
Uudenmaan piraatit
Pöytäkirja — 02.06.2014

Paikalla: Oskar Elmgren (puheenjohtaja), Samu Voutilainen (sihteeri), Janne Paalijärvi, Mikko
Nummelin, Lasse Kärkkäinen

1 Kokouksen avaaminen

Kokous avattu 18.28.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Paikalla puheenjohtaja ja neljä jäsentä, kokous todettu päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksytty työjärjestykseksi.

4 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

Korjattavana olleet pöytäkirjat 2013/12, 2013/13 ja 2013/14 hyväksytty.

5 Jäsenhakemuksien käsittely

Jäsenet 91708, 91922, 91979, 92117, 92145, 92196 ja 92209 hyväksytty.

6 Eduskuntavaalit

Keskusteltiin yhteistyöstä Helsingin Piraattien kanssa. Kärkiehdokkaiden keskittäminen luultavasti
tapahtuu luultavasti Uudellemaalle. Pyritään pysymään yhteydessä Helsingin kanssa niin, ettei
päällekkäistä ja ristiriitaista työtä synny.
Varainkeräys puolueelle pitäisi aloittaa heti kun keräyslupa on kunnossa. Keskusteltiin omasta ra-
hankeräysluvasta. Puolueen rahankeräysluvan hankkiminen on takunnut, jonka korvaamiseksi pii-
riyhdistyksen oma rahankeräyslupa tuntuisi sopivalta ratkaisulta, joka saattaisi tuoda myös mah-
dollisesti lisälahjoituksia henkilöiltä, jotka mielummin lahjoittaisi suoraan piirihallitukselle.
Lasse Kärkkäinen on alustavasti ilmoittautunut rahastonhoitajaksi. Palvelua nimeltä holvi.com eh-
dotettiin pankkitilipalveluksi. Keskusteltiin perinteisen pankkitilin avaamisesta, mikäli se lakitek-
nisistä syistä on tarpeen.
Keskusteltiin julkkisehdokkaista. Julkkisehdokkaita ei tulla ottamaan sen takia, että olisivat julk-
kiksia, vaan heidän tulisi kannattaa meidän ohjelmaa ja aktiivisesti ajamaan sitä. Keskusteltiin
Sunde-Kolmisopin ehdokkuudesta eduskuntavaaleissa
Keskusteltiin eri lehtimainonnasta. Lehtimainonnasta olisi hyötyä yleisen juttujen haalimiseksi.
Yleisesitteiden teko siirretään puolueen brändityöryhmälle. Piirijärjestön oma eduskuntavaaliohjel-
ma alueellisesti tärkeistä seikoista
Äänestettiin eduskuntavaaliohjelmien tekemisen suunnittelun aloittamisesta. Esitys kaatui 1-2.
Puhuttiin mahdollisesta junahankkeesta tallinnaan.
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7 Peter Sunden pidätys ja mielenosoitus

Keskiviikkona 4.6. järjestetään kello 17.30 mielenosoitus Ruotsin lähetystön edustalla Peter Sunde-
Kolmisopen vapauttamiseksi. Piraattipuolue on jo aiemmin katsonut esitetyn aineiston perusteella,
että Sunde-Kolmisoppi ei ole saanut asianmukaista oikeuskäsittelyä Ruotsissa.

8 Puoluekokous

Puoluekokous halutaan siirtää elokuullle tuntemattoman syyn takia.
Mikko Nummelin poistui kesken kohdan 9.
Keskusteltiin mahdollisuudesta, että puolueen kansanedustajapaikoista saaduista puoluetuista mak-
settaisiin kaikille ehdokkaille äänimäärän perusteella korvauksia hyvästä työstä, tai esimerkiksi vel-
kojen takasinmaksua tätä kautta.

9 Hallitustoiminta

Rahastonhoitajaksi päätetty Lasse Kärkkäinen
Seuraavan kokouksen ajankohta 26.06.2014 Lasse Kärkkäisen luona.
Valtuutetaan rahastonhoitaja avaamaan piiriyhdistykselle tili ja hakemaan rahankeruulupa ensisi-
jaisesti holvi.com:iin tai mikäli holvi ei ole sopiva palvelu, sopivaksi katsotusta pankista.

10 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11 Kokouksen päättäminen

Kokous päätetty 21.12.


