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TALOUDEN TOIMINTAKERTOMUS
Tämä talouden toimintakertomus ei ole kirjanpitolain 3.luvun 1 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus.
YLEISTÄ
Tilikauden 2020 tulokseksi on muodostunut 26.554,86 euron ylijäämä. Vuosi 2020 oli vaaliton vuosi ja jo
budjetointivaiheessa ylijäämää ennakoitiin muodostuvan. Covid -19 epidemia alkoi vuoden alussa ja esti sekä
vähensi tapahtumia ja toimintaa, mikä heijastuu tuloksessa aiottua suurempana ylijäämänä.
Poistot koneista ja kalustoista on suoritettu 25 %:n jäännösarvopoistojen mukaisesti.
KULUT
Järjestötoiminnan kulut olivat 136.164,81 euroa. Järjestötoiminnan kuluissa on kasvua edelliseen vuoteen
verrattuna 4.706,09 euroa eli 3,46 %.
Varainhankinnan kulut olivat 500,00 euroa.
TUOTOT
Jäsenmaksutuloja kertyi 26.352,72 euroa, joka oli 1852,72 euroa arvioitua suurempi. Luottamushenkilöveroja
maksettiin piirille 32.370,25 euroa, joka oli 870,25 euroa arvioitua suurempi.
Varainhankinnan kokonaistuotto 2020 oli 59.041,07 euroa.
YLEISAVUSTUKSET
Puoluetukea piirijärjestölle maksettiin vuonna 2020 89.738,00 euroa.
PÄÄOMAKULUT
Piirijärjestöllä ei ole lainaa rahalaitoksilta eikä puolueen sisäistä velkaa.
31.12.2019 piirijärjestöllä ei ollut lainaa rahalaitoksilta.
Piirijärjestö omistaa As. Oy Linnakatu 10 kiinteistössä sijaitsevan 153 neliön toimistotilan.
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TULOSLASKELMA
Varsinainen toiminta / Järjestötoiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
Varsinainen toiminta / Järjestötoiminta yhteensä
Vaalitoiminta
Vaalitoiminnan tuotot
Vaalitoiminnan kulut
Vaalitoiminta yhteensä
Muu toiminta
Muun toiminnan kulut
Muu toiminta yhteensä
Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot
Varainhankinnan kulut
Muut kulut
Varainhankinnan kulut yhteensä
Varainhankinta yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
Korkotuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Muut kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
Yleisavustukset
Tilikauden yli/alijäämä

1.1. - 31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

15.104,90

28.939,60

-81.144,85
-55.019,96
-136.164,81
-121.059,91

-86.170,02
-45.288,70
-131.458,72
-102.519,12
36.427,40
-77.258,31
-40.830,91

-774,30
-774,30
59.041,07

59.798,69

-500,00
-500,00
58.541,07

-310,00
-310,00
59.488,69

110,00
110,00

1.130,53
1.130,53

110,00
89.738,00
26.554,86
–––––––––––––

-18.440,00
-18.440,00
-17.309,47
69.286,00
-31.884,81
–––––––––––––
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TASE
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä

31.12.2020

31.12.2019

50.653,27
50.653,27

50.653,27
50.653,27

4.858,20
6.577,78
11.435,98
226.331,17
237.767,15
288.420,42
–––––––––––––

4.213,90
6.452,49
10.666,39
198.616,71
209.283,10
259.936,37
–––––––––––––
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TASE
Vastattavaa
Oma pääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli / alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

31.12.2020

31.12.2019

251.919,38
26.554,86
278.474,24

283.804,19
-31.884,81
251.919,38

1.886,88
8.059,30
9.946,18
9.946,18
288.420,42
–––––––––––––

2.882,69
5.134,30
8.016,99
8.016,99
259.936,37
–––––––––––––
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LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
annetun asetuksen (PMA, Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksen esitettävistä tiedoista
1753/2015) mikroyrityssäännöstöä.

