
PIRAATTIPUOLUEEN UUDENMAAN PIIRIYHDISTYS RY

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013
Aika Sunnuntaina 4.6.2013 kello 19.00
Paikka: Leppävaara, Espoo
Läsnä:

Puheenjohtaja Lasse Kärkkäinen
Varapuheenjohtaja Janne Paalijärvi
Jäsen ja kokouksen sihteeri Lassi Nokelainen
Jäsen Samu Voutilainen
Jäsen Mikko Nummelin

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.03.

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.

Paikalla:
Lasse Kärkkäinen
Janne Paalijärvi
Lassi Nokelainen
Samu Voutilainen
Mikko Nummelin

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Ilmoitusasiat
Lassi Nokelainen on nimetty Avoimen ministeriön hallituksen jäseneksi ja
sihteeriksi.

Purjeen päätoimittajasta avoin haku on käynnissä.

Janne Paalijärvi oli tehnyt tutkintapyynnön Tampereen ELY-keskuksen
toimista Onnibussia kohtaan. Tutkintapyyntö ei johtanut syytteen
nostamiseen.

5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Jäsen ID:n #69268 tiedot olivat puutteellisia. Lähetämme pyynnön
sähköpostitse jossa pyydämme antamaan puuttuvat tiedot. Ei hyväksytty
uusia jäseniä.

6 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja 6/2013.

7 Maanantaisen puoluehallituksen kokouksen päätökset ja



kuulumiset 03.06.2013
Lauantaina puolueen hallitus muotoilee ohjelmauudistukset muotoon jota
puoluekokouksessa ehdotetaan.

Puoluekokouksen paikka on selvityksen alla. Ajankohta on heinäkuun
ensimäinen viikonloppu (6. ja 7. päivä).

8 Yhteistyö Helsingin Piraattien kanssa kesätapahtumiin
osallistumisessa ja niiden järjestelyissä
Kesällä on runsaasti kansalaistapahtumia pääkaupunkiseudulla, etenkin
Helsingissä.

Puolueen näkyvyyden takia olisi välttämätöntä, että niihin osallistuttaisiin ja
niiden varausjärjestelyt kuljetuksineen sovittaisiin ajoissa.

Ehdotetaan, että Uudenmaan Piraatit ehdottaa välittömästi Helsingin
Piraateille yhdeistyötä tapahtumiin osallistumisessa  ja toivoo, että myös
Helsingin Piraattien hallitus käsittelee asiaa mahdollisimman pian.

Lasse Kärkkäinen on yhteyksissä Raouliin aiheeseen liittyen.

Seuraavaan kokoukseen pyritään kartoittamaan joitakin tapahtumia
uudellamaalla ja Helsingissä.

9 Esitteiden laadinta ja painattaminen
Tapahtumiin, joihin osallistumme, olisi hyvä saada esite. Esite voisi sisältää
mm. Uudenmaan piraattien toimintaanliittymisohjeet.

Mikko Nummelin kannustaa piirejä aloittamaan liittymisohje-esitteiden
tekemisen. Samu Voutilainen vie esitteiden mallinnuksen loppuun.

10 Hallitustoiminta
Seuraavan kokous 27.6.2013 Pirateirc:ssä #uusimaa kello 19:00.

11 Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin perustulomalleista.

Tulevaisuusryhmä ei ole alaryhmiin jakamisen jälkeen onnistunut
muotoilemaan kaikkia ryhmälle tehtäväksi annettuja ohjelmamuutoksia
esittäväksi puoluekokouksessa.

Uudenmaan piraateilla on kiinnostusta alkaa pitämään säännöllisiä
kokoontumisia. Lassi Nokelainen on suostuvainen järjestämään heinä-
elokuun vaiheesta eteenpäin säännöllisesti kahvilatapahtumia.

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:22.

Puheenjohtaja Lasse Kärkkäinen



Sihteeri Lassi Nokelainen


