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HALLITUKSEN KOKOUS 1/2010
Aika 4.7.2010 kello 22.15

Paikka #uusimaa PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä Oskar Elmgren (puheenjohtaja)
Janne Paalijärvi (varapuheenjohtaja)
Tommi Vainikainen (jäsen, sihteeri)
Jouni Karlsson (jäsen, saapui klo 22.30 kohdan 4.2. aikana, poistui

klo 23.07 kohdan 7. aikana)
Hans Häggström (varajäsen, saapui klo 23.02 kohdan 7. aikana)

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 22.22.

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 Hallituksen järjestäytyminen

4.1 Piirisihteerin valinta

Valittiin piirisihteeriksi Tommi Vainikainen.

4.2 Rahastonhoitajan valinta

Valittiin rahastonhoitajaksi Jouni Karlsson.

4.3 Nettipäivittäjän valinta

Valittiin nettipäivittäjäksi Janne Paalijärvi.

5 Yhdistyksen rekisteröiminen

Sääntöihin ja perustamiskirjaan tarvitaan pieniä korjauksia.

Päätettiin, että Janne Paalijärvi hoitaa tarvittavat muutokset tekstiin ja päätetään 
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hommasta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

6 Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin kuusi (6) uutta jäsentä (LIITE 1).

Tehtiin periaatepäätös koskien uusien jäsenten hyväksymistä:

Mikäli henkilö, jonka kotipaikka on muualla kuin Uudenmaan vaalipiirissä, hakee 
jäseneksi, piirisihteeri ottaa kyseiseen henkilöön yhteyttä ja varmistaa haluaako hän 
liittyä nimenomaan Uudenmaan piraatteihin. Mikäli hän haluaa, niin sitten hakemus 
käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7 Vilkaisu sunnitelmista: http://piratepad.net/P2IKj3TRoz

Päätettiin, että Oskar Elmgren ottaa yhteyttä Faces-etnofestivaaliin osallistumisesta.

8 Ihmettelyä miten saadaan puolueen jäsenistöstä kiinnostuneet aktiivit 
hyötykäyttöön (eli ensin kerättyä vaikkapa sähköpostilistalle tai muualle)

Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa.

9 Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään sunnuntaina 18.7. klo 22:15.

10 Muut esille tulevat asiat

Listattiin kunkin vastuulle jääneet tehtävät seuraavaan hallituksen kokoukseen 
mennessä:

• Janne Paalijärvi hoitaa rekisteröitymisiä, kirjoittaa uusille jäsenille 
tervetuloviestin, miettii l984:n kanssa Faces-festivaalia, selvittelee Piratewebin 
salasana- ja geografialistajuttuja sekä käy edustamassa puolueen 
suunnittelutapaamisessa 9.-11.7.2010 Tampereella.

• Oskar Elmgren ottaa yhteyttä Emmi Kiantoon Faces-festivaalista sekä käy 
edustamassa  puolueen suunnittelutapaamisessa 9.-11.7.2010 Tampereella.

• Tommi Vainikainen kirjoittaa pöytäkirjan ja ottaa yhteyttä henkilöihin, joita ei 
(vielä) hyväksytty jäseniksi.

Päätettiin, että Janne Paalijärvi vie puolueen hallitukseen ehdotuksen, että 
http://olepiraatti.fi/ -sivustolla Helsingin piiriyhdistys asetetaan luetteloon ennen 
Uudenmaan piiriyhdistystä väärinkäsitysten välttämäseksi.

Oskar Elmgren pyysi yleisenä huomiona tiedottamaan, että mikäli löytyy sopivan pieni 
tila jossain Helsingissä kerhotilaksi, niin ilmoittakaa eteenpäin.
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11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 23.37.

Oskar Elmgren Tommi Vainikainen
puheenjohtaja sihteeri

LIITE 1: Uudet jäsenet
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