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Erittely saamisista

2020

2019

4.858,20
2.332,78
4.245,00
11.435,98

4.213,90
2.893,84
3.558,65
10.666,39

2020

2019

251.919,38
26.554,86
278.474,24

283.804,19
-31.884,81
251.919,38

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Jäsenmaksusaamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oman pääoman muutokset
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma yhteensä

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Leasing vastuu Toshiba kopiokoneesta vuonna 2020 on 1.272,38
LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ
Henkilöstö

2020
2

2019
2
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
Kirjanpitokirja

Säilytystapa

Päiväkirjat
Pääkirjat
Muistiotositteet
Myyntitositteet
Ostotositteet
Palkkatositteet
Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Fivaldi arkisto
Fivaldi arkisto
Paperitositteina
Fivaldi arkisto
Fivaldi arkisto
Paperitositteina
Sidottuna kirjana
Nidottuna

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA
2
5
6
7
8
17
30
60

Suoritukset
Ostolaskut
Maksut
WebLaskut
Pkviennit
Autom.kirjaukset
Nordea (TITO) -7200946
Myynninhallinta
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Hämeenlinnassa ____. päivänä __________ kuuta 2021
Hämeen Sosialidemokraatit ry
Piirihallitus
______________________

______________________

puheenjohtaja

1.varapuheenjohtaja

______________________

______________________

toiminnanjohtaja

2. varapuheenjohtaja

______________________
jäsen

______________________
jäsen

______________________

______________________

jäsen

jäsen

______________________

______________________

jäsen

jäsen

______________________

______________________

jäsen

jäsen

______________________

______________________

jäsen

jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.
Helsingissä _____. päivänä ___________ kuuta 2021
__________________________
Lotta Kauppila, KHT
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

myndighed til at underskrive
repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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HÄMEEN SOSIALIDEMOKRAATIT RY
Hämeen sosialidemokraatit ry:n toimintakertomus 2020
Yleistä
Hämeen piirille 2020 oli 114. toimintavuosi. Vuoden 2020 toimintaan vaikutti keskeisesti Covid- 19
epidemia. Epidemia aiheutti isoja toiminnan muutoksia koko piirin toimintaan. Työntekijät siirtyivät
etätyöhön.
Tapahtumat ja tilaisuudet peruttiin ja otettiin käyttöön erilaisia sähköisiä toiminta tapoja sekä
digitaalisia alustoja. Teams- kokousalusta on ollut keskeinen kokousten ja tilaisuuksien
mahdollistaja. Yhdessä on tehty suuri digiloikka.
Vuoden toimintaan keskeisesti vaikutti Sosialidemokraattien puoluekokous Tampereella, jonka alun
perin piti olla kesäkuussa, mutta Covid- 19 epidemian takia siirrettiin elokuulle 22.8.-24.8.2020. Vuosi
2020 aloitettiin myös valmistautuminen kuntavaaleihin 2021.

Toiminnan painopisteet vuonna 2020
1.Puoluekokous
Puoluekokous oli Hämeen osalta onnistunut. Valmistautuminen onnistui hyvin, poikkeuksellisesta
tilanteesta huolimatta, edeltävät piirin sisäiset kokoukset pidettiin etäkokouksina, esim.
puoluevaltuutettujen valinta.
Piirillä oli seitsemän (7) vaaliyhtymää, josta kuudessa (6) edustajat päätettiin sopuvaalilla ja
jäsenäänestys suoritettiin yhdessä (1) eli Hämeenlinnan vaaliyhtymässä.
Puoluekokousryhmä piti kokouksia pääosin Teams- yhteydellä, yksi kokous pystyttiin pitämään
läsnäolo kokouksena Herajoen työväentalolla Riihimäellä.
Puoluekokous ryhmän puheenjohtajana toimi Iisakki Kiemunki Hämeenlinnasta ja
varapuheenjohtajana Kimi Uosukainen Lahdesta. Puoluekokouksen työvakiokunnassa piiriä edusti
Sami Salminen
Puoluekokous oli henkilövalintojen osalta Hämeelle erittäin onnistunut. Puolueen 2.
varapuheenjohtajaksi valittiin ministeri Ville Skinnari Lahdesta. Lisäksi puoluehallitukseen valittiin

jäseneksi Miia Nahkuri Riihimäeltä. Hämeen piiri sai siis kaksi edustajaa puoluehallituksen pöydän
ääreen, joista molemmat ovat äänivaltaisia.
Puoluevaltuustoon valittiin, Kari Hyytiä Hollola, Kaisu Kotirinta Riihimäki, Kaisa Lepola Forssa, Heikki
Moilanen Lahti ja Iisakki Kiemunki Hämeenlinna.
Puoluekokouksessa valittiin puolueen puheenjohtajaksi edelleen Sanna Marin.

