Centerns distrikt - Keskustan piiri rf.
TILINPÄÄTÖS 1.1.2021-31.12.2021
-

TASE
TULOSLASKELMA
TILINTARKASTUSKERTOMUS

Centerns distrikt - Keskustan piiri rf.

Tase tilierittelyin

Sivu 1
26.2.2022

31.12.2021

31.12.2020

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Pysyvät vastaavat yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Muut saamiset
1771

Muut saamiset
Muut saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä

249,55
249,55
249,55

Rahat ja pankkisaamiset
1901

Käteisvarat

1911

Pankkitili
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä

50,00

50,00

2 618,88

373,05

2 668,88

423,05

2 918,43

423,05

2 918,43

423,05

-3 894,95

-3 894,95

-3 894,95

-3 894,95

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
2011

Peruspääoma
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma yhteensä
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä

122,00
5 623,38

122,00

1 850,43

-3 772,95

VIERAS PÄÄOMA
Muut velat
2931

Ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelka

0,00

2932

Työntekijän eläkemaksu

0,00

2933

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

0,00

2959

Muut velat
Muut velat yhteensä

204,00

204,00

204,00

204,00

864,00

3 992,00

864,00

3 992,00

1 068,00

4 196,00

2 918,43

423,05

Siirtovelat
2961

Siirtovelat
Siirtovelat yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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Tuloslaskelma tilierittelyin

Sivu 1
26.2.2022

1.1.202131.12.2021

1.1.202031.12.2020

Varsinainen toiminta
Varsinainen toiminnan tuotot
Varsinainen toiminnan tuotot yhteensä
Varsinainen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
4001

Palkat

4021

Loma-ajan palkat

4111

Pakolliset eläkevakuutusmaksut

4121

Sosiaaliturvamaksut

-107,10

4131

Tapaturmavakuutusmaksut

-120,00

4135

Ryhmähenkivakuutusmaksut

-10,00

4141

Työttömyysvakuutusmaksut

22,00

Henkilöstökulut yhteensä

-7 000,00
-864,00
-1 233,95

-9 313,05

Muut kulut
Toiminnan kulut
4201

Toiminnan kulut

-204,00

4208

Ilmoitusmenot tiedotus

-644,80

4215

Ilmoitukset vaalit

4216

Tapahtumat vaalit

-118,00

4218

Vaaliavustukset ehdokkaille

-600,00

4222

Matkat tapahtumat
Toiminnan kulut yhteensä

-2 048,29

-43,56
-3 658,65

Matkakulut
4741

Kilometrikorvaukset

-234,08

Matkakulut yhteensä

-234,08

Hallintopalvelut
4851

Taloushallintopalvelut

-900,00

4861

Tilintarkastuspalvelut

-744,00

Hallintopalvelut yhteensä

-1 644,00

Muut hallintokulut
4921

Rahaliikenteen kulut

4922

Laskutuskulut

-11,54

4971

Viranomaismaksut

-23,22

4991

Muut hallintokulut
Muut hallintokulut yhteensä
Muut kulut yhteensä
Varsinainen toiminnan kulut yhteensä
Varsinainen toiminta yhteensä

-229,11

-2,00

-204,00
-263,87

-206,00

-5 800,60

-206,00

-15 113,65

-206,00

-15 113,65

-206,00
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Tuloslaskelma tilierittelyin

Sivu 2
26.2.2022

Tuotto-/kulujäämä

1.1.202131.12.2021

1.1.202031.12.2020

-15 113,65

-206,00

737,00

328,00

737,00

328,00

737,00

328,00

-14 376,65

122,00

-14 376,65

122,00

Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot
5011

Kannatusmaksutulot
Varainhankinnan tuotot yhteensä
Varainhankinnan kulut
Varainhankinnan kulut yhteensä
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
Tuotto-/kulujäämä
Satunnaiset erät
Satunnaiset erät yhteensä
Yleisavustukset

7502

Puoluetuki
Yleisavustukset yhteensä
Tilikauden tulos

20 000,03
20 000,03
5 623,38

122,00

5 623,38

122,00

Tilinpäätössiirrot
Tilinpäätössiirrot yhteensä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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Tase

