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TOIMINTASUUNNITELMA (esitys)

LIITE 1

Piraattipuolue r.p.
Toimintakausi 1.1.—31.12.2012

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012
Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin
olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Puolue vaatii yksilön oikeuksien
turvaamisesta erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajan suojan
parantamista. Puolue vaatii kulttuurin ja tiedon vapauden, sekä päätöksenteon avoimuuden ja
demokraattisuuden lisäämistä. Puolue tavoittelee tekijänoikeusjärjestelmän radikaalia uudistamista ja
patenttijärjestelmän hyödyllisyyden uudelleenarviointia. [Tähän lisätään tarvittaessa tietoa
syyskokouksessa 4.12.2011 puolueohjelmaan mahdollisesti tehtävien muutosten perusteella.] Puolueen
keskeisenä arvona on avoimuus raha-asioissa ja päätöksenteossa. Piraattipuolue on ollut
puoluerekisterissä 13.8.2009. Puolue osallistui 17.4.2011 pidettyihin eduskuntavaaleihin ja saavutti
suurimman eduskunnan ulkopuolisen puolueen paikan. Puolue osallistuu 28.10.2012 pidettäviin
kunnallisvaaleihin.
Tavoitteidensa toteuttamiseksi Piraattipuolue harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita
ja kannanottoja, osallistuu julkiseen keskusteluun tavoitteidensa edistämiseksi ja järjestää tapahtumia,
kuten esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, sekä poliittista kansalaistoimintaa. Piraattipuolue ja sen
yhteydessä toimivat paikallis-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt luottamushenkilöineen, muine
aktiiveineen sekä rivijäsenineen ja kannattajineen muodostavat puolueyhteisön, jonka piirissä
toimintasuunnitelman tavoitteet toteutetaan. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2012 on yhteensä 60
tavoitetta, jotka liittyvät paikallistoiminnan kehittämiseen, kunnallisvaaleihin osallistumiseen,
rahoitukseen, organisaation kehittämiseen ja toimintakulttuuriin, lainsäädäntöön vaikuttamiseen ja
kansalaistoimintaan, sekä kansainväliseen, nuoriso- ja opiskelijatoimintaan.

Sisällys
1. Vaalit
1.1. Paikallistoiminnan kehittäminen
1.2. Kunnallisvaaleihin osallistuminen
1.3. Kärkiehdokkaat
1.4. Rahoitus
2. Organisaatio
2.1. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta
2.2. Viestintä
2.3. Avoimuus
3. Muu toiminta
3.1. Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta
3.2. Kansainvälinen toiminta
3.3. Nuorisotoiminta
3.4. Opiskelijatoiminta

Piraattipuolue r.p.
Pähkinätie 13, 16710 Hollola kk

info@piraattipuolue.fi
http://piraattipuolue.fi

045 310 2340 (pj)
045 310 2344 (puoluesiht.)

Puoluehallitus

5.11.2011

2(7)

1. Vaalit
1.1. Paikallistoiminnan kehittäminen
Tausta: Seuraavat vaalit, joihin Piraattipuolue osallistuu, ovat kunnallisvaalit, joiden varsinainen
vaalipäivä on 28.10.2012. Piiriyhdistykset vastaavat ehdokasasettelusta ja vaalikampanjan
toteuttamisesta alueensa kunnissa. Kunnallisvaaleja varten on tärkeää levittää toimintaa aiempaa
useammalle paikkakunnalle, jotta mahdollisimman moneen kuntaan saadaan ehdokaslista.
Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Perustetaan piiriyhdistykset Satakuntaan, Pohjois-Savoon ja Lappiin.
Aktivoidaan olemassaolevia piiriyhdistyksiä siten, että jokaisessa piirissä järjestetään toimintaa
tammi-maaliskuun aikana.
Tavoitteet huhti-kesäkuussa: Levitetään toimintaa useammalle paikkakunnalle siten, että jokaisessa
piirissä järjestetään toimintaa sellaisilla paikkakunnilla, joissa ei ollut toimintaa tammi-maaliskuussa.
Varmistetaan, että kussakin piirissä on huhtikuun loppuun mennessä kartoitettu piirin alueella olevat
keskeiset kesätapahtumat, joissa halutaan olla läsnä virallisesti tai epävirallisesti.
Tavoitteet heinä-syyskuussa: Elokuun loppuun mennessä aktiivisimmissa kunnissa on järjestetty tai
osallistuttu keskimäärin kahdeksaan kesätapahtumaan (flyereiden jako yms. mukaan luettuna)
kuukaudessa ja kussakin vaalipiirissä keskimäärin vähintään neljään kuukaudessa.