2.Järjestötyö
Piirihallitus kokoontui 11 kertaa. Tammikuussa läsnäolo kokoukseen Lahdessa (1) kerta, muut
piirihallituksen kokoukset pidettiin joko sähköpostikokouksina (2) krt tai Teams- kokouksina (8) krt.
Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi kevätpiirikokous sähköpostikokouksena sekä
syyspiirikokous fyysisesti Hollolassa (Hämeenkosken Seurala).
Lisäksi pidettiin kaksi ylimääräistä piirikokousta etäyhteyksin (Teams).
Covid-10 vaikutti kaikkeen järjestötoimintaan. Vain pakolliset kokoukset pidettiin. Piirin oma
järjestöpäivä syksyltä peruttiin sekä viiden piirin yhteinen risteily. Puoleen järjestöpäivät olivat
etäyhteydellä syyskuussa.

3. Kuntavaalit 2021
Kuntavaaleihin valmistautuminen on ollut haastavaa. Kevät tehtiin paljon taustatyötä, jotta saatiin
puolueosastoista tilastotietoja, eri vaalien kohdalla.
Syksyn kuntavaalitapaamiset peruttiin kaikki.
Toiminnanjohtaja on pitänyt etänä yhteyksin, syksynajan Teams-tapaamisia vaalipäälliköille. Syksyn
ehdokasmäärät olivat samoissa luvuissa, kuin edellisissä kuntavaaleissa.
Kuntavaalikoulutukset, niin puolueen, kuin piirin osalta, olivat syksylläkin kaikki verkossa.

Talous
Talouden tulos on positiivinen. Puoluekokouskulut olivat toiminnan kannalta suurin menoerä.
Tapahtumia ja tilaisuuksia ei järjestetty. Tapahtumien järjestely- ja matkakuluja kertyi, edellisiin
vuosiin verrattuna vähemmän.
Tilikauden 2020 tulokseksi on muodostunut 26.554,86 euron ylijäämä.
Vuosi 2020 oli vaaliton vuosi ja jo budjetointivaiheessa ylijäämää ennakoitiin muodostuvan.
Puoluetukea piirijärjestölle maksettiin vuonna 2020 89.738,00 euroa.

Viestintä
Piirillä on omat kotisivut. Kotisivut uudistettiin loppuvuodesta 2020. Kotisivuille päivitetään tärkeät
piiriä koskevat tilaisuudet sekä tapahtumat. Sosiaalisessa mediassa (mm. Facebook), piiri jakoi
aktiivisesti tietoa.
Piiri on jakanut puolueen ja aktiivisten toimijoiden, esimerkiksi kansanedustajien, kannanottoja ja
mediaesiintymisiä omissa kanavissaan.
Piirillä on myös yhteistyötä Demokraatti-lehden nettisivujen kanssa. Demokraatilla on journalistisesti
tuotetut aluesivut, joita piiri on osaltaan avustanut.
Piirin viestintä on toimintavuonna keskittynyt puoluekokousviestintään sekä kuntavaalien
ennakkoviestintään. Piirin viestintä on osaltaan yhdysside, niin jäsenien, kuin kaikkien
sosialidemokraattisten toimijoiden toiminnalle Hämeen piirin alueella.
Viestintä suunnitelma ja vuosikello jäivät vuonna 2020 tekemättä ja siirtyivät vuodelle 2021.

Poliittinen vaikuttaminen

Tavoite

Toimenpiteet

Seuranta

Toteutuminen

Poliittisten linjausten
tekeminen ja niiden
toteuttaminen piirin alueella.

