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Toimintasuunnitelma vuodelle 2013  

 

1. Johdanto 

 Varsinais-Suomen Piraatit on vuonna 2009 perustettu, Piraattipuolueen Varsinais-

Suomen piiriyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on yksilön yksityisyyden ja 

sananvapauden turvaaminen, sähköisen kuluttajansuojan parantaminen, kulttuurin ja 

tiedon vapauden sekä päätöksenteon avoimuuden ja demokraattisuuden lisääminen. 

 Yhdistys edustaa Piraattipuoluetta piiri- ja kuntatasolla Varsinais-Suomessa. 

 Vuonna 2013 yhdistys painottaa toiminnassaan organisaation rakentamista ja järjestön 

prosessien parantamista. 

 

2. Jäsenistö 

2.1 Jäsenhankinta 

 Yhdistys pitää kokouksensa avoimena kaikille, järjestää tapahtumia kuten esim. 

koulutustoimintaa, keskustelutilaisuuksia, tiedotusta ja luentoja. Jäsenmaksua tai 

liittymismaksua ei peritä piiriyhdistyksessä. 

 

2.2 Yleistä 

 Aktiivista toimintaa pidetään yllä opintopiireillä, elokuva-illoilla ja 

säännöllisillä tapaamisilla. 

2.3 Nuorisotoiminta 

 Perustetaan jaostoja piraattinuorille. 

 Yhdistys tukee Piraattinuorten vapaa-ajan toimintaa kuten erilaisia retkiä ja tempauksia, 

elokuvissa käyntejä, elokuvanäytöksiä ja muita tapaamisia. Yhteistyötä tehdään 

Piraattinuorten ja muiden nuorisojärjestöjen kanssa. 

2.4 Opiskelijatoiminta 

 Perustetaan opiskelijajärjestöjä. Kannustetaan opiskelijoita valmistautumaan ja 

osallistumaan oppilaskuntavaaleihin Piraattipuolueen nimissä. Tehdään yhteistyötä 

opiskelijajärjestöjen kanssa. 

2.5 Paikallistoiminta 

 Tuetaan kunnallisjärjestöjen perustamista ja niiden toimintaa. 

 

3. Tiedotus 

3.1 Verkko 

 Yhdistys ylläpitää verkkosivuja tiedotusta, jäsenhankintaa, toiminnan organisointia ja 

muuta kommunikaatiota varten. Yhdistyksen toiminta ja päätökset tuodaan avoimesti 

esille. 

 Osallistutaan oman kunnan ja piirin alueen keskustelufoorumeille mahdollisuuksien 

mukaan. 

3.2 Printtimateriaali 

 Budjetin rajoissa valmistetaan julisteita sekä jaettavaksi tarkoitettua materiaalia 

yhdistyksen toiminnan edistämiseksi sekä uusien jäsenten hankkimiseksi. 

3.3 Radio 



 Yhdistys tavoittelee näkemyksiensä esille saamista paikallisradioissa ja muissa 

medioissa. 

3.4 Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa 

 Yhdistys tekee yhteistyötä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on olla 

jatkuvassa yhteistyössä kaikkien sellaisten poliittisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen 

kanssa, jotka ovat kiinnostuneita edistämään yhdistyksen tavoitteita tai osallistumaan 

yhdistyksen tavoitteiden ympärille käytävään kansalaiskeskusteluun. 

 Yhdistys pyrkii tekemään yhteistyötä paikallisviranomaisten ja julkisen sektorin 

toimijoiden kanssa yhdistyksen tavoitteidensa toteuttamiseksi. 

 

4. Talous 

4.1 

 Talous perustuu lahjoituksiin 

4.2 Talousarvio vuodelle 2013 

 

Menot 

Tila- ja laitevuokrat 

100€ 

Painomateriaali 

100€ 

Tapahtumien järjestäminen 

100€ 

Pankkikulut 

50€ 

Postilokero- ja toimistokulut 

250€ 

Muut kustannukset 

100€ 

Yhteensä 

700€ 

 

Tulot 

Lahjoitukset  

650 

Muut tulot 

50  

Yhteensä 

700€ 
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