Sivu 1
26.2.2022

31.12.2021

31.12.2020

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Muut saamiset

249,55

Saamiset yhteensä

249,55

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä

2 668,88

423,05

2 918,43

423,05

2 918,43

423,05

-3 894,95

-3 894,95

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

122,00
5 623,38

122,00

1 850,43

-3 772,95

Muut velat

204,00

204,00

Siirtovelat

864,00

3 992,00

1 068,00

4 196,00

2 918,43

423,05

Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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Tuloslaskelma

Sivu 1
26.2.2022

1.1.202131.12.2021

1.1.202031.12.2020

-15 113,65

-206,00

Varsinainen toiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut

-9 313,05

Muut kulut

-5 800,60

-206,00

-15 113,65

-206,00

737,00

328,00

-14 376,65

122,00

-14 376,65

122,00

Tuotto-/kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Kulut
Tuotto-/kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Tuotto-/kulujäämä
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Yleisavustukset

20 000,03

Tilikauden tulos

5 623,38

122,00

5 623,38

122,00

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos
Vapaaehtoisten varausten muutos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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1. Yleistä
Centerns distrikt – Keskustan piiri rf (kaksikielinen piiri) on maanlaajuinen poliittinen piirijärjestö,
jonka tehtävänä on pääasiassa tarjota kaksi- ja ruotsinkielisille henkilöille mahdollisuuksia
yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vaikuttamiseen. Samalla piiri toimii hyvänä henkisenä ja
sivistyksellisenä kasvualustana kaikille sen toimijoille.
Keskustan kaksikielinen piiri koostuu 7 aktiivisesta jäsenyhdistyksestä:
● Keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistys ry – Centerns lokalförening i Jakobstad rf
● Centerns lokalförening i Korsholm – Keskustan Mustasaaren paikallisyhdistys rf
● Centerns lokalavdelning i Kristinestad – Keskustan Kristiinankaupungin paikallisyhdistys ry
● Keskustan Paraisten paikallisyhdistys ry – Centerns Pargas lokalförening rf
● Keskustan Kemiön paikallisyhdistys ry
● Centern i Helsingfors nejden – Helsingin seudun Keskusta rf
● Loviisan Keskusta ry – Centern i Lovisa rf

Keskustan kaksikielisen piirin toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat jäseniä oman
paikallisyhdistyksensä kautta. Piirin toiminnassa on myös mahdollista olla mukana piirin
kannattajajäsenenä. Keskustan kaksikielisellä piirillä ei ole henkilöjäseniä. Yhdistykset ovat itsenäisiä
ja voivat järjestää omaa toimintaa. Jäsenillä on täydellinen valta ja vastuu yhdistyksistään.
Yhdistykset lähettävät edustajiaan Suomen Keskustan ja Keskustan kaksikielisen piirin yleisiin
kokouksiin ja voivat näin vaikuttaa koko valtakunnan politiikkaan. Keskustan kaksikielinen piiri on
kasvava toimija, joka pyrkii aktiivisella toiminnallaan olemaan mahdollisimman vaikuttava
kaksikielinen toimija.
Keskustan kaksikielinen piiri on vahva toimija puolueen sisällä kautta maan, josta esimerkkinä on
piirin edustuspaikat puolueen päätöksentekoelimissä. Tavoitteena on nousta merkittävämmäksi
kaksikieliseksi kanavaksi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa niin paikallistasolla kuin koko
maassakin. Suomessa on varmasti paljon kaksikielisiä ihmisiä, jotka ajattelevat samoin kuin me ja
jotka tarvitsevat piirin kaltaista toimijaa pystyäkseen edistämään yhteiskunnallisia asioita.

2. Poliittinen toiminta
Vuosi 2021 haastoi piiriä miettimään ja uudistamaan toimintatapojaan. Ihmisten pariin
jalkautumisen merkitys korostui entisestään koronapandemia myötä. Vuosi osoitti, että piirin tulee
olla vahvasti esillä ja kohdata ihmisiä tunnettavuutensa kasvattamiseksi. Kuitenkin myös
etäyhteyksien merkitys korostui juuri pandemian myötä, kun yhteen kokoontuminen helpottui piirin
paikallisyhdistysten laajasta maantieteellisestä sijoittumisesta huolimatta. Keskustan kaksikielinen
piiri vaikutti myös vahvasti Suomen Keskustan sisällä. Vaikuttaminen tapahtui luottamuspaikkojen ja
kannanottojen myötä. Loppu syksystä siirsimme katseet jo kohti alkuvuodesta 2022 käytäviä
aluevaaleja.
Piiriämme Suomen Keskustan puoluevaltuustossa edustavat:
●

