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TASE
Vastaa ja
PYSYVÄT VASTMVAT
VAIHTUVAT VASTMVAT
Pitkäa ika iset

Muut  pitkäa ika iset  saamiset
P itkäa ika iset  yh teensä
Lyhyta ika iset

Muut  saamiset  lyhyta ik.
Lyhyta ika iset  yh teensä
Rahat  ja  pankkisaamiset

31.12.2020

1 984,00
1 984,00

4831,40
4831,40

12 079,04

18 894,44

1 984,00
1 984,00

7285,12
7285,12

24 835,97

34 105.09

Vasta t tavaa
OMA PÄÄOMA

Ed. t ilikausien  yljäämä-(a lij.
Tilikauden  ylijäämä (a lijäämä)

OMA PÄÄOMA yhteensä

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäa ika inen

Muut  pitkäa ika iset  vela t
P itkäa ika inen  yhteensä
Lyhyta ika inen

Ostowla t
Muut  lyhyta ika iset  vsla t

Lyhyta ika inen  yhteensä

-638 580,50
-42 787,78

-681 368,28

683 684,46
683 684,46

5 282.29
11 295,97
16 578,26

18 894,44

-135063.67
-503 516,83
-638 580,50

663 993,68
663 993,68

8691,91
0,00

8691,91

34 105,09
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TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Varsina inen  toimin ta
Tuotot

Tuotot
Tuotot  yh teensä
Kulu t

Henkilöstökulu t
Muut  ku lu t

Kulu t  yh teensä

Tuot to-/Kulu jäämä

Vara inhankin ta
Tuotot

Vara inhankin ta  yh teensä

Tuot to./Kulu jäämä

Sijoitus-ja  rahoitustoimin ta
Tuotot
Kulu t

Sijoitus- ja  rahoitustoimin ta  yh teensä

Tuot to-/Kulu jäämä

Yleisavustukset

Tilikauden  tu los

Tilikauden  ylijäämä (a lijäämä)

185435,00
185435,00

-62 673.93
-154665,13
-217339,06

-31 904,06

8100,00
8 100,00

-23 804,06

16,50
-9,67

6.83

-23 797,23

-18-990,55

-42 787,78

-42 787,78

109 520,57
109520.57

-67 054,49
-545 876,47
-612 930,96

-503410,39

0.00
0,00

-503410,39

0,00
-106.44
-106,44

-503 516,83

0,00

-503 516,83

-503 516,83
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Liitet iedot31.12.2020
Tieto t ilinpää töksen  laa t imisessa  käytetystä  säännöstöstä  (PMA 1:1.5§)

Tilinpää töksen  laa t imisessa  on  nouda tet tu  mikroyr ityksen  fjlinpää töksessä  esitet tävistä
t iedoista  annet tun  asetuksen  (PMA) mikroyr ityssäännöstöä .

Tilinpää töksen  laa t imisper iaa t teet  (PMA 3:1 §)

Pitkäa ika iset  la ina t  (PMA 3:6 S)

Pitkäa ika iseen  vieraaseen  pääomaan sisä ltyy 683 684,46 euroa  velkaa .

Annetu t  vakuudet  ia  t aseen  u lkopuoliset  sitoumukset  ia  jä r jestelyt  sekä
eläkevastuus (PMA 3:7 S)

1) esineoikeudelliset  vakuudet , jotka  pienyr itys on  an tanut  omaisuuden , er iteltynä
kä teispant t ien , a joneuvokiinn itysten , yr ltyskilnn itysten , kiin teistökiinn itysten  ja
muun mahdollisen  esinevakuusla jin  mukaisiin  määr iin .
Vakuudajj
Vuokra^ akuus, Helsingin  wkamiesasunto-osakeyht iö]

Vakuus
1 984,00 €| omasta

Kenen  puolesta^

Henkilöstö (PMA 3:11 S)

Henkilöstön  keskimäärä inen  lukumäärä

Tilikaudella  yh t iön  pa lveluksessa  oli 1 henkilö.

