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TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
Piraattipuolue ry
Toimintakausi 1.1.–31.12.2009

1. Yleistä
Piraattipuolue ry on 13.3.2008 perustettu yhdistys, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin
olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Piraattipuolue pyrkii turvaamaan
kansalaisoikeudet, erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden, ja lisäämään kulttuurin ja
tiedon vapautta. Puolueen tavoitteita ovat pääasiallisesti tekijänoikeusjärjestelmän radikaali
uudistaminen, yksityisyyden ja sananvapauden turvaaminen ja patenttijärjestelmän hyödyllisyyden
uudelleenarviointi. Puolueen keskeisiä arvoja ovat avoimuus raha-asioissa ja päätöksenteossa sekä
piraattihenkinen epämuodollisuus.
Piraattipuolueen päätavoitteita toimintavuodelle 2009 ovat paikallistoiminnan kehittäminen, tiiviin
ja toimeliaan yhteisön luominen puolueen toimintaa edistämään, toimintatapojen vakiinnuttaminen,
puoluerekisteriin pääsy, vuoden 2011 eduskuntavaaleihin valmistautuminen, yhteistyön lisääminen
kansalaisjärjestöjen, puolueiden ja viranomaisten kanssa, kansalaistoiminnan järjestäminen ja vilkas
tiedotustoiminta erityisesti verkossa. Puolueohjelmaa ja sääntöjä täsmennetään tarvittaessa.
Puolueen jäsenmäärä oli toimintavuoden alkaessa noin 900. Tavoitteena on, että jäsenmäärä kasvaa
jatkuvasti koko toimintavuoden ajan.

