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TOIMINTASUUNNITELMA 2019
HELSINGIN PIRAATIT
JOHDANTO
Vuonna 2019 käydään huhtikuussa eduskuntavaalit ja toukokuussa europarlamenttivaalit.
Helsingin piraattien toiminta keskittyy tammi-toukokuussa vaalikampanjointiin.
Eduskuntavaaleissa Helsingin piraatit vastaa piraattien vaalikampanjasta Helsingissä.
Tavoitteena on saada läpi yksi kansanedustaja piraateista. Europarlamenttivaaleissa Helsingin
piraatit toteuttaa piraattien vaalikampanjaa Helsingin osalta.
Ennen eduskuntavaaleja valmistaudutaan kehittämistarpeisiin, joita eduskuntaan pääsyn myötä
tulee Helsingin piraattien toiminnalle. Eduskuntavaalien jälkeen hallitus pitää tilannekatsauksen
ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta Helsingin piraatit pystyy toimimaan tehokkaasti
eduskuntapuolueen piirijärjestönä. Samalla koko vuoden ajan jatketaan kaupunginvaltuustossa
ja muissa kaupungin toimielimissä tehtävän piraattipolitiikan tukemista.
1) VALTUUSTO- JA LAUTAKUNTATYÖ
●

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

●

Sote-ryhmä, kulttuuriryhmä ja digiryhmä tukevat Helsingin piraattien toimintaa Helsingin
sosiaali- ja terveyslautakunnassa, kulttuurijaostossa ja digitalisaatiotoimikunnassa.
Ryhmien toimintaa ja viestintää kehitetään.

●

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.
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3) TAPAHTUMAT
●

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

●

Jatketaan säännöllisiä vapaamuotoisia iltoja piraattien toimitilassa ja kahvilatapaamisia.

●

Tapahtumatoiminta keskittyy eduskuntavaalien kampanjointiaikaan tammi-huhtikuulle.

●

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

●

Pidetään Helsingin piraattien vuosikokous kesäkuun loppuun mennessä.

●

Ollaan mukana Helsingissä järjestettävissä yleisötapahtumissa mahdollisuuksien
mukaan.

4) RAHOITUS
Helsingin piraattien rahoitus koostuu ensisijaisesti luottamustoimimaksujen puolueosuuksista,
joita tulee kuntavaalien myötä saatujen luottamustoimien kokouspalkkioista sekä
eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenten
palkkioista. Luottamustoimimaksuista saatavista varoista puolet tilitetään Piraattipuolueelle.
Luottamustoimimaksuja saadaan kuntavaalien myötä saaduista luottamustoimista arviolta 3 500
euroa ja eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalilautakunnista 2 000 euroa. Piraattipuolueelle
menevän tilityksen jälkeen Helsingin piraattien käyttöön jää arviolta 2 750 euroa. Muina tuloina
voidaan saada satunnaisia lahjoituksia, joita kertyy arviolta 300 euroa. Jäsenmaksua ei peritä.
Talousarviossa arvioiduista 5 800 eurosta 2 750 euroa tilitetään puolueelle ja 600 eurolla
avustetaan Piraattinuoria, mikä tarkoittaa käytännössä osallistumista toimitilan
vuokrakustannuksiin. Tapahtumiin budjetoitu 1 550 euroa käytetään lähinnä vaalikampanjointiin
eduskuntavaaleissa. Viestintään käytetään 400 euroa, mikä tarkoittaa sosiaalisen median
viestintäkuluja sekä painotuotteita. Hallintoon arvioitu 100 euroa koostuu pankki- ja
viranomaiskuluista.
Piraattien toimintaa Helsingissä tukee myös valtuustoryhmän haettavissa oleva 7 000 euron
rahoitus Helsingin kaupungilta. Valtuustoryhmän rahoituksen käytöstä päättää valtuustoryhmän
puheenjohtaja, eikä se ole osa Helsingin piraattien taloutta. Arvio valtuustoryhmän rahoituksen
käytöstä on tulo- ja menoarvion liitteenä.
Tulo- ja menoarvio:
Tulot
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Luottamustoimimaksut
Lahjoitukset
Yhteensä

5 500 euroa
300 euroa
5 800 euroa

Menot
Tilitys Piraattipuolueelle (puoluemaksut)
Tuki nuorisotoimintaan (tilavuokrakustannukset)
Tilakulut
Tapahtumat
Viestintä
Hallinto
Yhteensä

2 750 euroa
600 euroa
400 euroa
1 550 euroa
400 euroa
100 euroa
5 800 euroa

Tase 31.12.2019
Vastaavaa
Rahat ja pankkisaamiset

1 807,05 euroa

Vastattavaa
Oma pääoma
Yhteensä

1 807,05 euroa
1 807,05 euroa

Tulo- ja menoarvion liite:
Arvio valtuustoryhmän rahoituksen käytöstä:
Tapahtumat
Palkat
Verkkoviestintä
Painotuotteet
Yhteensä

1 000 euroa
2 000 euroa
3 500 euroa
500 euroa
7 000 euroa

5) VAALIT
●

Vastataan piraattien vaalikampanjasta huhtikuun 2019 eduskuntavaaleissa Helsingissä.
Vaaleissa saadaan läpi yksi kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä.

●

Toteutetaan piraattien vaalikampanjaa toukokuun 2019 europarlamenttivaaleissa
Helsingin osalta.
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●

Mikäli vuonna 2019 järjestetään maakuntavaalit, Helsingin piraatit toteuttaa
vaalikampanjaa yhdessä Uudenmaan piraattien ja Piraattinuorten kanssa. 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.

