
PIRAATTIPUOLUEEN UUDENMAAN PIIRIYHDISTYS RY

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2013
Aika Sunnuntaina 21.2.2013 kello 19.00
Paikka: PirateIRC #uusimaa
Läsnä:

Puheenjohtaja Lasse Kärkkäinen
Varapuheenjohtaja KärkkäinenJanne Paalijärvi
Jäsen ja kokouksen sihteeri Lassi Nokelainen
Jäsen Samu Voutilainen
Jäsen Mikko Nummelin
Jäsen Roni Kantola

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.13.

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.

kaikki jäsenet paikalla:
Lasse Kärkkäinen
Janne Paalijärvi
Lassi Nokelainen
Mikko Nummelin
Samu Voutilainen
Roni Kantola

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Ilmoitusasiat
Ei ilmoitettavia asioita

5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin jäsenID #86851.

Hylättiin jäsenhakemukset IDeiten #67313, #75152, #76868, #76907, #76937
ja #76957 osalta. Hakemusten hylkäämisen perusteena puutteelliset
yhteystiedot tai asuinpaikka eri vaalipiirissä.

6 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen kokousten pöytäkirjat 19/2012 ja
01/2013.

7 Edellisen kokouksen työtehtävälista

Tarkastetaan, onko edellisessä kokouksessa ylöskirjatut tehtävät suoritettu.



Lasse Kärkkäisen tuli päivittää jäsentenhyväkstymiskirje. Tätä ei kuitenkaan
tarvinnut tehdä koska muissa piireissä ei ole tapana lähettää kirjettä jäsenelle
tämän hyväksymisestä.

Lasse Kärkkäinen lupasi hoitaa uudenmaan piirihallituksen jäsenille oikeudet
muokata piraattipuolueen uudenmaan piraattien sivuja. Tehtävä delekoitiin
Janne Paalijärvelle seuraavaan kokoukseen.

Lassi Nokelaisen tuli päivittää uudenmaan piraattien wikisivulle pöytäkirjat
kronologiseen aikajärjestykseen. Tehtävä tuli tehtyä.

Mikko Nummelinin tuli selvittää lehti-ilmoitusten hintoja. Hintoja on selvitetty.
Helsingin Sanomat olisi liian kallis mainostusväylä. Voima ja Länsiväylä ovat
harkinnan arvoisia.

Lassi Nokelaisen piti muistuttaa näistä annetuista tehtävistä ennen seuraavaa
kokousta osapuilleen 15. päivä helmikuuta. Tätä ei tullut tehtyä. Mutta koska
suurinosa tehtävistä tuli tehtyä, niin tätä ei välttämättä tarvittukkaan.

8 Hallitustoiminta
Seuraava kokous uudella hallituksella Leppävaarassa 11.3.2013 klo 19:00.

Helsingissä paikalliset piraatit jalkautuvat kadulle keräämään allekirjoituksia
kansalaisaloitteisiin. Uudenmaan piiriyhdistyksellä ei ole resursseja järjestää
Espoon puolella samanlaista aktiivista nimienkeruuta kuin Helsingin piirillä.

9 Vaikuttamo-tapahtumaan osallistuminen
Vaikuttamo on yhdeksäsluokkalaisille suunnattu tapahtuma. Paikalla 2500
yhdeksäsluokkalaista tutustumassa järjestöihin tiistaina 12.3. Tapiolan
kulttuurikeskuksessa. Osallistumme oletettavasti Piraattinuorten nimellä.
Piraattinuorten kanssa on vaihdettu infoa irc:ssä.
Osallistumme tapahtumassa kolmeen paneeliin ja pidämme Piraattinuorten
standia. Panelisteiksi ja standeille etsimme mahdollisimman nuoria piraatteja.
Järjestäjä pyytänyt vastausta mahdollisimman nopeasti. Deadlinet ovat
menneet jo umpeen mutta meidät halutaan vielä mukaan.

Tässä välissä pidettiin kokoustauko 20.30 - 20.45.

Lasse Kärkkäinen muotoilee esittelytekstin lähetettäväksi tapahtuman
järjestäjille.

10 Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.05.

Puheenjohtaja Lasse Kärkkäinen

Sihteeri Lassi Nokelainen




