
Piraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistys ry

Hallituksen kokous 10/2011

Aika: 10.11.2011 kello 20.00

Paikka: #uusimaa @ PirateNet

Läsnä:

Oskar Elmgren (puheenjohtaja, saapui kohdan 2 käsittelyn aikana)

Petrus Taskinen (varapuheenjohtaja)

Lasse Kärkkäinen (varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja)

Janne Paalijärvi (jäsen, kokouksen sihteeri)

1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.01.

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
* Tulevaisuusryhmä sai puolueohjelmauudistuksen ehdotuksen valmiiksi. Ohjelmaehdotuksesta tuli 
odotettua laajempi, mutta laatijoiden mielestä varsin hyvä. Ihmiset osallistuivat vaihtelevalla 
aktiivisuudella. Kärkkäinen on pyytänyt ryhmän uudelleenmuodostusta. Tiedossa on tulevia projekteja, 
mutta varsinaisia toimeksiantoja ei olla vielä annettu.

* Taskisella ei ole tiedotettavaa lakialoiteseurannasta tai muusta ajankohtaisesta.

* Kärkkäinen kertoi, että ACTAa ollaan taas kovasti yrittämässä läpi, ja että Piraattipuolueelta 
odotetaan vastustavaa yhteisrintamaa yhteistyössä EFFIn kanssa. Lisäksi mielenkiintoinen tapaus 
tulossa: http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2011/11/10/eu-

http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2011/11/10/eu-tuomioistuin_paattaa_pian_belgian_nettisuodatuksesta


tuomioistuin_paattaa_pian_belgian_nettisuodatuksesta . 

5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin jäsen 74668. Kysyttiin lisätietoja jäseniltä 67313 ja 69364.

6 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Ei uusia tarkastettavia pöytäkirjoja.

7 Organisaatioparannus
* Lässe Kärkkäinen on ohuesti paneutunut tiedotusohjelmiston koodaukseen. Mäkimattila ei 
näillänäkymin pysty osallistumaan tänä vuonna.

* Nettisivut eivät tällä hetkellä lataudu -> otetaan yhteyttä verkkopalveluihin aiheesta. Verkkopalvelut 
kertoo, että sivusto joudutaan  palauttamaan backupeista.

8 Hallitustoiminnan edistyminen
* Seuraava kokous Kärkkäisen luona 24.11.2011 Ratsukatu 8 B 33, Espoo. Kokoontuminen klo 19.00, 
kokous klo 20.00.
* Tapahtumissa ei edistystä.

9 Osallistuminen vaalilautakuntiin presidentinvaaleissa 2012
Status näkyvillä: https://wiki.piraattipuolue.fi/Vaalilautakunnat_Uusimaa_presidentinvaalit_2012 

10 Muut esilletulevat asiat
Hallituksella ei tarpeita ennen seuraavaa kokousta.

http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2011/11/10/eu-tuomioistuin_paattaa_pian_belgian_nettisuodatuksesta
https://wiki.piraattipuolue.fi/Vaalilautakunnat_Uusimaa_presidentinvaalit_2012


11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.04.

Lasse Kärkkäinen Janne Paalijärvi

(puheenjohtaja) (sihteeri)
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