1.2. Kunnallisvaaleihin osallistuminen
Tausta: Piraattipuolue osallistuu 28.10.2012 pidettäviin kunnallisvaaleihin. Piiriyhdistykset vastaavat
ehdokasasettelusta ja vaalikampanjan toteuttamisesta alueensa kunnissa. Vaaleihin tarvitaan paljon
ehdokkaita uskottavien listojen kokoamiseksi isommissa kunnissa, koska ehdokkaiden enimmäismäärä
kussakin kunnassa on valtuustopaikkojen määrä kerrottuna 1,5:llä.
Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa suurimmalla eduskunnan ulkopuolisella puolueella (SKP) oli noin 360
ehdokasta 46:ssa eri kunnassa. Eduskuntapuolueiden ehdokasmäärät vaihtelivat 1 400:n ja 10 000:n
välillä. Joissakin kunnissa merkittäviä olivat paikalliset puolueisiin sitoutumattomat ryhmittymät.
Pienin eduskuntapuolue (KD) sai noin 350 valtuustopaikkaa, SKP yhdeksän, muut eduskunnan
ulkopuoliset puolueet viisi ja sitoutumattomat ryhmät noin 290.
Piraattipuolue sai vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 0,6 % niiden vaalipiirien äänistä, joissa puolueella
oli ehdokkaita. Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Vantaalla oli isommista
kunnista suurin kannatus suhteessa kunnallisvaalien efektiiviseen äänikynnykseen.
Jotta Piraattipuolue ylittää efektiivisen äänikynnyksen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, kannatuksen
on vuoden 2011 vaaleihin verrattuna (nykyisellä järjestelmällä) esimerkiksi nelinkertaistuttava
Uudellamaalla tai viisinkertaistuttava Pirkanmaalla tai Helsingissä.
Mikäli Piraattipuolue saa 300 ehdokasta yhteensä 40 eri kunnassa ja kaikkien manner-Suomen
vaalipiirien alueella, merkitsee tämä Helsinki poisluettuna keskimäärin kolmea kuntaa vaalipiiriä kohti.
Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Ehdokashankinta on aloitettu kaikissa vaalipiireissä. Maaliskuun
lopussa ehdokkaaksi ilmoittautuneita on 150 yhteensä 20 eri kunnasta. Valmistellaan puolueen
kunnallisvaaliohjelma, joka hyväksytään maaliskuun lopussa pidettävässä kevätkokouksessa.
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Tavoitteet huhti-kesäkuussa: Suunnitellaan yhteisten vaalimateriaalien ulkoasut ja kilpailutetaan
materiaalien ja tarvikkeiden toimittajat. Tuetaan ehdokkaiden valmistautumista vaaleihin tarjoamalla
käyttöön helposti muokattavia aineistopohjia. Ehdokashankinta jatkuu: kesäkuun lopussa ehdokkaaksi
lupautuneita on 250 yhteensä 35 eri kunnasta. Ehdokastietojen julkaiseminen verkossa aloitetaan
toukokuun alkuun mennessä. Hyväksytään mahdolliset paikalliset vaaliohjelmat.
Tavoitteet heinä-syyskuussa: Ehdokasasettelun päättyessä ehdokkaita on 300 yhteensä 40 eri kunnasta
ja kaikkien manner-Suomen vaalipiirien alueella. Kaikki ehdokkaat vastaavat ainakin viiteen oman
ehdokkuutensa kannalta keskeisimpään vaalikoneeseen. Kampanjatoiminta jalkautuu kaduille kaikissa
niissä kunnissa joissa puolueella on ehdokkaita. Kaikki ehdokastiedot ovat viimeistellyssä muodossa
verkossa viimeistään ehdokaslistojen viralliseen vahvistamiseen mennessä.
Tavoitteet loka-joulukuussa: Kampanjatoiminta on jalkautuneena kaduille kaikissa niissä kunnissa
joissa puolueella on ehdokkaita. Vaaleissa puolue saavuttaa yhteensä 10 valtuustopaikkaa, sekä 1,2 %
niiden kuntien äänistä, joissa puolueella on ehdokkaita. Helsingin, Pirkanmaan ja Uudenmaan
vaalipiirien alueella tavoite on kaksinkertaistaa kannatus. Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä,
Espoossa, Turussa ja Vantaalla tavoittena on saada kaupunginvaltuustopaikka.

