
Varsinais-Suomen Piraattien kokous 27.10.2008 kello 18-20.35

Paikka: Kortteliravintola Kerttu (Läntinen Pitkäkatu 35)

Osallistujia 7 kappaletta, joista yksi uusi naama

Keskustellut ja muuten käsitellyt asiat (numerointi vain kohtien erillisyyden selkeyttämiseen):

1. Kannattajakortit
Yhteensä 40 korttia annettiin 3:lle uudelle kerääjälle.

Kerrottiin tämänhetkinen keräystilanne

Todettiin tarve A6-kokoiselle tiedotteelle jossa kerrotaan esim. minne täytetyt kortit viedään, mitä 

niille  tehdään,  mikä on korttien lopullinen kohtalo ja  muuta tietoa kannattakortin  täyttämisestä. 

(kenties tietoa myös itse yhdistyksestä?) ei kuitenkaan liian teknistä tietoa kuten paerien paksuutta 

tms. Tärkeintä olisi pitää tiedote riittävän yksinkertaisena.

2. Valittiin toinen vaalipiirin edustaja (Varsinais-Suomen vaalipiirille)
Lyhyen  keskustelun  jälkeen  Jussi  Valosen  ehdotus  Matias  Pajulahdesta  toiseksi  vaalipiirin 

edustajaksi hyväksyttiin ilman vastalauseita. Työnjaosta keskusteltiin sen verran että Matias hoitaa 

kannattajatuotteisiin liittyvät asiat. 

3. Kerrottiin mitä tapahtui Jyväskylässä
Jyväskylässä ollut J.Valonen kertoi kokouksen tunnelmia ja sieltä saatua informaatiota. Kannanotto 

sähköistä äänestystä vastaan oli kaikille kokouksen osallistujille tuttu ja herätti vähän keskustelua. 

Raha-asiat  ja  kannatustuotteet  herättivät  keskustelua  ja  kannatustuoteideoita  nousi  esille  myös 

myöhemmin kokouksessa (katso lista lopusta esille nousseista ideoista).

4. Korttienkeräystempausten järjestäminen
Säävarauksella  sovittiin  seuraavat  keräystempaukset:  31.10.2008 kello  18 ja  1.11.2008 kello  12 

(perjantai ja lauantai) Turun kävelukadulla. Alustava miehitys (paikalla olleiden puheiden mukaan) 

perjantaille on 3 henkeä ja lauantaille 4 tai 5.

5. Illanvietto
Pikkujoulut  tai  vastaavat  vietetään  jossain  vaiheessa  tämän  vuoden  puolella.  Ajankohdan 

päättämiseen käytetään hyväksi havaittua doodle-nettityökalua. Paikkaa mietitään vielä, mutta jos 

muita  ratkaisuja  ei  keksitä,  oli  puhetta  yo-kylän  2B:n  yhteiskeittiöstä.  Paikalle  voisi  tuoda 

(Piraattiaatteelle suosiollisia) kavereitaan. Ohjelmaa voisi olla erilaiset pelit, jotain videopätkiä voisi 

kanssa katsella TV:llä tai tietokoneen näytöltä.



6. Jäsenten hankinta
Erilliselle jäsenhankintatapahtumalle ei nähty tarvetta, mutta paperista jäseneksiliittymislomaketta 

voisi alkaa pitää mukana keräystempauksissa. Niitä pitäisi jonkun hommata.

kohta  7.  Ruotsinkielinen  toiminta  jätettiin  käsittelemättä  koska  paikalla  ei  ollut  riittävästi  

kaksikielisiä/ ruotsinkielisiä henkilöitä

8. Yhdistyksen/yhdistysten perustaminen
Puolueen  piiriyhdistyksen  perustamiselle  kaikki  olivat  myötämielisiä  ja  se  on  toteutettavissa 

vuodenvaihteeseen  mennessä.  JV  oli  sitä  mieltä  puoluehallituksen  toiveet/vaatimukset  pitäisi 

selvittää ensin ennen kuin asia viedään eteenpäin.

Turun  Yliopiston  Ylioppilaskunnan  alayhdistykset  saavat  käyttöönsä  esim.  Turku-salin 

veloituksetta  ja  myös  rahallista  toimintatukea.  Alayhdistyksen  perustamista  pitäisi  selvittää 

enemmänkin, joskin kaikki suhtautuivat ajatukseen positiivisesti.

Åbo Akademi Studentskår:n alayhdistyksen perustamista ei pohdittu koska paikalla ei ollut tällä  

kertaa yhtään ÅA:n opiskelijaa.

Kirjoittanut Jussi Valonen, Varsinais-Suomen vaalipiiriedustaja

 

Ideoita kannatustuotteisiin:

-  roosan nauhan tyyppinen pieni  helppo kannatusesine jota  voi  periaatteesta  pitää esillä.  Musta 

nauha (minkä piraatti-asian puolesta?)

- merirosvohenkisiä (Jolly Roger jne.) kannatustuotteita joissa puolue huomaamattomammin esillä, 

esim. paidassa logo hihassa ja puolue mainittuna kangasmerkissä "pesuohjelapussa" tms. paikassa

- Juomapeli tai "Trivial Pursuit"-tyylinen tietopeli

- Jääkaappimagneetteja

- (varmaan ihan ilmaiseksi) screen saver , taustakuva/teema

- kengät joiden pohjassa logo-> lumessa selvä jälki. sateellakin näkyisi

- korut? (E.W. tietää yhden sepän jolta kysyy kustannuksia muotista yms.) esim. sormus?

- Facebook-peli?
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