Painopisteenä on poliittisen
ohjelman tekeminen jokaiseen
kuntaan ja sen muokkaaminen
ymmärrettäviksi paikallisiksi
tavoitteiksi.
SDP:n päätösten ja esitysten
viestiminen järjestökentälle ja
tuleville kuntavaaliehdokkaille.

Painopisteenä on poliittisen
ohjelman tekeminen jokaiseen
kuntaan ja sen muokkaaminen
ymmärrettäviksi paikallisiksi
tavoitteiksi.
SDP:n päätösten ja esitysten
viestiminen järjestökentälle ja
tuleville kuntavaaliehdokkaille.

Ministeri Paatero kävi Hämeenlinnassa
15.1. 2020
Paaterolle oli sovittu myös Hollolan
vierailu maaliskuulle, mikä peruttiin
Covid 19 johtuen.
Kansanedustajat Koskinen ja Filatov
kävivät Tammelassa ja Forssassa
13.1.2020

Kerätään yhteen ja jaetaan
edelleen alueiden ja piirin kunnissa
toteutettavia hyviä käytäntöjä.
Toteutetaan
sidosryhmäyhteistyötä
konkreettisilla toimilla esim.
palkansaajaliikkeeseen ja nuoriin.
Hyödynnetään puolueen
toteuttamia tutkimuksia.

Yhteiset koulutukset ja
kampanjayhteistyö. Ay-väen
kanssa yhteiset tilaisuudet.
Tutkimusten yms. käsittely
piirihallituksessa.

Piiri on käynnistänyt AY-väen tilaisuuksia
paikallisille toimijoille, joita on järjestetty
kesäkuusta alkaen.

Tuetaan päivänpolitiikan
tekoa alueilla ja pitkän
aikavälin tavoitteiden
saavuttamista

Hämeen SDP:n
eduskuntavaaliohjelman
toteutus

Toteutetaan puolueen
eduskuntavaaliohjelmaa
vahvistavaa piirin ohjelmaa mm.
kannanotoilla.

Puoluekokous, -hallitus ja valtuusto

Määritellään puoluekokoustavoitteet
Edustajat osallistuvat aktiivisesti
puoluevaltuuston kokouksiin ja

Marraskuussa julkaistiin tiddote rata-asioista
ja joulukuussa valmisteltiin seuraavaan,
jonka toteuttaminen siirtyi seuraavalle
vuodelle.

Osallistuminen puoluevaltuuston
kokouksiin. Näitä edeltävät
kokoukset. Piirihallitus käsittelee

Uudet puoluevaltuutetut tapasivat 2020
etäyhteydellä puoluevaltuustoa ennen.

nostavat esiin ajankohtaisia
poliittisia asioita ja ilmiöitä.
Puoluehallituksen työtä seurataan
pj:n johdolla.

puoluevaltuuston asioita ennen ja
jälkeen puva:n
Piirihallitus käsittelee
puoluehallituksen toimia.

SDP:n Hämeen piiri jatkaa
eduskuntavaalityötä
turvaten 2019 vaalivoittoa
Hämeessä.
Kaikki SDP:n ministerit
vierailleet Kanta- ja PäijätHämeessä

SDP:n Hämeen kansanedustajat
vierailevat
Hämeen kaikissa kunnissa
vuosittain.
Piiri aktiivisesti myötävaikuttaa
ministerien vierailuihin
Hämeessä.

Palaute kunnista ja
kansanedustajilta, piirihallitus
1 x vuosi (joulukuu).
Palaute ministereiltä/
esikunnista

Kaikki SDP:n ministerit
vierailleet Kanta- ja PäijätHämeessä vähintään
kerran 2021 loppuun
mennessä.

Piiri aktiivisesti myötävaikuttaa
ministerien vierailuihin Hämeessä.

Vaalit

Palaute ministereiltä/ esikunnista
ja palaute myös ministereille.
Piirihallitus 1 x/ vuosi

Kansanedustahien kuntavierailut
käynnistettiin alkuvuonna 2020,
edustajat Filatov ja Koskinen vierailivat
Tammelassa ja Forssassa.
Tämän jälkeen Covid 19 keskeytti
toiminnan.

