
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
HELSINGIN PIRAATIT

JOHDANTO

Vuonna 2018 Helsingin piraattien toimintaa suunnataan kohti vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Päämääränä on
saada kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. Ennen eduskuntavaaleja ovat mahdollisesti maakuntavaalit 
aikaisintaan lokakuussa 2018. Mikäli maakuntavaalit järjestetään, niissä menestyminen luo pohjan 
eduskuntavaaleissa menestymiselle.

Helsingin piraattien toiminnan on vuonna 2018 näytettävä sellaisen puolueen toiminnalta, joka todella on 
tekemässä läpimurron eduskuntavaaleissa. Toiminnan on oltava kertaluokkaa paremmin ohjattua ja 
näkyvämpää. Kapunginvaltuustossa ja muissa luottamustehtävissä toimimisen on tuotettava näkyviä 
poliittisia tuloksia. Samalla on huolehdittava järkevästä työmäärän jakamisesta sekä luottamushenkilöiden ja 
aktiivijäsenten hyvinvoinnista.

Helsingin piraattien hallitus vastaa toiminnan ohjaamisesta ja toimii tiivissä yhteistyössä 
kaupunginvaltuutettu Petrus Pennasen ja muiden kunnallisten luottamushenkilöiden kanssa. Toiminnan 
koordinointia lisätään puoluehallituksen, Piraattinuorten ja Uudenmaan piraattien kanssa.

1) VALTUUSTO- JA LAUTAKUNTATYÖ

• Politiikkaryhmä tukee valtuustoryhmän toimintaa ja kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään 
kaupunginvaltuustoon tulossa olevia asioita ja muita Helsingin piraattien poliittisia aloitteita.

• Sote-ryhmä tukee Helsingin piraattien toimintaa sosiaali- ja terveyslautakunnassa yhteistyössä 
Liberaalipuolueen kanssa. Ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.

• Kulttuuriryhmä tukee Helsingin piraattien toimintaa kulttuurijaostossa. Ryhmä kokoontuu tarpeen 
mukaan.

• Digiryhmä tukee Helsingin piraattien toimintaa digitalisaatiotoimikunnassa yhteistyössä 
Liberaalipuolueen kanssa. Ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.

• Valtuustoryhmä kokoontuu ennen kaupunginvaltuuston kokousta piraattien ryhmähuoneeseen 
kaupungintalolla. Kokoukset striimataan.

• Ryhmien sisäisiä viesintäkanavia ovat niiden Facebook-ryhmät. Muitakin sisäisiä viestintäkanavia 
selvitetään.

• Poliittinen toiminta tapahtuu ensisijaisesti valtuustoryhmän ja muiden ryhmien kautta. Hallitus tukee 
ryhmien toimintaa, koordinoi niiden viestintää ja tekee tarpeen mukaan aloitteita ja kannanottoja.

2) VIESTINTÄ

• Uusien graafisten materiaalien ja painotuotteiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu keväällä.



• Kehitetään some-viestintää ja sen kohdentamista.

• Jäsen- ja aktiivijäsenviestintää kehitetään.

• Nuorten ja opiskelijajäsenten tavoittamista kehitetään yhdessä Piraattinuorten kanssa.

• Tuotetaan podcasteja ja videoita.

3) TAPAHTUMAT

• Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

• Jatketaan säännöllisiä vapaamuotoisia iltoja piraattien toimitilassa ja kahvilatapaamisia.

• Järjestetään keväällä ja syksyllä valtuustoryhmän "tapaa valtuutettu" -tyyppinen tapahtuma.

• Pidetään Helsingin piraattien vuosikokous huhtikuun puoliväliin mennessä.

• Pidetään touko-kesäkuussa tapahtuma Piraattipuolueen 10-vuotisjuhliin liittyen.

• Ollaan mukana Helsingissä järjestettävissä yleisötapahtumissa mahdollisuuksien mukaan.

• Maakuntavaalien ajankohdan varmistuessa järjestetään vaalitelttailua ja muita tapahtumia 
vaalikampanjoinnin aikana.

• Toimitilan vaihtamista selvitetään yhteistyössä Piraattinuorten ja Piraattipuolueen kanssa. 
Vaihtoehtoisesti selvitetään nykyisen tilan kehittämistä ja erillisen vaalikampanjatilan hankkimista 
muutamaksi kuukaudeksi maakuntavaalien yhteydessä yhteistyössä Piraattipuolueen, Uudenmaan 
piraattien ja Piraattinuorten kanssa.

• Tapahtumia toteutetaan yhteistyössä Piraattinuorten ja Uudenmaan piraattien kanssa.

4) RAHOITUS

Helsingin piraattien rahoitus koostuu ensisijaisesti luottamustoimimaksujen puolueosuuksista, joita tulee 
kuntavaalien myötä saatujen luottamustoimien kokouspalkkioista sekä presidentinvaalin vaalilautakuntien ja 
-toimikuntien jäsenten palkkioista. Luottamustoimimaksuista saatavista varoista puolet tilitetään 
Piraattipuolueelle.

