
PIRAATTIPUOLUEEN UUDENMAAN PIIRIYHDISTYS RY

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2013
Aika Sunnuntaina 28.3.2013 kello 19.00
Paikka: @IRC #uusimaa
Läsnä:

Puheenjohtaja Lasse Kärkkäinen
Varapuheenjohtaja KärkkäinenJanne Paalijärvi
Jäsen ja kokouksen sihteeri Lassi Nokelainen
Jäsen Samu Voutilainen
Jäsen Mikko Nummelin
Jäsen Roni Kantonen (kohdasta 8 eteenpäin)

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.02.

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.

kaikki jäsenet paikalla:
Lasse Kärkkäinen
Janne Paalijärvi
Lassi Nokelainen
Mikko Nummelin

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Ilmoitusasiat
Lari Yltiö voi ottaa toisen teltoista. Toista teltoista voitaisiin pitää
piraatticlubilla jotta sen saisi nopeasti puistotapahtumiin noudettua.

Vaalien alla käytetty piraattimökki voidaan viedä Pasi Palmulehdolle. Samu
Voutilainen saattaisi saada pakettiauton lainaan kuljetusta varten. Mökki on
kuivunut hyvin. Vain paksuimmat osat ovat vielä kosteita mutta niihin on nyt
kohdistettu tehokuivatus.

5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uusia jäseniä hyväksyttäväksi.

6 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Ei ole pöytäkirjoja tarkistettavana.

7 Edellisen kokouksen työtehtävälista
Lasse Kärkkäinen siirtää Kymen vaalipiiriin jäsenet, jotka tietojensa mukaan
sinne kuuluvat. Tehtävä on hoitamatta

Lasse Kärkkäisen tuli ilmoiittaa Tapiolassa pidetyn Vaikuttamo-tapahtuman



tarkka ajankohta niille ketkä tapahtumaan edustajina olivat osallistumassa.
Tämä tuli hoidettua. Vain 3 meistä oli paikalla mutta saatiin omat osuutemme
vedettyä.

Lassi Nokelaisen tuli luoda tämän kokouksen elityslistaan osio jossa on
työtehtävälistan tarkastus mukana. Tämä tuli tehtyä ajoissa.

Lasse Kärkkäisen tuli selvittää Ahto Apajalahden kanssa puolueen
suunnittelukokouksen tilavarausta. Ahto Apajalahti oli hoitanut tämän kuntoon
jo valmiiksi. Oli kuitenkin hyvä varmistella asiaa.

Mikko Nummelinin piti alkaa hahmotella tiedotepohjaa järjestöjen
verovähennyssopimuksesta joka menee puolueen puheenjohtajistolle. Mikko
Nummelin teki tiedotepohjan mutta puheenjohtajisto ei reagoinut siihen ja
kannanottoa aiheesta ei täten puolueen nimissä tehty. Nummelin teki
osuutensa.

8 Vapputoiminta
Kaikkeus saapui kokoukseen.

Effi suunnittelee Ullanlinnanmäelle toimintaa tekijänoikeuskansalaisaloitteiden
keräämiseksi. Piraatit voisivat olla toiminnassa mukana. Kokouksessa olevilla
ei ole varmistusta, onko Effiin otettu yhteyttä asian tiimoilta.

Otaniemelle otetaan sekä teltta että pikniklakana 26.4 vimeistään klo 12:00
alkaen. Ullanlinnanmäelle otamme mukaan myös teltan ja pikniklakanan 1.5.

Harkitaan flaijerin tekemistä ja toivotaan että puolueen lehden, Purjeen,
seuraava numero olisi valmis jaettavaksi vappuna.

Ullanlinnanmäelle otetaan mukaan korkeintaan mankka josta soitetaan
teostovapaata musiikkia. Lasse Kärkkäinen tuo sähköt, läppärin ja netin jotta
kiinnostuneet voivat liittyä piraattijäseneksi paikanpäällä.

9 Hallitustoiminta
Seuraava kokous 11.04.2013 klo 19:00 Leppävaarassa.

10 Muut esille tulevat asiat
Piraattipuolueen tulevaisuustyöryhmä on saanut puolueen hallitukselta
suuntaviivoja joiden mukaan tulevaisuustyöryhmän tulisi edetä. Piraattihallitus
päätti muodostaa tulevaisuustyöryhmän uudelleen.

Piraattinuoret järjestävät jokatoinen viikko Piraattiklubilla kahvilatapahtumia.
Väliviikoille pyritään järjestämään muuta toimintaa kuten piraattiaamupaloja
(seuraava 11.4) ja heurekassa käyntiä (4.4).

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.42.

Puheenjohtaja Lasse Kärkkäinen



Sihteeri Lassi Nokelainen