Ministerivierailut jäivät käytännössä
tauolle Covid 19 liittyen maaliskuusta
2020.
Loppuvuonna -20 alettiin suunnitella
uusia vierailuita vuodelle -21.

SDP on suurin puolue
sekä Kanta- että PäijätHämeessä 2021
kuntavaaleissa
Kuntavaaleissa on
kattavat listat
molemmissa
maakunnissa.
Ministeri ja
kansanedustajavierailut
kunnissa tukevat
ehdokashankintaa.

Ehdokaskoulutuksen toteutus
yhdessä järjestökentän ja esim.
TSL:n kanssa.
Ehdokkaiden tukeminen SDP:n
poliittisten linjausten esiin
nostamiseksi ja vahvan kampanjan
toteuttamiseksi.
Vuoden 2021 vaalien
ehdokkuuksien vahvistaminen ja
loppusuoralle viety
ehdokashankinta yhdessä
paikallisten osastojen kanssa.
Kaikissa ministeri- ja
kansanedustajatilaisuuksissa
tarjotaan mahdollisuutta liittyä
toimintaan ja tulla ehdokkaaksi.

Kaikilla ehdokkailla ja heidän
tukiryhmillään on tietoa
koulutuksista ja mahdollisuus
osallistua oman piirinsä alueella.
Mahdollisimman monipuolinen ja
vetovoimainen ehdokaslista sekä
Kanta- että Päijät-Hämeessä.
Piirihallitus

Toteutetaan koulutusta sekä
järjestö- että poliittisen
vaikuttamisen vahvistamiseksi.
Webinaareja puoluetoimiston
toimesta mm. sosiaalisen median
hyödyntämisestä.

Poliittisen vaikuttamisen
koulutusta kunnissa ja
ylikunnallisissa tehtävissä.
Raportoidaan tilaisuudet ja
osanottajamäärä piirihallitukselle.

Kuntavaalien ehdokashankinta
käynnistyi syksyllä 2020.
Ehdokashankinta eteni loppuvuonna
saman suuntaisesti kuin neljä vuotta
aiemmin.
Ministeri ym. vierailut jäivät pääosin
toteutumatta Covid 19 johtuen.
Covid -19 tilanteen salliessa lokakuussa
ministeri Skinnari kiersi HeinolaOrimattila-Lahti osana puolueen
toimintapäivää.

Järjestötoiminta
Poliittinen ja järjestöllinen
koulutus antaa valmiuksia
toiminnan kehittämiseen

Koulutuksia ei järjestetty piirin toimesta
Covid 19 johdosta.
Vaaleihin liittyen oli sosiaalisen median
koulutus ehdokkaille joulukuussa.

Uusien jäsenten
hankinta
jäsenkampanjalla
Tuetaan
puolueosastojen
toimintaa.
Nuorten osallisuuden
lisääminen
Yhteistyö SONK:in kanssa

Osastokohtaiset tavoitteet ja
toimintasuunnitelmat
Tarjotaan puolueosastoille
viestinnän ja järjestötoiminnan
työkaluja

Piirihallitus (helmi-, touko- syys- ja
joulukuu)
Piirihallitus 2x/v

Jäsenhankintaa tapahtui erityisesti
ehdokashankinnan yhteydessä.

Vierailut oppilas- ja
opiskelijakunnissa sekä
nuorisovaltuustoissa yhdessä
Demarinuuorten kanssa.
Mahdollistetaan SONK:ille vierailut
piirin alueen korkeakouluissa.

Piirihallitus 2x/v
(suunnitelmat tammi- ja

Tammikuussa alkoi piirikiertue nuoret
Lahti Lamko (Jarkko Nissinen, Sami
Salminen) , minkä jälkeen Covid 19 keskeytti.
Covid vaikutti myös muuhun
nuorisotoimintaan.
Nuorisoprojektista on raportoitu
piirihallitukselle.

