
Piraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistys ry

Hallituksen kokous 9/2011

Aika: 27.10.2011 kello 19.00

Paikka: Lasse Kärkkäisen asunto, Ratsukatu 6 B 33, Espoo

Läsnä:

Oskar Elmgren (puheenjohtaja)

Petrus Taskinen (varapuheenjohtaja, saapui kohdan 7 käsittelyn aikana)

Lasse Kärkkäinen (varapuheenjohtaja)

Janne Paalijärvi (jäsen, kokouksen sihteeri)

Samu Voutilainen (jäsen)

Anni Jääskeläinen (jäsen)

Lassi Nokelainen (varajäsen)

1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.27.

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
* Tulevaisuustyöryhmässä tulkittu puoluekyselyä suunnittelutapaamisen havaintojen perusteella. 
Tarkoituksena on laajentaa puolueohjelmaa suuntaan, joka ei aiheuta vastustusta. Myös jäsenmaksujen 
käyttöönotosta on puhuttu. Tulevaisuusryhmän tiedotus on Piraattipuolueen foorumeilla.

* AYY-vaalit ovat käynnissä. Vaaleihin osallistuu Uudenmaan Piraattien jäseniä Piraatit-nimisellä 



listalla. Vaalijulisteita on vietty moneen paikkaan.

* Kärkkäinen otti esille budjetin visualisointipalvelun: http://talousarvio.juuso.org/ . Jokaisen 
haastatteluun pääsevän piraatin pitäisi sisäistää ainakin suuruusluokat.

* Piraattipuolue on viime aikoina päässyt hyvin esille mediassa.

5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 3 jäsentä, id:t 74606, 74654 ja 74662. Yritetään ottaa yhteyttä henkilöihin, joilta puuttuu 
tietoja (id:t 67313 ja 69364).

6 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Ei uusia hyväksyttäviä pöytäkirjoja.

7 Organisaatioparannus
* Tietokantahärvelin pitää integroitua puolueen Wordpressin kanssa. Varsinaista kehitystyötä ei ole 
tapahtunut.

* Piraattipuolueen sivut ovat uudistumassa. Puolueen pyyntö on että paikallisyhdistysten sivut 
integroidaan myös. Seurataan projektin etenemistä.

8 Hallitustoiminnan edistyminen
* Seuraava IRC-kokous kanavalla #uusimaa @ PirateNet 10.11.2011 klo 20.00. Kokoontuminen klo 
19.00.
* Seuraava IRL-kokous 24.11.2011 klo 20.00 osoitteessa Ratsukatu 8 B 33, Espoo, Sellon Lidliä 
suoraan vastapäätä kadun toisella puolen. Kokoontuminen klo 19.00.
* Lähetettiin verkkopalveluille pyyntö Taskisen sähköpostilaatikon muuttamisesta forwardiksi.

9 Osallistuminen vaalilautakuntiin presidentinvaaleissa 2012
Status osoitteessa https://wiki.piraattipuolue.fi/Vaalilautakunnat_Uusimaa_presidentinvaalit_2012 . 
Taskinen, Nokelainen ja Kärkkäinen ilmoittivat halukkuutensa osallistua.

10 Muut esilletulevat asiat
Ei muita esilletulevia asioita.



11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.22.

Oskar Elmgren Janne Paalijärvi

(puheenjohtaja) (sihteeri)
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