1.3. Kärkiehdokkaat
Tausta: Vuoden 2011 eduskuntavaalien kampanjoinnista todettiin, että puolue ei onnistunut riittävän
hyvin nostamaan esille sellaisia kärkiehdokkaita, jotka haluavat kampanjoida tosissaan paikan
saamiseksi, eivätkä ole ehdokkaina vain tukemismielessä. Kunnallisvaaleissa edelleen korostuu, että
pitkillä ehdokaslistoilla on selkeitä kärkiehdokkaita, jotka itse keskittyvät kampanjointiin, ja joiden
kampanjoinnin avuksi myös suunnataan enimmät henkilöresurssit.
Paikkakunnilla, joilla on kärkiehdokkaita, vaalityö on järjestettävä siten, että kärkiehdokkaat voivat
keskittyä näkyvään kampanjointiin, eivätkä esimerkiksi hoida hallinnollisia asioita tai muuta
taustatyötä. Tämän toteuttamiseksi kärkiehdokkaiden ympärille on koottava hyvissä ajoin tukiryhmiä
(ei kuitenkaan välttämättä omaa jokaiselle kärkiehdokkaalle). Kärkiehdokkaiden määrä voi riippua
vahvasti paikallisista olosuhteista. Kärkiehdokkaita on oltava ainakin niissä kunnissa, joissa
tavoitteena on saada valtuustopaikka.
Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Tammikuussa ainakin Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä,
Espoossa, Turussa ja Vantaalla mietitään selkeät kärkiehdokkaat. Kärkiehdokkaiden ympärille
muodostetaan tukiryhmiä. Kärkiehdokkaiden kampanjoinnin puitteet verkossa (verkkosivut, blogit
ym.) ovat kunnossa maaliskuun loppuun mennessä.
Tavoitteet huhti-kesäkuussa: Tukiryhmät suunnittelevat kärkiehdokkaiden kampanjointia.
Järjestetään viestintä- ja esiintymiskoulutusta kärkiehdokkaille. Kärkiehdokkaille etsitään aktiivisesti
rahoitusta ja suunnitellaan kampanjamateriaalit.
Tavoitteet heinä-syyskuussa: Kärkiehdokkaiden kampanjamateriaalit toteutetaan kesällä. Puolueen
toiminnan kannalta aktiivisimpien kuntien kärkiehdokkaista julkaistaan esittelyvideot elokuun
loppuun mennessä. Kärkiehdokkaat aloittavat aktiivisen kampanjoinnin.
Tavoitteet loka-joulukuussa: Kärkiehdokkaat kampanjoivat aktiivisesti vaaleihin saakka. Vaalien
jälkeen arvioidaan kampanjoinnin onnistumista kärkiehdokkaiden näkyvyyden osalta.
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1.4. Rahoitus
Tausta: Puolueiden rahankäytön määrä ei ole suoraan verrannollinen valittujen edustajien määrään,
mutta ilman taloudellisia resursseja edes pätevien ehdokkaiden saaminen äänestäjien näkyviin on lähes
mahdotonta. Voidaankin siis todeta demokratialla olevan hintansa. Kunnallisvaalikampanjaan, joka
johtaa valtuustopaikkojen saamiseen, tarvitaan enemmän varoja, kuin eduskuntavaalikampanjassa oli
käytettävissä. Varoja on oltava riittävästi siten, että niitä voidaan välttämättömien valtakunnallisten
kulujen jälkeen vielä kohdistaa niille paikkakunnille, joissa läpimeno on todennäköisintä.
Alkuvuodesta erityisiä tulonlähteitä ovat ensimmäistä kertaa käyttöön otettavat jäsenmaksut sekä
presidentinvaalissa vaalilautakuntiin osallistumisesta saatavat luottamustoimimaksut, joista kerätään
osuus puolueelle. Tämän jälkeen varoja saadaan tavanomaisista tulonlähteistä, joita ovat lahjoitukset ja
kannatustuotemyynti. Puolueelle etsitään keväällä aktiivisesti rahoitusta ja kehitetään uusia rahoitus- ja
tukemistapoja. Kunnallisvaaleissa otetaan käyttöön ehdokasmaksut, joilla pyritään kattamaan
erityisesti ehdokkaita esittelevien vaalijulisteiden kustannuksia. Kärkiehdokkaille kerätään omaa
vaalirahoitusta.
Eduskuntavaaleja ennen lahjoitusmäärä nousi jo vuoden 2010 syyskuussa 1 000 euroon ja pysyi tasolla
1 000 - 1 500 euroa vuoden 2011 helmikuuhun asti. Maalis- ja huhtikuussa saatiin yli 2 000 euroa
lahjoituksia. Vain paria kuukautta ennen vaaleja saadut lahjoitukset eivät kuitenkaan enää ehdi
vaikuttaa merkittävästi vaalien rahankäyttösuunnitelmiin. Tästä syystä lahjoitusten painopistettä on
pyrittävä saamaan kunnallisvaalien alla aikaisemmaksi. Vaalikampanja toteutetaan käytännössä
viimeistään syyskuun loppuun mennessä saaduilla varoilla.
Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Puolueelle kerätään rahoitusta jäsenmaksuina,
luottamustoimimaksuina, lahjoituksina ja kannatustuotemyyntinä vähintään 15 000 euroa.
Tavoitteet heinä-syykuussa: Puolueelle kerätään rahoitusta lahjoituksina, kannatustuotemyyntinä ja
ehdokasmaksuina vähintään 15 000 euroa. Tampereelle, Jyväskylään, Helsinkiin, Espooseen, Turkuun ja
Vantaalle varmistetaan kuhunkin 2 000 euroa ensisijaisesti vaalimainontaan käytettävää rahoitusta
puolueen varoista vaalijulisteihin käytettävien varojen lisäksi.