Nuorten osallisuus lisääntyy

Viestintä
Järjestöviestintä osastoille ja
kunnallisjärjestöille
SDP on näkyvin kuntapuolue
Kanta- ja Päijät- Hämeessä.
Toimijoiden oman viestinnän
aktivointi tiedottein ja
sosiaalisessa mediassa

Ehdokas- ja järjestöviestien
säännöllinen lähettäminen.
Kuntien toimijoiden
(kunnallisjärjestöt, valtuustoryhmät,
aktiiviset yksilöt) viestinnän ohjaus ja
sparraus.

Piirihallitus
piirihallitus huhti- ja syyskuu
Piirihallitus tammikuu

Järjestöviestejä piiriltä on lähetetty,
mutta kuntavaalien ehdokasviestin
lähettäminen tapahtuu puolueelta
(OmaSDP) ja kuntakohtaisesti.
Sparrausta viestintään on annettu
pyydettäessä, mutta tapahtumia tai

(osastot, kunnallisjärjestöt ja
aktiiviset henkilöt)
Hyödynnetään ministerivierailuiden näkyvyys
Ehdokkaiden ja jäsenten
rekrytointi

Toimijat alkavat tuottaa omia
tiedotteita medialle ja aloitteellista
sosiaalisen median viestintää.
Markkinoidaan tapahtumia.
Tiedotetaan vierailuista ennen ja
jälkeen. Tarjotaan aina ehdokkuutta ja
jäsenyyttä.

Mielipidekirjoitusten sparraus
ja pohjien jako

Välitetään puoluetoimiston ja
tarvittaessa tuotetaan
mielipidekirjoitusten materiaalia
Pj/piirihallitusvetoisesti viestitään
esim. videoin
Piirillä on oma viestintäsuunnitelma
tammikuussa. Suunnitelmassa
otetaan kantaa tavoitteisiin ja
resursseihin.

Piirin kasvot paremmin esille
Viestintäsuunnitelma

koulutusta viestinnästä ei ole kyetty
järjestämään Covid -19 johtuen.

Piirihallitus
piirihallitus huhti- ja syyskuu
Piirihallitus tammikuu

Mielipidekirjoituksia on kehotettu
kirjoittamaan, mutta koulutusta ei
ole annettu.
Viestintäsuunnitelmaa ei ole
tehty.

Talous
Piirikokous keskustelee
poliittisesta linjasta,
ajankohtaisista asioita, talouden
ja toiminnan suhteesta ja päättää
poliittisesta ohjelmasta sekä
muista sääntömääräisistä
asiakirjoista sekä talousarviosta.

Järjestetään sääntömääräiset
kevät- ja syyspiirikokoukset.
Kevätpiirikokouksen paikka
päätetään myöhemmin.
Syyspiirikokouksen paikka
päätetään myöhemmin.

Piirihallitus seuraa talousarvion
toteutumista vähintään
neljännesvuosittain (min 4x/v)

Piirihallituksen kokouksissa talous
tilanne käyty läpi lähes joka
kokouksessa.

Vuodesta tulee taloudellisesti
vaativa puoluekokouksen
kustannusten vuoksi
Kustannuksiin vaikuttaa mm.
puoluekokousedustajien vaalien
toteutustapa.
Kansanedustajatapaamiset ja
ministerivierailut aiheuttavat
kustannuksia
Puoluekokoukseen mennessä
linjataan pysyvien kustannusten
(tilat, palkat jne)
suhdetta projektikohtaisiin
menoihin (puoluekokous, vaalit
jne)

Puoluekokouksen kustannukset
on arvioitu talousarviossa.
Piirihallitus seuraa suunnitelman
toteutumista ja reagoi tarpeen
mukaan.
Kustannukset huomioidaan
talousarviossa
Piirihallitus määrittelee pysyvän
toiminnan tason ja
projektiluontoisesti
(puoluekokous, vaalit ym.)
käytettävien resurssien suhteen
viimeistään toukokuussa.

Piirihallitus seuraa talousarvion
toteutumista vähintään
neljännesvuosittain (min 4x/v)
Seuranta muun talousseurannan
yhteydessä
Piirihallitus toukokuu 2020

Puoluekokous aiheutti
kustannuksia budjetin puitteissa.
Toteutumattomat
ministerivierailut ja oman piirin
kansanedustajien alussa kuntien
kiertäminen säästivät
kustannuksia.

