
Piraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistys ry

Hallituksen kokous 3/2011

Aika: 1.8.2011 kello 21.00

Paikka: Ravintola Viisi penniä, Helsinki

Läsnä:

Oskar Elmgren (puheenjohtaja)

Petrus Taskinen (varapuheenjohtaja)

Lasse Kärkkäinen (varapuheenjohtaja)

Janne Paalijärvi (jäsen, kokouksen sihteeri)

Samu Voutilainen (jäsen)

Anni Jääskeläinen (jäsen)

Lassi Nokelainen (varajäsen)

1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 21.07.

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
Ei ilmoitusasioita.



5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin jäseniksi id 74197.

6 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.

7 2011 Toimintasuunnitelma

7.1 Organisaatioparannus
29.8 on seuraava livetapaaminen organisaatiomuutoksen tiimoilta. Siihen mennessä saattaa olla 
käytössä esiversio uudesta jäsenviestintäjärjestelmästä. Lasse Kärkkäinen hoitaa asiaa minkä kerkeää.

7.2 Toimitila-asiat
Espoonlahden seurakunnalta mahdollisesti käytössä kerran viikossa oleva tila, Petrus Taskinen 
selvittänyt. Myös Espoon Steiner-koulu on käytettävissä haluttaessa Taskisen kanssa. Oskar Elmgrenin 
mielestä myös AYY:ltä voisi saada Otaniemestä tilan.

8 Hallitustoiminnan edistyminen
Anni Jääskeläinen on kuvannu kokouksia, ja luvannut tulevaisuudessa tuodä myös oikean kameran 
tapahtumiin. Jossain vaiheessa kuvia saatava myös julkaisuun Joomlaan.

Janne Paalijärvellä on muutamat pöytäkirjat rästissä. Data kuitenkin on olemassa.

Lassi Nokelainen vastaa oikeasti käytyjen keskustelujen ja ideoiden sekä suunnitelmien 
dokumentoinnista, sekä toimii myös tapahtumien ja tilaisuuksien webbipäivittäjänä.

Petrus Taskinen ilmoitti, että kunnallisvaaleihin 2012 osallistuakseen on oltava kirjoilla halutussa 
kunnassa 31.12.2011. Myös äänioikeus toimii samalla mekanismilla. Vantaan kaupunginjohtaja on 
saanut luottamuslauseen.

Samu Voutilainen muistutti kokouksesta tänään hallitukselle tekstiviestillä.

9 Muut esilletulevat asiat
Tulevaisuustyöryhmässä ei ole edistystä, ainoastaan Uudenmaan osalta korjattu osallistujien nimet.

Hallituksen tarpeet ennen seuraavaa kokousta: Lasse Kärkkäinen kaipaa väkeä tekemään uutta 
jäsenviestintäjärjestelmää. Minimissään 3 henkilöä olisi hyvä.



Pyritään lähettämään nettisivujen Joomla-tunnarit hallituksen jäsenille. Oskar Elmgren hoitaa.

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.56.

Oskar Elmgren Janne Paalijärvi

(puheenjohtaja) (sihteeri)
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