Mauri Elovainio 2020-2022

●
●
●

Tuomo Hirvi 2020-2022
Miika Jauhiainen (varajäsen) 2021-2022
Klaus Sallinen (varajäsen) 2021-2022

Piiriämme Suomen Keskustan puoluehallituksessa edustavat:
●
●

Paavo Väyrynen 2021-2022
Paavo Rantala (varajäsen) 2021-2022

Lisäksi piirin luottamushenkilöitä on mukana seuraavissa luottamustehtävissä:
●
●
●
●

2.1.

Paavo Väyrynen, Kemin kaupunginvaltuutettu 2021-2025
Paavo Rantala, Kristiinankaupungin kaupunginvaltuutettu 2021-2025
Sami Koskinen, Pietarsaaren kaupunginvaltuutettu 2021-2025
Merja Rintamäki, Vaasan varakaupunginvaltuutettu 2021-2025

Kannanotot
Suurin osa kaksikielisen piirin kannanotoista on julkaistu Suomenmaan internetsivuilla, mutta
lähetetty myös muulle medialle julkaisua varten. Kannanottojamme on lisäksi jaettu sosiaalisen
median sivuilla, kuten Facebookissa. Alla pari esimerkkiä piirin kannanotoista:
●
●

2.2.

15.02.2021 Keskustan piiri on vakavasti huolissaan Keskustan kannatuksen
romahtamisesta
16.06.2021 Grattis Åland 100 år!

Aloitteet
Aloitteitten tekeminen on myös kaksikieliselle piirillemme tärkeä vaikuttamisen keino. Tästä
esimerkkinä viimeisen jättämämme aloite puoluehallitukselle, joka koskee puolueen
periaateohjelman uudistamistarvetta.

2.3.

Kuntavaalit
Keskustan kaksikielinen piiri valmistui kuntavaaleihin 2021 tukemalla erityisesti nuoria
toimijoitaan vaaliehdokkuudessa. Piiri kannusti kaikkia sen paikallisyhdistysten jäseniä rohkeasti
lähtemään mukaan kuntavaaliehdokkaiksi. Piirin tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon
toimijoitaan läpi kunnan- ja kaupunginvaltuustoihin. Yhteensä 4 sen toimijaa pääsi lopulta joko
kaupunginvaltuutetuksi tai varavaltuutetuksi.

2.4.

Aluevaalit
Keskustan kaksikielinen piiri aloitti valmistautumisen aluevaaleihin 2022 hyvissä ajoin ja
yhteistyössä muiden piirien kanssa. Marraskuussa 2021 järjestettiin yhteistyössä Etelä- ja
Keski-Pohjanmaan alueella piirin vaalikiertue, jonka tarkoituksena oli saada puolueelle lisää
uusia aluevaaliehdokkaita sekä toimijoita mukaan piirin toimintaan. Tulevalle vuodelle 2022 on
lisäksi suunnitteilla toinen vaalikiertue Etelä-Suomen alueelle. Piiri kannustaa aktiivisesti myös
jäsenyhdistystensä jäseniä lähtemään aluevaaliehdokkaiksi omilla hyvinvointialueillaan.

3. Tapahtumat
Keskustan kaksikielisen piirin jäsenet vaikuttivat useissa eri tapahtumissa. Piiri järjesti myös
oman vaalikiertuetapahtuman aluevaalien yhteydessä 13.11.2021.

3.1.

Puolueen tapahtumat
Keskustan kaksikielisen piirin toimijoita osallistui muun muassa seuraaviin puolueen
tapahtumiin:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Puoluevaltuusto 24.-25.4.2021
Marjatta Väänäsen muistoseminaari 15.8.2021
Ongelmista ratkaisuihin – Keskustan ilmasto- ja energiapoliittinen webinaari 16.8.2021
Tuoko palveluiden hajasijoittaminen alueille elinvoimaa? 19.8.2021
Soteuudistus pintaa syvemmältä 12.10.2021
Missä olet Keskusta? - Webinaari! 23.10.2021
Puoluevaltuusto 20.-21.11.2021
Ahti Pekkala -seminaari 27.11.2021
Vaalistartti 4.12.2021

