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KESKI-SUOMEN PIRAATIT
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Johdanto
Järjestö toimii Piraattipuolue r.p.:n piiriyhdistyksenä ja edustaa Piraattipuolue r.p.:tä piiri- ja
kunnallistasolla. Yhdistys vaatii yksilön oikeuksien turvaamista erityisesti yksityisyyden
suojan ja sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajansuojan parantamista. Yhdistys vaatii
kulttuurin ja tiedon vapauden, sekä päätöksenteon avoimuuden ja demokraattisuuden
lisäämistä.

Yhdistys ja jäsenet
Pyrimme kasvattamaan yhdistyksen jäsenmäärää vuoden aikana 30 jäsenellä.
Lähetämme jokaiselle uudelle jäsenelle henkilökohtaisen tervetuloviestin.

Vaikuttaminen
Toimimme Jyväskylän kaupunginvaltuustossa ja kaupungin eri toimielimissä ja työryhmissä.

Presidentinvaalit 2018
Piraattipuolue ei eduskunnan ulkopuolisena puolueena voi asettaa ehdokasta
presidentinvaaleissa.

Maakuntavaalit 2018
Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään näillä näkymin syksyllä 2018. Asiasta ei vieläkään
ole lakia.
Vastaamme piraattien maakuntavaalikampanjoinnista Keski-Suomessa.
Asetamme kattavan ehdokaslistan.
Onnistuneen vaalikampanjan jälkeen vähintään kaksi piraattia valitaan Keski-Suomen
maakuntavaltuustoon.
Ylläpidämme matalan kynnyksen kampanjaviestintäkanavaa.

Valmistautuminen eduskuntavaaleihin ja EU-parlamenttivaaleihin 2019
Molemmat vaalit järjestetään keväällä 2019. On vielä epävarmaa, yhdistetäänkö ne samalle
päivälle vai eikö.
Vastaamme piraattien kampanjoinnin käynnistämisestä ja ehdokasasettelusta
Keski-Suomessa.
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Osallistumme vaaliohjelmien kirjoittamiseen.

Paikallistoiminta
Järjestämme viikoittaisia tapaamisia tai muuta toimintaa.
Järjestämme toimintaa myös muissa Keski-Suomen kunnissa kuin Jyväskylässä
maakuntavaalitulosta ennakoiden (vähintään kolme tapahtumaa vuoden aikana).
Järjestämme kaksi uusien iltaa vuoden aikana.

Valtakunnallinen toiminta
Osallistumme kaikkiin puolueen valtakunnallisiin tapaamisiin.
Osallistumme puolueen kevät- ja syyskokouksiin.
Osallistumme arvojemme ja puolueohjelmamme mukaisten kansalaisaloitteiden
markkinointiin ja nimien keräykseen.
Järjestämme Piraattipuolueen valtakunnalliset puoluepäivät.

Nuorisotoiminta
Yhdistyksen hallituksessa on nimetty nuorisovastaava.
Puolueen tavoitteiden mukaisesti paikallistoiminnasta 20 % toteutetaan Piraattinuorten
nimissä.
Lisäämme ja ylläpidämme nuorisojärjestön näkyvyyttä viestinnässä.

Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Jatkamme Trello-palvelun käyttöä toiminnan organisoimisessa.
Suunnittelemme tapahtumat hyvissä ajoin, jotta ne saadaan ajoissa kalenteriin.
Ylläpidämme selkeää toiminnan seurantaa.
Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä jäsenistöömme hyvissä ajoin ennen vaaleja.
Lisäämme verkkosivujen käyttöä ja jatkamme aktiivista viestintää sosiaalisessa mediassa.
Julkaisemme vähintään viisi lehdistötiedotetta ja kymmenen lausuntoa, kannanottoa tai
mielipidettä.

Talous
Ylläpidämme yhdistyksen pankkitiliä Holvi-palvelussa.

Keski-Suomen Piraatit

keski-suomi@piraattipuolue.fi
http://piraattipuolue.fi

Keski-Suomen Piraatit
Toimintasuunnitelma / budjetti 2018

3 (3)
Hyväksytty 16.11.201

TULO- JA MENOARVIO 2018
Menot
Tapahtumamenot
Viestintä
Hallinnolliset menot
Palvelumaksut
Muut menot

1000
750
100
 50
 100

Menot yhteensä

2000

Luottamustoimimaksut
Avustukset
Lahjoitukset

1200
500
300

Tulot yhteensä

2000

Tulot
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