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Palkkatyön Puolesta ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio
1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta
Palkkatyön Puolesta ry:n tarkoitus on vähentää palkattoman työn teettämistä ja parantaa
ihmisten toimeentulomahdollisuuksia. Yhdistys on syntynyt Orjafirmat -nimisen FB-sivun
ympärille, joka on julkaissut sosiaalisessa mediassa palkattomia työpaikkoja. FB-sivu
alkaa kuitenkin olemaan varsin kuormittunut kahden ihmisen satunnaisesti pyöritettäväksi,
joten yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena onkin saada palkattomien työpaikkojen
postaaminen kestävälle pohjalle. Tähän päästään joukkoistamalla postaaminen kaikille
ihmisille, tai vähintään yhdistyksen jäsenille.
Tehokas joukkoistaminen ja postauksien vertaisarviointi vaatii kuitenkin huomattavan
paljon verkkosivuston (orjafirmat.fi) kehittämistä, jotta tällainen alusta saadaan luoduksi.
Kun verkkosivu on kehitetty joukkoistetuksi ja sen tilastointia on parannettu, yhdistys voi
alkaa keskittymään muihin keinoihin, jolla palkattoman työn teettämistä voidaan suitsia.
Tällaisia voisivat olla esimerkiksi:
- Kansalaisaloite palkattoman työnteon vähentämiseksi
- Kampanjoinnin rahoitus ja aloitteen tarkastuttaminen juristilla
- Mielenosoitus
- Banderollien ja PA:n vuokraaminen, bussikuljetuksien järjestäminen
- Ammattiliittojen ja kansanedustajien lobbaaminen
2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet
Palkkatyön Puolesta ry on rekisteröity PRH:n yhdistysrekisteriin vasta lokakuun
alussa, joten haasteita ja mahdollisuuksia ei olla juurikaan ehditty
kartoittamaan. Tällä hetkellä ensisijainen tavoite on siis saada verkkosivusto
toimimaan joukkoistetusti ja siihen tarvitaan muutaman tuhannen euron
rahoitusta, jolla kehittäjille voidaan maksaa palkkaa työstään. Haasteena näin
aluksi onkin jäsenmäärän kasvattaminen siihen pisteeseen, että verkkosivun
kehitys voi yleensäkään alkaa. Tarvitsemme vähintään sata jäsentä, mielummin
enemmän.
Toimintasuunnitelman toteutumista arvioidaan toimintakertomuksen teon yhteydessä.
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3. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:
•Kokoukset
• Yhdistys kokoontuu pääasiassa verkossa, erilaisin teknisin
apuvälinein. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia järjestetään
sekä keväällä että syksyllä.
•Jäsenhankinta ja -huolto
• Jäseniä koitetaan houkutella päästämällä heidät osalliseksi
yhdistyksen toimintaan ja yhdistyksen tulevaisuudesta päättämään
• Jäsenille lähetetään tiedote hallituksen kokouksista sekä niissä
päätetyistä asioista
•Tilaisuudet ja tapahtumat
• Yhdistys pyrkii lähettämään edustajansa yhdistyksen tarkoituksen
kannalta oleellisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin tulevan vuoden
aikana

4.Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta:
•Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: kotisivut, sosiaalinen media
• Yhdistys pyrkii edelleen vaikuttamaan näkyvyytensä lisäämiseksi
entisestään. Meidät löytää jo Twitteristä, Facebookista sekä omilta
verkkosivuiltamme.
•Yhteistyösuhteet
• Pyrimme ottamaan yhteyttä ammattiliikkeisiin ja ympäri Suomea
sijaitseviin työttömien yhdistyksiin, palkattoman työn
vähentämiseksi.

Talousarvio vuodelle 2018
Tulot:
- Jäsenmaksut:
- Lahjoitukset:

3000€
1000€

Menot:
- Orjafirmat.fi:n kehittäminen joukkoistetuksi yhteisöpalveluksi: 3000€

22.10.2017 Helsinki
- Lakialoitteen työstäminen, tarkastuttaminen sekä kampanjointi:
840€
- Yhdistyksen perustamiskulujen korvaaminen sekä verkkosivun
hostauksen
maksaminen
160€