Luottamustoimimaksuja saadaan kuntavaalien myötä saaduista luottamustoimista arviolta 3 000 euroa ja 
presidentinvaalista 2 000 euroa. Piraattipuolueelle menevän tilityksen jälkeen Helsingin piraattien käyttöön 
jää arviolta 2 500 euroa. Muina tuloina voidaan saada satunnaisia lahjoituksia, joita kertyy arviolta 300 
euroa. Jäsenmaksua ei peritä.

Talousarviossa arvioiduista 5 300 eurosta 2 500 tilitetään puolueelle ja 600 eurolla avustetaan Piraattinuoria, 
mikä tarkoittaa käytännössä osallistumista toimitilan vuokrakustannuksiin. Muina tilakuluina ovat 
mahdolliset toimitilan kehittämiseen tai vaihtamiseen tai vaalien alla vuokrattavan väliaikaisen toisen 
toimitilan vuokraan liittyvät kulut, enintään 600 euroa. Tapahtumiin käytetään 1 000 euroa, erityisesti 
painottaen vaalitoimintaa mahdollisissa maakuntavaaleissa. Viestintään käytetään  500 euroa, mikä tarkoittaa 
sosiaalisen median viestintäkuluja sekä mahdollista tukea maakuntavaalien ehdokkaiden viestintäkuluihin. 
Hallintoon on budjetoitu 100 euroa, mikä koostuu viranomais-, puhelin- ja pankkikuluista.



Toiminnan rahoituksessa tehdään yhteistyötä Piraattipuolueen, Piraattinuorten ja valtuustoryhmän kanssa. 
Helsingin piraattien toimintaa tukee myös valtuustoryhmän toimintaan haettavissa oleva 7 000 euron rahoitus
Helsingin kaupungilta. Valtuustoryhmän rahoituksen käytöstä päättää valtuustoryhmän puheenjohtaja. Arvio 
rahoituksen käytöstä on tulo- ja menoarvion liitteenä. Maakuntavaalien rahoituksessa tehdään yhteistyötä 
myös Uudenmaan piraattien kanssa.

Tulo- ja menoarvio:

Tulot

Luottamustoimimaksut    5 000 euroa
Lahjoitukset                      300 euroa
Yhteensä                       5 300 euroa

Menot

Tilitys Piraattipuolueelle (puoluemaksut)                       2 500 euroa
Tuki nuorisotoimintaan (tilavuokrakustannukset)               600 euroa
Tilakulut                                                                        600 euroa
Tapahtumat                                                                1 000 euroa
Viestintä                                                                       500 euroa
Hallinto                                                                         100 euroa
Yhteensä                                                                   5 300 euroa

Tase 31.12.2018

Vastaavaa

Rahat ja pankkisaamiset        817,01 euroa

Vastattavaa

Oma pääoma                        817,01 euroa

Yhteensä                              817,01 euroa

Tulo- ja menoarvion liite:

Arvio valtuustoryhmän rahoituksen käytöstä:

Tapahtumat                1 000 euroa
Palkat                        1 500 euroa
Verkkoviestintä           3 500 euroa
Painotuotteet             1 000 euroa
Yhteensä                   7 000 euroa

5) VAALIT

Toimintaa suunnataan kohti vuoden 2019 eduskuntavaaleja, joissa tavoitteena on saada Piraattipuolueelle 
kansanedustaja Helsingistä.

Mikäli vuonna 2018 järjestetään maakuntavaalit, Helsingin piraatit toteuttaa vaalikampanjaa yhdessä 



Uudenmaan piraattien ja Piraattinuorten kanssa. Vaaleihin valmistautuminen aloitetaan heti kun vaalien 
ajankohta varmistuu. Helsingin piraattien tavoitteena mahdollisissa maakuntavaaleissa on saada Uudenmaan 
maakuntavaltuustoon piraattien edustaja. Maakuntavaalien kampanjoinnissa resursseja voidaan keskittää 
tiettyjen kärkiehdokkaiden kampanjointiin.

Mahdollisten maakuntavaalien ehdokasasettelua varten järjestetään tarvittavia yhdistyksen kokouksia ja 
toteutetaan hyvissä ajoin mahdollisesti tarvittavat sääntömuutokset. Maakuntavaaleihin hyväksytään 
vaaliohjelma yhteistyössä Uudenmaan piraattien kanssa.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ehdokasasettelu ja muu vaaleihin valmistautuminen aloitetaan vuoden 2018 
aikana. Samalla valmistaudutaan toteuttamaan vuonna 2019 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien 
kampanjaa Helsingissä.

Helsingin piraatit on valmis toimimaan vaaliliitoissa maakunta- ja eduskuntavaaleissa. Erityisesti selvitetään 
yhteistyön jatkamista Liberaalipuolueen kanssa. Päätökset vaaliliitoista tehdään puoluehallituksen päätösten 
ja ohjeiden mukaisessa menettelyssä.