2. Puolueen toiminta
2.1. Valtakunnallinen toiminta
2.1.1. Hallituksen toiminta
Vuonna 2008 valitun hallituksen toimikausi jatkuu koko toimintavuoden ajan, vuoden 2010
alkupuoliskolle saakka. Hallitus kokoontuu säännöllisesti, yleensä parin viikon välein, ja kokoukset
pidetään enimmäkseen IRC:ssä. Hallituksen päätehtävinä säilyvät uusien jäsenten hyväksyminen,
raha-asioiden hoito, kannanottojen valmistelu, erilaiset hallinnolliset asiat ja käytännön toiminnan
suunnittelu ja toteuttaminen. Vastuuta käytännön toiminnasta pyritään siirtämään enemmän
paikallistasolle ja myös toimintavuoden aikana toimintansa käynnistävälle Piraattinuorille.
Hallituksen jäsenten ja muiden aktiivisten puolueen jäsenten tehtäviin kuuluvat lisäksi
tiedotustoiminta ja mediayhteydet, verkkopalvelujen ylläpito ja kehittäminen ja kansainvälinen
yhteistyö.
Hallituksen toiminnassa tärkeänä työkaluna säilyy Piraattipuolueen wiki. Tiedottamista hallituksen
toiminnasta parannetaan puolueen verkkosivuja ja keskustelupalstaa kehittämällä. Hallituksen
tehtävänä on huolehtia, että päätösesitykset, kannanotot ja muut hallituksen käsittelyyn tulevat asiat
saatetaan jäsenistön kommentoitavaksi hyvissä ajoin aina kun se on mahdollista ja
tarkoituksenmukaista. Hallitus edistää monipuolista sisäistä keskustelua puolueen toiminnasta ja
tavoitteista. Hallitus huolehtii siitä, että puolueen raha-asioiden hoito tapahtuu mahdollisimman
avoimesti. Hallitus aloittaa eduskuntavaaleihin valmistautumisen ja vaalikampanjoinnin suunnittelun
tiiviissä yhteistyössä jäsenistön kanssa.
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2.1.2. Tiedotus- ja valistustoiminta
Piraattipuolueen tiedotus- ja valistustoiminta tapahtuu myös vuonna 2009 ensisijaisesti verkossa.
Keskeisimpiä verkkopalveluita ovat piraattipuolue.fi-sivusto, blogi, keskustelupalsta, wiki ja IRC.
Piraattipuolueen verkkosivuja parannetaan kävijöiden ja puolueen jäsenten toiveiden mukaisesti ja
toiveita kartoitetaan jatkuvasti. Puolueen blogi pysyy aktiivisena puolueen tiedotuskanavana ja
ideologisen kehittämisen ja monipuolisemman tekijänoikeus- ja kansalaisoikeuskeskustelun
foorumina. Keskustelupalstaa hyödynnetään aiempaa paremmin puolueen sisäisessä tiedotuksessa
ja toiminnan ja päätöksenteon suunnittelussa. Puolueen wiki toimii puolueen avoimena,
läpinäkyvänä ja joustavana sisäisenä tiedotus- ja työskentelytilana.
Puolueen IRC-kanavasta on muodostunut piraattien tärkein sähköisen yhdessäolon väline ja erittäin
aktiivinen yli sadan käyttäjän yhteisö, jossa käydään, paitsi vapaamuotoista keskustelua, myös
vilkasta ajatustenvaihtoa puolueelle ajankohtaisista kysymyksistä. IRC-yhteisö jatkanee kasvamistaan
ja keskustelut jatkunevat vilkkaana myös toimintavuodella 2009. Puolueelle kehitetään uusia
verkkopalveluita tarpeen mukaan. Toimintavuonna tavoitteena on myös lisätä audiovisuaalisen
tiedotusmateriaalin määrää.
Puolue ottaa säännöllisesti kantaa puolueohjelmaan liittyviin ajankohtaisiin asioihin ja julkaisee
lehdistötiedotteita. Puolueen näkyvyyttä tiedotusvälineissä parannetaan mahdollisuuksien mukaan.
Toimintavuoden aikana puolue pyrkii olemaan selkeästi toimeliain, asiantuntevin ja
tiedotusvälineissä näkyvin eduskunnan ulkopuolinen puolue.
2.1.3. Tapahtumat
Vuoden 2008 lopulla oli päätetty, että Helsingissä pidetään piraattipuolueiden IV kansainvälinen
konferenssi 30.1.–1.2.2009. Vuoden 2008 lopussa kutsuttiin myös yhdistyksen ylimääräinen kokous
koolle Helsinkiin 31.1.2009 hallituksen uuden puheenjohtajan valitsemista varten, koska edellinen
puheenjohtaja Carl E. Wahlman oli jättänyt tehtävänsä 14.12.2008. Yhdistyksen varsinainen kokous
pidetään kesäkuussa, ja ylimääräinen kokous tarvittaessa syksyllä esimerkiksi sääntömuutosten
käsittelyä ja puolueohjelman tarkistamista varten.
Piraattipuolue osallistuu ajankohtaisten lakihankkeiden ympärillä käytävään kansalaiskeskusteluun ja
kansalaistoimintaan, kuten mielenosoituksiin, ja yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
lisätään. Puolue osallistuu toimintavuoden aikana monenlaisiin jäsenistöä kiinnostaviin
tietoyhteiskunta- ja kulttuuritapahtumiin.
2.1.4. Yhdistys- ja puoluerekisterit ja kannattajakorttien kerääminen
Piraattipuolue hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 9.9.2008. Tämän jälkeen 12.9. aloitettiin 5 000
tarvittavan kannattajakortin kerääminen puoluerekisteriin pääsyä varten. Yksi vuoden 2009
päätavoitteista on kannattajakorttikeräyksen loppuun saattaminen siten, että Piraattipuolue pääsee
puoluerekisteriin vuoden aikana.
Toimintavuoden alkupuolella todettiin, että puolueella ei ole mahdollisuuksia osallistua Euroopan
parlamentin vaaliin kesäkuussa 2009. Toimintavuoden aikana katseet käännetään kevään 2011
eduskuntavaaleihin.
2.2. Kansainvälinen toiminta
Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii Pirate Parties
International (PPI) -verkosto. Toimintavuoden aikana järjestetään todennäköisesti kaksi
piraattipuolueiden kansainvälistä konferenssia. Piraattipuolueiden IV kansainvälisen konferenssin
järjestämisajankohdaksi oli päätetty 30.1.–1.2.2009 ja pitopaikaksi Helsinki. Mikäli vuoden aikana
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järjestetään toinenkin kansainvälinen konferenssi, Piraattipuolue osallistuu siihen täysimääräisesti.
Piraattipuolue tukee PPI-verkoston kehittämistä. Yhteistyötä erityisesti Ruotsin piraattipuolueen
kanssa syvennetään.
2.3. Paikallistoiminta
Piraattipuolueen paikallistoiminta päätettiin järjestää ensisijaisesti vaalipiireittäin. Tähän oli syynä se,
että eduskuntavaalien ehdokasasettelu katsottiin järkevimmäksi toteuttaa vaalipiiritasolla, jolloin
vaalipiireistä muodostuivat paikallistoiminnan luonnolliset rajat. Heti alusta lähtien oli selvää, että
vaalipiireihin pyritään aikanaan perustamaan piiriyhdistykset. Aluksi paikallistoiminta päädyttiin
organisoimaan kuitenkin siten, että hallitus nimitti kutakin aktiivista vaalipiiriä kohden 1–2
vaalipiirivastaavaa, joiden tehtävänä oli järjestää paikallistoimintaa. Vuoden 2009 aikana
aktiivisimpiin vaalipiireihin perustetaan piiriyhdistykset.
Yksi toimintavuoden päätavoitteista on paikallistoiminnan vakiinnuttaminen yhä useammilla
paikkakunnilla ja toimintamuotojen kehittäminen. Mahdollisimman monelle paikkakunnalle
muodostetaan tiivis ja toimelias piraattiyhteisö, joka huolehtii puolueen näkyvyydestä
paikallistasolla. Paikalliset aktiiviset jäsenet toimivat yhteistyössä vuoden 2009 aikana toimintansa
aloittavan Piraattinuorten kanssa.

3. Varainkäyttö
Piraattipuolueen varainkäyttö lisääntyy vuoden 2009 aikana. Puolueelle hankitaan rahankeräyslupa
ja avataan verkkokauppa kannatustuotemyyntiä varten. Hallitus päätti 17.12.2008 olla keräämättä
jäsenmaksua vuodelta 2009. Vuoden 2009 pääasiallisiksi tulonlähteiksi arvioitiin rahankeräyksen
avulla saatavia lahjoituksia ja kannatustuotemyynnin tuottoja.
Vuoden 2009 pääasiallisia kulueriä ovat kannattajakorttikampanjasta johtuvat postituskulut,
kannattustuotteiden hankinta, tapahtumiin osallistumisesta ja niiden järjestämisestä johtuvat kulut,
tiedotus- ja mainostustoiminta ja erilaiset toimisto- ja hallinnolliset kulut.

_____________________________
Puheenjohtaja Pasi Palmulehto
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