2. Organisaatio
2.1. Organisaation kehittäminen ja toiminnan seuranta
Tausta: Menestyksekkään vaalikampanjan toteuttamiseksi kampanjan valmistelun on oltava
määrätietoisempaa ja toimintasuunnitelman toteutumista on seurattava aiempaa tehokkaammin.
Puolueelle on perustettu vuoden 2011 kevätkokouksen päätösten mukaisesti tulevaisuusryhmä, joka
valmisteli syksyllä 2011 puolueohjelman muutosesityksiä. Tulevaisuusryhmän toimintaa jatketaan
muiden osa-alueiden parissa.
Puolueelle oltiin perustamassa vuoden 2011 lopulla myös muita työryhmiä, joiden perustamista
jatketaan vuonna 2012. Työryhmät jakautuvat toiminnallisiin työryhmiin, jotka vastaavat tietystä
toiminnan osa-alueesta, ja asiantuntijaryhmiin, jotka vastaavat tiettyä puolue-ohjelman osa-aluetta
koskevasta tiedonhankinnasta ja vaikuttamisesta. Puoluehallitus keskittyy aiempaa enemmän
toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan ja edistämiseen. Puoluehallituksen, piiriyhdistysten
hallitusten ja Piraattinuorten säännöllisiä suunnittelutapaamisia jatketaan aiempien vuosien tapaan.
Vaalikampanjoinnin toteuttamista muilla kuin aktiivisimmilla paikkakunnilla on tarvetta tukea
erityisesti.
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Tavoitteet koko vuodelle: Puoluehallitus seuraa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista
kuukausittain ja tekee julkaistavan yhteenvedon toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta
neljännesvuosittain.
Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Perustetaan kaikki tarvittavat toiminnalliset työryhmät ja
asiantuntijaryhmät tammikuun loppuun mennessä. Viedään loppuun tulevaisuusryhmän tehtävät.
Järjestetään suunnittelutapaaminen tammikuussa. Järjestetään puolueen kevätkokous maaliskuun
lopussa, jolloin valitaan uusi puoluehallitus. Toiminnallisten työryhmien vakiojäseniin kuuluu aktiiveja
useista eri piireistä.
Tavoitteet huhti-kesäkuussa: Järjestetään suunnittelutapaaminen huhtikuussa. Huhtikuussa
selvitetään työryhmien toimintaa ryhmien aktiiveille suunnatulla kyselyllä. Toteutetaan kyselyn
perusteella mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet kesäkuun loppuun mennessä. Toteutetaan yleinen
palautekysely puolueen toiminnasta. Valitaan vaalipäällikkö tai vaalipäälliköitä, joiden tehtävänä on
tukea kampanjoinnin järjestämistä muilla kuin aktiivisimmilla paikkakunnilla. Piiriyhdistykset pitävät
kevätkokoukset ja valitsevat uudet hallitukset (sikäli kuin se sääntöjen mukaan tapahtuu
kevätkokouksessa).
Tavoitteet heinä-syyskuussa: Järjestetään suunnittelutapaaminen heinä-elokuussa.
Tavoitteet loka-joulukuussa: Järjestetään puolueen syyskokous marras-joulukuussa.

