
Piraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistys ry

Hallituksen kokous 1/2012

Aika: 6.2.2012 kello 20.00

Paikka: Leppävaara

Läsnä:

Janne Paalijärvi (puheenjohtaja)

Lasse Kärkkäinen (varapuheenjohtaja, kokouksen sihteeri)

Lassi Nokelainen (varapuheenjohtaja)

Samu Voutilainen (jäsen)

Anni Jääskeläinen (varajäsen)

1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.51.

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
Tulevaisuusryhmä valmistelee valtakunnallista kunnallisvaaliohjelmaa. Helsingin kokouksessa tulleita 
ideoita: http://kirjoitusalusta.fi/kunnallisvaali-ideoita2012

Paalijärvi ilmoitti osallistuvansa tietoyhteiskuntakaariprojektin kuluttajansuojatyöryhmään 
(valtiollinen) ja Apajalahti osallistuu sähköisen viestinnän yksityisyydensuojatyöryhmään (valt).

Jorma Ollila nimetty LVM:n tiemaksuprojektia valmistelevan työryhmän johtoon. Asiaan liittyy GPS-
seuranta. Työryhmän toimikausi päättyy 2013 lopussa. Puoluehallitus tehnee asiasta kannanoton 
Autoliiton jäsenlehteen (Moottorilehti) ja ryhtyy muihin olennaisiin toimiin.

ACTA:n ratifiointi Suomessa. Puolueaktiivit valmistelevat mielenosoitusta.

http://kirjoitusalusta.fi/kunnallisvaali-ideoita2012


Paalijärven valitus Rastimo-tuomiosta on hyväksytty. Rastimo on vaatinut hovissa suullista käsittelyä.

5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin jäseniksi id:t 75071, 75133, 75142, 75265 ja 75276.

6 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Ei uusia tarkastettavaksi.

7 Nettisivut ja tiedotus
Hallituksen yhteystiedot nykyisin lisätty ja ylläpidetään ainoastaan osoitteessa 
https://wiki.piraattipuolue.fi/Yhteystiedot

Yhdistyksen wiki-sivun nimi ja osoite muuttuneet: https://wiki.piraattipuolue.fi/Uudenmaan_Piraatit

Oma sivusto ei enää käytössä. Puolueen suunnalta on tulossa yleinen kaikille piiriyhdistyksille 
tarjottava järjestelmä.

8 Hallitustoiminnan edistyminen
Seuraava kokous on siirretty viikolla, eli ma 27.2. IRC-kokous #uusimaa @ PirateNet, josta jatkuu 
normaali 2+2 viikon sykli live- ja IRC-kokousten välillä.

9 Kunnallisvaalit
La 25.2. Vantaan Tikkurilan talvimarkkinat 9-17, pyritään saamaan teltta paikalle. Kärkkäinen hoitaa.

N. maaliskuussa maalaismarkkinat Espoon Keskuksessa ja Leppävaarassa. Pyritään osallistumaan 
molempiin. Jääskeläinen hoitaa.

Selvitettävä välittömästi logoteltan hankkiminen. Kärkkäinen hoitaa.

10 Jäsentoiminta
Ei kunnallisvaalitapahtumien lisäksi muuta jäsentoimintaa.

11 Muut esilletulevat asiat
Paalijärvi on osallistunut AYY:n edustajiston kokoukseen 2.2.2012 äänivaltaisena jäsenenä muiden 
jäsenten poissaolon ansiosta. Piraatit tekivät edustajistolle lausunnon perustulokampanjoinnin puolesta.

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.06.

Janne Paalijärvi Lasse Kärkkäinen

(puheenjohtaja) (sihteeri)

https://wiki.piraattipuolue.fi/Uudenmaan_Piraatit
https://wiki.piraattipuolue.fi/Yhteystiedot

	1 Kokouksen avaaminen
	2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
	3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
	4 Ilmoitusasiat
	5 Uusien jäsenten hyväksyminen
	6 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
	7 Nettisivut ja tiedotus
	8 Hallitustoiminnan edistyminen
	9 Kunnallisvaalit
	10 Jäsentoiminta
	11 Muut esilletulevat asiat
	12 Kokouksen päättäminen