4. Järjestöllinen yhteistyö
Kaksikielinen piiri on aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyöntekijä. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä
muiden puolueen piirien, erityisesti ruotsin- ja kaksikielisillä alueilla toimivien piirien kanssa.
Tärkeimmät yhteistyökumppanit piirille ovatkin puolueen eri toimijat Keski-Pohjanmaalla,
Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Helsingissä ja Uudellamaalla. Lisäksi
teemme yhteistyötä Suomen Keskustanuoret ry:n, Suomen Keskusta rp:n kanssa. Piiri pyrkii myös
tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa
soveltuvin osin.

5. Viestintä
Kaksikielisen piirin uutisista ja tapahtumista tiedotettiin vuoden aikana piirin omilla
Facebook-sivuilla. Tarkoituksena oli ennen kaikkea lisätä piirin ennestään olematonta näkyvyyttä ja
lisätä siten piirin tunnettavuutta. Tiedon jakamiseen piiri käytti vuoden aikana myös omia sivujaan

puolueen kotisivuilla, sähköpostia ja median eri kanavia. Käytimme maksettua mainontaa esim.
paikallisissa ja valtakunnallisissa sanomalehdissä.
Valitettavasti koronapandemia sotki piirin suunnitelmia tapahtumien järjestämisestä estäen tai
siirtäen niiden toteutumista. Piiri on vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen pyrkinyt esittelemään
toimintaansa mahdollisimman tehokkaasti.
Vuonna 2021 piirissämme korostui entisestään ihmisten kohtaamisen tarve. Jatkossa aiomme
entisestään lisätä välittömiä kohtaamisia ihmisten kanssa, ja siten tuoden sekä näkyvyyttä piirille
että kehittää sen toimintaa edelleen.

6. Piirin hallinto ja talous
6.1.

Hallinto
Piirillä ei ole toistaiseksi omia toimitiloja. Yhteistyössä muiden piirien sekä paikallisosastojen
kanssa hyödynnämme tarpeen mukaan jo puolueen toimijoiden omistamia tiloja.
Vuonna 2021 järjesti kaksi yleiskokousta sekä yhden sähköpostikokouksen.
Johtokunnan jäseniksi vuoden 2021 syksyllä valittiin:
● Paavo Väyrynen, puheenjohtaja
● Klaus Sallinen, 1. varapuheenjohtaja
● Sami Koskinen, 2. varapuheenjohtaja
● Jorma Pappila, hallituksen jäsen
● Linda Ahonen, hallituksen jäsen
● Martti Lantto, hallituksen jäsen
● Matti Agge, hallituksen jäsen
● Mauri Elovainio, hallituksen jäsen
● Merja Rintamäki, hallituksen jäsen
● Minna Ingram, hallituksen jäsen
● Oscar Hätinen, hallituksen jäsen
● Paavo Rantala, hallituksen jäsen
● Tuomo Hirvi, hallituksen jäsen

Piirin vuosikokous pidettiin 15.2.2021 ja syyskokous 13.11.2021. Piirin toiminnanjohtajana
vuonna 1.5.2021-31.12.2021 toimi Miika Jauhiainen.

6.2.

Talous
Piirin taloudellinen tilanne vuoden 2021 oli erittäin tiukka, eikä piirillä ollut käytännössä omia
varoja. Puolueen maksaman tuen palauduttua keväällä piirin toiminta saatiin taas elpymään,
minkä myötä piiriin saatiin jälleen palkattua toiminnanjohtaja. Vuonna 2021 tilikauden ylijäämä

oli 5623,38 euroa. Monet kulut kuten tapahtuma-, kokous- ja neuvottelukulut jäivät
koronapandemia vuoksi odotettua alhaisemmiksi.
Puolueelta saadun tuen lisäksi piirin on tarkoitus kehittää jatkossa varainhankinta toimintaansa
käytettävissä olevien varojen kasvattamiseksi. Lisäksi kannattajajäsenmaksujen tuoma tuotto on
lisännyt ja lisää piirin taloudellista liikkumavaraa.
Huolimatta piirin omaista varojen keruusta, piirin taloudellinen tilanne on pitkälti riippuvainen
puoleen avustusten jatkuvuudesta.

ALLEKIRJOITUKSET