2.2. Viestintä
Tausta: Puolueen viestintä, sekä aktiivien kesken että laajemmin, todettiin jo vuonna 2010 keskeiseksi
kehittämiskohteeksi. Vuoden 2011 lopulla valmistellun sivustouudistuksen on tarkoitus parantaa sekä
aktiivien välistä että laajemmalle yleisölle suunnattua viestintää huomattavasti. Keskeistä on myös
työryhmien perustamisen loppuun saattaminen ja piiriyhdistysten viestinnän puitteiden ja riittävän
ohjeistuksen ja ohjauksen varmistaminen.
Piraattipuolue on ollut hyvin esillä verkkoyhteisöissä. Piraattipuolue on Facebookissa kuudenneksi
seuratuin ja Twitterissä viidenneksi seuratuin suomalainen puolue. Vosina 2009 ja 2010 lähetettiin noin
30 lehdistötiedotetta. Vuona 2011 lokakuun loppuun mennessä oli lähetetty 28.
Vuoden 2011 lopussa oltiin toteuttamassa sivustouudistusta, jonka myötä oltiin perustamassa puolueelle
uudenlaista verkkoyhteisöä, johon sisältyisivät keskustelupalsta, blogeja ja aktiiviryhmiä. Tavoitteena
on nostaa sen rekisteröitynyt käyttäjämäärä selvästi suuremmaksi kuin vuoden 2011 lopun tilanne
keskustelupalstalle rekisteröityneiden suhteen (noin 220 rekisteröitynyttä).
Tavoitteet koko vuodelle: Piraattipuolue nousee Facebookissa viidenneksi seuratuimmaksi
suomalaiseksi puolueeksi maaliskuun loppuun mennessä ja pitää asemansa kunnallisvaaleihin saakka,
sekä Twitterissä neljänneksi seuratuimmaksi suomalaiseksi puolueeksi kunnallisvaaleihin mennessä.
Jäsenlehti Purje ilmestyy kerran kunakin vuosineljänneksenä. Lähetetään 40 lehdistötiedotetta.
Julkaistaan 30 jaksoa Piraattiradiota.
Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Osana tulevaisuusryhmän tehtävien loppuun viemistä suunnitellaan
puolueen viestintää strategisesti. Suunnitellaan audiovisuaalisia vaalikampanjamateriaaleja.
Tavoitteet huhti-kesäkuussa: Puolueen viestinnän tavoittavuutta ja puolueen medianäkyvyyttä
selvitetään yleisessä palautekyselyssä. Kyselyn tulokset osoittavat, että viestinnän tavoittavuus ja
puolueen medianäkyvyys on parantunut kesällä 2011 toteutettuun kyselyyn verrattuna. Toteutetaan
yleisen palautekyselyn perusteella mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet viestinnän kehittämiseksi.
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Aktiiveille suunnatulla kyselyllä huhtikuussa selvitetään puolueen aktiivien keskinäisen viestinnän
toimivuutta. Toteutetaan kyselyn perusteella mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet kesäkuun loppuun
mennessä. Puolueen aktiivien välisen viestinnän painopistettä siirretään IRC:stä vuoden 2011 lopulla
toteutetulle yhteisösivustolle siten, että kesäkuun loppuun mennessä sivustolla on 700 rekisteröitynyttä
käyttäjää. Toteutetaan audiovisuaaliset vaalikampanjamateriaalit.

