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TOIMINTAKERTOMUS   2019   

Liberaalipuolue   –   Vapaus   valita   r.p.   toimintakertomus   vuodelta   2019   

Vuoden   2019   aikana   puolueen   toiminnan   painopisteenä   olivat   eduskunta-   ja   
europarlamenttivaalit.   Vuoden   lopussa   puolueella   oli   jäsenrekisterissä   noin   270   henkilöä   
jäsentä,   joista   162   oli   jäsenmaksun   yhteen   tai   useampaan   jäsenjärjestöön   maksanutta   
henkilöjäsentä.   Yhdistysjäseniä   oli   varsinaisina   jäseninä   7   piirijärjestöä   ja   2   teemajärjestöä.   
Liberaalipuolueen   kampanjayhdistys   ry   lakkautettiin   tarpeettomana   loppuvuoden   aikana.   

Kahdet   peräkkäiset   vaalit   olivat   pienpuolueelle   kohtuullisen   rankka   ponnistus   ja   tämä   näkyi   
puolueaktiivien   uupumisena   sekä   jossain   määrin   myös   sivuun   jättäytymisenä   ja   osin   myös   
jäsenten   eroamisena.   Itse   vaaleissa   Helsingin   vaalipiirissä   tehty   vaaliliitto   Eläinoikeuspuolueen,   
Piraattipuolueen   ja   Feministisen   puolueen   kanssa   kirvoitti   kritiikkiä   niin   jäsenistössä   kuin   
äänestäjissä.   Tästä   oppineena   vaaliliitot   tulee   tulevaisuudessa   harkita   huolellisesti,   ei   
pelkästään   teknisinä   liittoina,   vaan   myös   viestinnällisestä   näkökulmasta.   Osin   tämä   
vaaliväsymys   on   heijastunut   myös   piirien   toimintaan,   joka   on   näkynyt   mm.   erilaisten   
tapahtumien   vähäisyytenä.   

Puolueen   puheenjohtaja   Juhani   Kähärä   erosi   juuri   ennen   eduskuntavaaleja   ja   sääntöjen   
mukaisesti   puoluevaltuusto   valitsi   seuraajaksi   Tea   Törmäsen.   Törmänen   ilmoitti   kuitenkin   ennen   
2019   puoluekokousta,   ettei   ole   enää   käytettävissä   ja   puoluekokous   valitsi   uudeksi   
puheenjohtajaksi   Marko   Kettusen   Helsingin   piiristä.   Samalla   hallituksen   jäsenet   vaihtuivat   
suurelta   osin.   Tehtävien   siirto   vanhalta   uudelle   hallitukselle   ei   sujunut   kaikin   osin   jouhevasti   ja   
tulevaisuudessa   onkin   kiinnitettävä   huomiota   tehtävien   siirron   suunnitelmallisuuteen   ja   
täsmällisyyteen   sekä   hallitustyöskentelyssä   asiakirjojen   täsmällisyyteen   ja   laadukkuuteen.   

Syyskaudella   puoluevaltuusto   käynnisti   toimintaansa   valitsemalla   puheenjohtajakseen   Harri   
Kreusin   ja   valtuuston   rooli   enemmänkin   ohjelmalliseen   strategiseen   työhön   ja   hallituksen   
operatiiviseen   johtamiseen   keskittyvänä   vakiintui.   Hallituksen   ja   valtuuston   yhteistyössä   
selvitettiin   mahdollista   yhteistyötä   ja   jopa   fuusioita   Liike   Nytin,   Piraattipuolueen   ja   Avoin   puolue   
r.y.:n   kanssa.   Selvitykset   tarjosivat   arvokasta   pohjatietoa,   johon   täydennystä   hankittiin   
jäsenkyselyllä.   Lopputuloksena   oli,   että   puolue   jatkaa   toimintaansa   itsenäisenä,     

Puheenjohtaja   Kettunen   erosi   31.12.2019   puheenjohtajan   paikalta   ja   puoluevaltuusto   valitsi   Harri   
Kreusin   puheenjohtajaksi   17.1.2020.   

Vaikka   asetettuja   tavoitteita   eduskuntavaaleissa   (1   läpimennyt)   ei   saavutettukaan,   niin   
kampanjan   rakentaminen   kuitenkin   kehitti   sekä   puolueen   että   jäsenistön   kykyä   osallistua   
vaaleihin.   Puolue   otti   aktiivisesti   kantaa   ajankohtaisiin   teemoihin   mm.   tiedotteilla,   lausunnoilla   
sekä   mielipidekirjoituksilla.   Puolueen   virallisten   kannanottojen   lisäksi   useat   puolueen   jäsenet   
olivat   aktiivisia   omissa   blogeissaan   ja   mielipidekirjoituksissaan   lehtiin.     

Puoluehallitus   kokoontui   vuoden   2019   aikana   10   kertaa   ja   puoluevaltuusto   7   kertaa.   
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Tuloslaskelma

1.1.2019-
31.12.2019

1.1.2018-
31.12.2018

Varsinainen toiminta

Tuotot 119.72 14,465.00

Kulut -5,148.09 -10,460.46

Poistot -206.74 -275.65

Muut kulut -4,941.35 -10,184.81

Tuotto-/kulujäämä -5,028.37 4,004.54

Varainhankinta

Tuotot 7,501.70 2,520.00

Kulut -4,621.20

Tuotto-/kulujäämä -2,147.87 6,524.54

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

Kulut

Tuotto-/kulujäämä -2,147.87 6,524.54

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

Yleisavustukset -800.00 -1,500.00

Tilikauden tulos -2,947.87 5,024.54

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos

Vapaaehtoisten varausten muutos

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2,947.87 5,024.54
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Tase

31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Muut aineelliset hyödykkeet 620.51 826.95

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 620.51 826.95

Pysyvät vastaavat yhteensä 620.51 826.95

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahat ja pankkisaamiset 3,236.22 5,977.35

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3,236.22 5,977.35

Vastaavaa yhteensä 3,856.73 6,804.30

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 6,456.40 1,431.86

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2,947.87 5,024.54

Oma pääoma yhteensä 3,508.53 6,456.40

VIERAS PÄÄOMA

Siirtovelat 348.20 348.20

Vieras pääoma yhteensä 348.20 348.20

Vastattavaa yhteensä 3,856.73 6,804.60


