Ilari 
Mäkimattila avustaa projektissa.

8 Hallitustoiminnan edistyminen
* Seuraava hallituskokous IRC:issä #uusimaa @ PirateNet 13.10.2011 klo 19.00. Seuraava livekokous 
27.10.2011 klo 19.00 Lasse Kärkkäisen luona. Mikäli tarvetta, myös Samu Voutilaisen työpaikan 
toimistoa voidaan käyttää tarvittaessa.
* Hyväksyttiin Sari Niemi yhdistyksen tapahtumavastaavaksi. Niemi vastaa tapahtumien 
organisoinnista ja päivittämisestä kalenteriin. Niemi vastaa myös hallituksen virkistystoiminnan 
kehittämisestä
* Anni Jääskeläiselle ja Lassi Nokelaiselle saatava forwardit toimimaan, asiasta lähetettiin 
sähköpostipyyntö verkkopalveluille.

9 Muut esilletulevat asiat
* Nettisivut

Samu Voutilaisen mielestä nykyiset sivut on todella karmeat. Voutilainen ja Nokelainen rupeavat 
parantamaan sivuja tekemällä kokonaan uudet. Nokelainen tekee leiskaa ja Voutilainen implementoi 
ronskimmin. Jääskeläinen avustaa.

* Hallitusvirat

Ei tarpeita ennen seuraavaa kokousa.

* Tulevaisuustyöryhmä

Tulevaisuustyöryhmän työskentely on päässyt virallisesti vauhtiiin ja saanut varsinaiset tehtävänannot, 
jotka ovat: 1) Piraattipuolueen "imagokyselyn" tulosten arviointi. 2) Puolueohjelman laajentamisen 
käsittely. Kärkkäinen ja Voutilainen osallistuvat suunnittelutapaamiseen tulevaisuusryhmän ja 
uudenmaan piraattien ominaisuudessa.

* Keskusteltiin toimitila-asioista.



10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.29

Oskar Elmgren Janne Paalijärvi

(puheenjohtaja) (sihteeri)
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