2.4. Avoimuus
Tausta: Piraattipuolue on sitoutunut järjestämään toimintansa mahdollisimman avoimesti. Hallituksen
kokoukset on järjestetty siten, että kuka tahansa on voinut seurata niitä ja pöytäkirjat on julkaistu
verkossa, kuten myös kirjanpito huomattavalla tarkkuudella. Avoimuuden suhteen on ollut kuitenkin
erityisesti liian tiukalla aikataululla tapahtuvaan asioiden valmisteluun liittyviä ongelmia, eikä riittäviä
palaute- ja aloitekanavia ole ollut. Avoimuutta lisätään vuoden 2012 aikana.
Tavoitteet koko vuodelle: Puoluehallituksen kokoukset pidetään siten, että kuka tahansa voi tulla
seuraamaan kokousta. Puoluehallituksen pöytäkirjat julkaistaan ajantasaisesti ja puoluehallituksen
esityslistat ovat nähtävillä hyvissä ajoin ennen kokousta. Puoluehallitus huolehtii siitä, että puolueen
varainkäytöstä on puolueen verkkosivuilla luettavissa mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset tiedot.
Puolueen kannanotot ja lausunnot saatetaan jäsenten kommentoitaviksi vähintään viisi päivää ennen
varsinaista käsittelyä tai julkaisua. Keskustelupalstalla on osio, johon voi jättää palautetta ja aloitteita
hallitukselle, joka käsittelee niitä säännöllisesti kokouksissaan. Kaikki puolueen toimintaan liittyvät
asiakirjat kootaan avoimeen sähköiseen arkistoon, jota ylläpidetään ajantasaisesti.

3. Muu toiminta
3.1. Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja kansalaistoiminta
Tausta: Piraattipuolue vaikuttaa eduskunnan ulkopuolelta lainsäädäntöön monin tavoin. Puolue toimii
julkisessa keskustelussa mielipidevaikuttajana, antaa lausuntoja, osallistuu keskustelu- ja
kuulemistilaisuuksiin ja seminaareihin, tapaa viranomaisten ja järjestöjen edustajia ja järjestää
kansalaistoimintaa. Puolueen näkyvyys tiedotusvälineissä riippuu paljolti puolueen kyvystä reagoida
tehokkaasti ajankohtaisiin puolueohjelmaa koskeviin uutisaiheisiin ja kyvystä etsiä itse
mielenkiintoisia asioita nostettavaksi näkyviin.
Puolueelle oltiin perustamassa vuoden 2011 lopulla myös asiantuntijaryhmiä, joiden perustamista
jatketaan vuonna 2012. Asiantuntijaryhmät vastaavat tiettyä puolue-ohjelman osa-aluetta koskevasta
tiedonhankinnasta ja vaikuttamisesta.
Tavoitteet koko vuodelle: Annetaan lausunto jokaisesta puolueohjelmaa koskettavasta valmistelussa
olevasta lainsäädäntö- tai muusta valtakunnallisesta viranomaishankkeesta. Tiedotetaan suurelle
yleisölle puolueen tiedotuskanavien kautta ja tiedotusvälineitä informoimalla jokaisesta tällaisesta
hankkeesta.
Tavoitteet tammi-maaliskuussa: Osana tulevaisuusryhmän tehtävien loppuun viemistä suunnitellaan
puolueen viestintää strategisesti näkökulmana se, miten nostetaan paremmin esille puolueohjelmaa
liittyviä aiheita julkisessa keskustelussa.
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Tavoitteet huhti-kesäkuulle: Tekijänoikeuspäivän yhteydessä järjestetään suurmielenosoitus
tekijänoikeusrikkomusten kohtuuttomia rangaistuksia vastaan yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
Huhtikuussa toteutettavassa aktiiveille suunnatussa kyselyssä selvitetään asiantuntijaryhmien
toimintakykyä. Kyselyn perusteella mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet toteutetaan kesäkuun
loppuun mennessä.