Soveltamisa la  sekä  mikrovr itvksen  edellytetyt  t ilinpää töst iedot  (PMA 1:1 §)

Oman pääoman muutokset
31.12.2020 31.12.2019

Ed.t ilikausien  yli-/a lijäämä -638580,50 -135063,67
Tilikauden  voit to ta i t appio -42 787,78 -503 516,83
Oma pääoma yhteensä  -681 368,28 -638 580,50
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Luet telo kir janpidosta  ia  a ineistoista

Tilinpää tös
Tase-er it t elyt  ATK-a jona  CD-levyllä
Pää- ja  pä iväkir ja  ATK-a jona  CD-levyllä

Tosit teiden  la jit  ia  sä ilvtvstava t

Tositela ji
Myynt ilaskut
Ostolaskut
Raha liikennetosit t eet
Muist iotosit t eet
Liitet iedostot

Sä ilytystäpä
paper itosit t eina
paper itosit t eina
paper itosit t eina
paper itosit t eina
paper itosit t eina

Tilinpää töksen  a llekir joitukset

'^  . pä ivänä  ^  00^ 5 kuuta  20_13_

^ 1+ar ry 6^ rUt^ £?

f^ ~-
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Tilinpää tösmerkin tä

Suor itetusta  t ilin ta rkastuksesta  on  tänään  annet tu  ker tomus.
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A^ HT)^ ^  S^  ^ ö O^ j
T') 11 ^  +c; f ^ <T< <, • /l< ^  (^  M^  t  -s c)v

-^ ^  ^

/<? .pä ivänä  ^ ö _kuuta  20 3f

^ Ä^ V/ ^ ö^ ^ (
+IT



Liike Nyt r.p. toimintakertomus 2020

Liike Nyt rekisteröitiin puolueeksi 14.11.2019. Varsinaisen toimintansa puolue aloitti kuitenkin
vuoden 2020 alussa. Puolueen ensimmäinen työntekijä aloitti tehtävänsä 6.1.2020 ja
puoluetoimisto vuokrattiin käyttöön tammikuun 2020 alusta.

Vuoden 2020 tavoitteet olivat puolueorganisaation rakennus ja valmistautuminen vuoden
2021 kuntavaaleihin. Työ aloitettiin osallistamalla aktiivit mukaan paikallisyhdistysten ja
piirijärjestöjen sääntöjen luomiseen. Aloimme myös aktiivisesti etsiä kumppania
jäsenrekisterin ja Nettiparlamentin rakentamiseen.

Tammi-helmikuussa puolueen puheenjohtaja kiersi Suomea ja kävi tapaamassa
eduskuntavaaleissa ja kannattajakorttien keräämisessä mukana olleita aktiiveja ympäri
maata.

Keväällä puhjennut koronapandemia aiheutti merkittävää viivästymistä ja loi haasteita
puolueorganisaation rakentamiselle. Kun viimein toukokuun lopussa oli mahdollista liikkua,
niin aloitimme paikallisyhdistysten perustamisen ympäri Suomea. Tähän oltiin keväällä
valmistauduttu kontaktoimalla vanhoja ja uusia aktiiveja.

Vuonna 2020 perustettiin yhteensä 19 paikallisyhdistystä. Niiden lisäksi perustettiin myös
nais- ja nuorisojärjestö, ja yksi piirijärjestö.

Jäsenrekisteri saatiin valmiiksi elokuussa, jolloin avattiin jäsenhaku sekä ehdokashaku
kuntavaaleihin. Ensimmäisen vuoden aikana jäsenhakemuksia tuli noin 600-700.
Jäsenhakemukset katsotaan tarkkaan läpi ja jäseneksi ei hyväksytä läheskään kaikkia.

Syksyn aikana saimme käyttöön myös Nettiparlamentin ja samalla kehitimme käyttöön
mobiilisovelluksen. Loppuvuodesta teimme kattavan tv-mainoskampanjan, jossa toimme
esille Nettiparlamenttia, sovellusta ja Liikkeen uutta tapaa tehdä politiikkaa. Kampanja
vaikutti positiivisesti, niin jäsen kuin ehdokashakuun sekä ihmisten tietoisuuteen Liikkeestä.

Lokakuussa palkattiin uusi osa-aikainen työntekijä hoitamaan viestintää. Aktiivinen viestintä
on avain politiikassa. Panostamme tähän jatkuvasti.

Liikkeen ensimmäinen sääntömääräinen puoluekokous pidettiin keväällä 2020. Tällöin
valittiin uusi puoluehallitus ja päätettiin jäsenmaksusta. Ylimääräinen puoluekokous pidettiin
loppuvuodesta 2020, jolloin puolueelle valittiin puoluevaltuusto ja hyväksyttiin
puolueohjelma.

Vuotta 2020 leimasi yleisesti koronapandemia, joka toi myös haasteensa Liikkeelle. Vuoden
2020 aikana luotu kasvu ja kehittyminen oli siitä huolimatta merkittävää. Kasvoimme
organisaationa. Rakensimme uusia vitaaleja työkaluja käyttöömme. Saimme mukaan paljon
uusia jäseniä. Samalla lähes tuplasimme kannatuksemme puoluebarometrissa ja
gallupeissa.


