
Muistio tapaamisesta 23.11.2008

Paikalla: 2 kannattajakortin allekirjoittajaa, 2 uutta kerääjää, vanhoista Jussi Valonen, Emmi 

Wichmann, Matias Pajulahti, Toni Nummela, muista aktiiveista ekaa kertaa paikalla Christian 

Sergelius

Tapaaminen aloitettiin keskustelemalla muutamasta viime aikoina sattuneesta tai tapahtuneista 

järjestäytymisistä.

- Uuden vuoden aattona on mielenilmaus Helsingissä pian voimaan tulevaa Ruotsin FRA-lakia 

vastaan. Organisoinnista ja muusta saa tietoa valvonta.info :sta ja IrcNet:n kanavalta #fra . 

Piraattipuolueen lisäksi mielenilmausta on järjestämässä Sananvapauden puolesta ry, joka on 

perustettu tänä vuonna ja sisältää pari Tampereella PP:nkin asioissa taustalla vaikuttajaa. 

( http://www.sananvapaudenpuolesta.fi/ ). Sen lisäksi järjestämässä on jokinlainen ns säätöyhteisö: 

http://www.b2.fi/

- Effi mustamaalauksen kohteena (mm. rinnastettiin Suomen Sisuun) 22.11. Turun Sanomien 

pääkirjoituksessa 

(http://www.turunsanomat.fi/mielipiteet/?ts=1,3:1009:0:0,4:8:0:0:0;4:9:0:0:0;4:140:0:0:0;4:139:0:1:

2008-11-22,104:139:577984,1:0:0:0:0:0). Pt Massinen vetoaa omaan tietämättömyyteensä 

(http://www.effi.org/blog/2008-11-22-Jyri-Luostarinen.html). Vastine julkaistiin tänään Turun 

Sanomissa, sisältö löytyy tuosta: http://www.effi.org/blog/2008-11-25-Tapani-Tarvainen.html .

Matias Pajulahti joutui lähtemään aikaisemmin kokouksesta ja niinpä käsiteltiin MP:lle tärkeimmät 

asiat. Sellaisia asioita ei juuri ollut, sovittiin että MP hankkii lisää kangasmerkkejä (ovat päässeet 

loppumaan).

Keskustelu rönsyili kunnolla eri asioissa, lopussa oheiskeskustelu-kohdassa hieman mitä käsiteltiin

1.  eurovaalityöryhmä: kertomiset ekasta kokouksesta  ja siihen liittyvästä
    - ei oikeastaan mitään kerrottavaa 17.11. pidetystä irc-kokouksesta. Kaikenlaista harmittelua 

mikä liittyy korttikampanjan hitauteen.

2.  Korttikampanjan eteneminen. Yhteistä keräämistä samalla 
loppukuulle/joulukuulle? ja myöhemmin  sekä 7. Päivystykset korttikampanjan 
aikana ja väittelykerho



- Yhteistä keräystä ICT-talolla sovittiinkin jo 25. päiväksi eli maanantaille. Seuraavaksi 28. päivä 

ICT-talolla.

- Trebariin koetetaan saada vakiopäivystystä torstaille, samassa hoidetaan väittelykerhoa. alkaa ensi 

viikolla torstaina kello 19-20

Keskustelussa tuli seuraavat näkökulmat korttien keräämiseen liittyen:

- feissaajia on hyvä feissata

- vanhemmalta väeltä on aika turha koettaa (, jos kyseessä ei ole tuttu)

Keräyspaikkoja:

- TVO:n edestä (osakunta siis)

- ICT-talo

3. Jäsenhankinta ja korttien kerääjien hankinta- ideoita?
käytännössä ohitettiin, ei suurta keskustelua

4. piiriyhdistyksen perustamiseen liittyviä asioita, käsitellyt kohdat
    4.1 aikataulu järjestöksi: perustamisajankohdaksi suunniteltiin vuoden 2009 alkua

    4.4 tarpeellinen organisaatio, miten löytyy tekijöitä/jäseniä hallitukseen

    

    Hallitukseen EW ehdotti itseään puheenjohtajaksi ja TN itseään sihteeriksi. Nykyisistä vaalipiirin 

edustajista ehdotettiin Jussi Valosesta tiedottajaa ja Matias Pajulahtea (ei paikalla keskustelun 

aikana) rahastonhoitajaa .

CS ilmoitti halukkuutensa hallitukseen, mutta mahdollisesta tehtävästä ei vielä keskusteltu.

Jäsenille vaalipiirissä tullaan tiedottamaan perustamisprosessista sähköpostitse ja keskustelut 

käydään (toivottavasti) irc:tse tai sitten muulla tapaa mikäli se ei jostain syysrä onnistu.

Muut 4. kohdan asiat siirrettiin joulukuulle (säännöt, toimintaperiaatteet, toimivan organisaation 

brainstorming) 

5. propaganda-illan järjestäminen
- milloin : 12.12. , yo-talossa CS:n majapaikan kerroskeittiössä. Osa yhteistä illanviettoa

- käsiteltäviä asioita ovat ainakin seuraavat asiat:

   * Patenttiasiat: miksi niitä vastustamme (lääke- bio- ohjelmisto- ...)

   * Kopiointi-oikeuksista: miksi ajamme muutosta

   * sähköinen asiointi (sähköinen äänestys, yksityisyyden takaaminen)

    - järkiargumentit etusijalla

    - alkoholia tarkoitus nauttia vähän/ei ollenkaan propagandaosuuden aikana

    - kirja- ja videolistaa luettavaksi/katsottavaksi etukäteen, keskustelun helpottamiseksi yms.



6. Muut asiat
    - ruotsinkielisten asiat jätettiin edelleen käsittelemättä koska muita asianosaisia kuin CS ei ollut 

paikalla

    - muut käsitellyt asiat osana oheiskeskustelu osiota. 

8. Seuraava tapaamisajankohta & paikka
- sovitaan doodlella, pidetään ircissä. http://doodle.com/yi82m884pht6n86f 

Oheiskeskustelu:

- keskustelua käytiin PP:n nimestä

- haukuttiin Diners Club- feissaajia

- keskustelua suoja-ajoista ja EK:n kannanotosta

- keskustelua aluekoodeista ja CSS:stä

- Zero point-kerho muodostumassa ammattikorkeakoulussa (?): opiskelijoille tietoa avoimista 

ohjelmista- luento tms.(JT)

- EW puhui että piraattipuolueen ajamista asioista pitäisi saada näistä asioista huonosti perillä 

oleville "tavisversio" verkkosivuista

- EW muistutti tarpeesta muokata "piraatti"-sanan mielikuvaa positiivisemmaksi kansan mielessä. 

"Friendly face"

- juttelua Pirate Baystä ja sen vaikutuksesta Ruotsin Piraattipuolueen toiminnalle
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