3.2. Kansainvälinen toiminta
Tausta: Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, jonka yhteistyöelimenä toimii Pirate
Parties International -järjestö (PPI). Piraattipuolue kannattaa piraattipuolueiden kansainvälisen
yhteistyön kehittämistä. Piraattipuolueella ja Piraattinuorilla on ollut yhteistyötä lähinnä Ruotsin ja
Saksan piraattipuolueiden kanssa. Yhteistyön lisäämistä Saksan piraattipuolueen kanssa puoltaa
puolueen merkittävä vaalimenestys Berliinin osavaltiovaaleissa syksyllä 2011.
Tavoitteet koko vuodelle: Osallistutaan piraattipuolueiden kansainväliseen konferenssiin, mikäli
sellainen järjestetään.
Tavoitteet huhti-kesäkuulle: Ollaan yhteydessä Saksan piraattipuolueeseen puolueen
vaalimenestykseen liittyen. Selvitetään kansainvälisen toiminnan seuraamisen taso työryhmissä
ryhmien aktiiveille huhtikuussa suunnattavalla kyselyllä. Toteutetaan kyselyn perusteella mahdollisesti
tarvittavat toimenpiteet.
Tavoite heinä-syyskuulle: Kutsutaan ulkomaisista piraattipuolueista henkilöitä Suomeen henkiseksi
tueksi ja näkyvyyden saamiseksi puolueelle.

3.3. Nuorisotoiminta
Tausta: Piraattinuoret ry toimii Piraattipuolueen nuorisojärjestönä. Puolue tukee Piraattinuorten
toiminnan laajentamista aiempaa useammille paikkakunnille. Puolue tukee mahdollisuuksien mukaan
Piraattinuorten toimintaa taloudellisesti sen perustoiminnan järjestämisessä ja tiedotusmateriaalin
hankinnassa. Tavoitteena on, että Piraattinuorten nimissä järjestetään toimintaa kaikkien niiden
vaalipiirien alueilla, joissa on alle 29-vuotiaita piraattiaktiiveja.
Tavoitteet koko vuodelle: Kunkin vaalipiirin alueella tapahtuvasta paikallistoiminnasta 20 % on
Piraattinuorten tekemää.

3.4. Opiskelijatoiminta
Tausta: Piraattipuoluetta lähellä olevia opiskelijajärjestöjä ovat Helsingin yliopiston akateemiset
piraatit H-YARR ja Aalto-yliopiston piirissä toimiva Aaltopiraatit, jotka toimivat toistaiseksi
rekisteröimättöminä yhdistyksinä. Puolue rohkaisee uusien opiskelijajärjestöjen perustamista sekä
tukee opiskelijajärjestöjä niiden verkkopalveluiden ylläpitämisessä ja muussa viestinnässä.
Opiskelijatoiminnan järjestelmällisen kehittämisen avuksi sekä rahoituksen työkaluksi on syytä
perustaa valtakunnallinen Piraattiopiskelijat-järjestö.
Tavoitteet koko vuodelle: Perustetaan Piraattiopiskelijat valtakunnalliseksi kattojärjestöksi.
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