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HALLITUKSEN KOKOUS 16/2010
Aika Sunnuntaina 16.1.2011 kello 22.00

Paikka #uusimaa PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä Oskar Elmgren (puheenjohtaja)
Janne Paalijärvi (varapuheenjohtaja)
Tommi Vainikainen (jäsen, sihteeri)

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 22.00.

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.

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 23.12.2010 pidetyn hallituksen kokouksen 15/2010 
pöytäkirja.

5 Ilmoitusasiat

Helsingin toimistolla on alettu pitää workshoppeja joka lauantai kello 15 alkaen (pl. 
22.1.2011, jolloin on puolueen suunnitteluviikonloppu).

piraattivaaliti.fi-sivun tiedoista on lähetetty muistutuskysely niille ehdokkaille, joilta vielä 
puuttuu tietoja.

Espoossa on kyselty piraattiedustajaa "poliitikkopaneeliin nuorten asemasta". 
Edustajan nimeämisen DL 12.2.2011.

Espoossa pidettäneen keskustelutilaisuus tietoyhteiskunnasta, jossa on 
keskustelemassa ainakin Uudenmaan piraattien ehdokas Mikko Särelä, Vihreiden Jyrki 
Kasvi ja Kokoomuksen Petteri Järvinen.

Sihteeri on selvitellyt Uudenmaan vaalipiirin kuntien tarjoamia vaalijulistepaikkoja, 
mutta kaikista kunnista ei ole vielä saatu vastausta. Kuntaliiton suositus on kuitenkin, 
että ulkomainonta alkaa aikaisintaan 30.3.2011.
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6 Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin viisi (5) uutta jäsentä (LIITE 1). Lisäksi kahdelta jäsenyyttä hakeneelta 
kysytään oikeaa nimeä.

7 Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään sunnuntaina 23.1.2011 klo 22.00.

8 Ehdokastilanne

Uusia ehdokkaita ei ole ilmaantunut sitten edellisen hallituksen kokouksen. 
Puheenjohtaja on kysellyt muista vaalipiireistä mikäli vaihtohalukkaita löytyy.

9 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.33.

Oskar Elmgren Tommi Vainikainen
puheenjohtaja sihteeri

LIITE 1: Uudet jäsenet
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