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TOIMINTAKERTOMUS 2021-2022
Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p. toimintakertomus vuodelta 2021-2022
Vuoden 2021-2022 kauden aikana puolueen toiminnan painopisteenä oli toiminnan
vakauttaminen sekä aluevaaleihin valmistautuminen. Edessä oli hyvin lyhyt alle 9 kk
kestävä kausi jossa kuitenkin tapahtuu paljon.
Aluevaalien menestys oli odotetusti pieni. Äänestysaktiivisuuden jäädessä alhaiseksi ja
suurten puolueiden viedessä huomion, äänisaaliimme ei riittänyt aluevaltuustopaikkoihin.
Vaalikampanjaan saimme apua julkkisjäseneltä Teemu Potapoffilta ja kampanja saikin
kiitosta.
Vuoden lopussa puolueella oli jäsenrekisterissä noin 342 henkilöä, joista 137 oli
jäsenmaksun yhteen tai useampaan jäsenjärjestöön maksanutta henkilöjäsentä.
Yhdistysjäseniä oli varsinaisina jäseninä 7 piirijärjestöä ja 2 teemajärjestöä.
Puolue sai järjestettyä kauden aikana monta kesken jäänyttä asiaa ja keskityimme
aluevaaleihin osallistumiseen. Muun muassa paljon odotettu vaihtoehtobudjetti aloitettiin,
kirjanpidossa näkyneet tavarat löytyivät ja nyt niille löytyi kunnollinen säilytyspaikka.
Lisäksi IT-järjestelmien tietoturvaa parannettiin.
Aki Kivirinta ajoi Edistyspuolue-projektia ja kokosi sen hallituksen jälleen kasaan.
Edistyspuolueen säännöt kirjoitettiin uudelleen ja se valmistautui muillakin tavoilla
puolueiden yhdistämiseen. Syksyllä 2021 Aarne Leinonen järjesti esityksen
Edistyspuolueen historiaa väitöskirjassaan käsitelleeltä politiikantutkijalta Jenni
Karimäeltä, johon osallistui Liberaalipuolueen ja Edistyspuolueen aktiiveja. Aarne
Leinonen edusti Liberaalipuoluetta Heikki Ritavuoren haudalla 14.2. kun hänen
kuolemastaan tuli kuluneeksi 100 vuotta.
Puolue kirjoitti ja lähetti medialle kannanottoja otsikoilla: 22.9.2021 “Liberaalipuolue
kannattaa HKL:n yhtiöittämistä”, 23.9.2021 “Liberaalipuolue katsoo että hallituksen esitys
uudeksi arpajaislaiksi on susi jo syntyessään”, 22.10.2021 “Liberaalipuolue löysi 259
miljoonalla leikattavaa OKM:n hallinnonalan Veikkaushäviörahojen kohteista”, 29.10.2021
“Perustutkimus on valtion perustehtävä”, 9.2.2022 “Venäjä, Ukraina ja NATO”, 22.2.2022
“Kestävä rauha pakotteilla ja puolustusliitto NATOn jäsenyydellä”, 14.3.2022 “Länsimaiden
pakotettava Venäjä rauhaan Ukrainassa.
Puoluehallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 9 kertaa ja puoluevaltuusto 3 kertaa.
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Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.:n tilinpäätös vuodelle 2021
Esitämme liitteessä olevaa tilinpäätöstä puoluekokouksen hyväksyttäväksi.
Helsingissä 6.4.2022
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Toiminnantarkastajan tilinpäätösmerkintä
Toiminnantarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Tampereella 15.5.2022

______________________
Tuomas Lehti

Toiminnantarkastuskertomus
Liberaalipuolue – Vapaus Valita rp:n jäsenille
Yhdistyksen/puolueen hallitus vastaa yhdistyksen hallinnon, kirjanpidon ja varainhoidon
asianmukaisesta järjestämisestä.
Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen/puolueen talous ja hallinto
yhdistyksen/puolueen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.
Olen suorittanut tilikauden 1.1.2021-31.12.2021 toiminnantarkastuksen, joka on sisältänyt
seuraavat toimenpiteet:
1. Olen tarkastanut pistokokein yhdistyksen/puolueen tositteita ja niiden kirjauksia
kirjanpitoon.
2. Läpikäytyjen kulutositteiden osalta olen tarkastanut, ovatko kulutositteet hyväksytty
yhdistyksen/puolueen hyväksymiskäytännön mukaisesti.
3. Olen tarkastanut kirjanpidon rahatilien saldojen yhtäpitävyyden pankin tiliotteiden
kanssa.
4. Olen tarkastanut, että tuloslaskelma ja tase on oikein johdettu kirjanpidosta.
5. Olen lukenut yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat.
Suorittamani tarkastuksen perusteella totean seuraavat tarkastushavainnot:
a) Tositteet on hyväksytty yhdistyksen hyväksymiskäytännön mukaisesti.
b) Kirjanpidosta ilmenevät tulot ja menot kuuluvat yhdistykselle/puolueelle ja ne on
merkitty kattavasti kirjanpitoon.
c) Oma pääoma ja velat ilmenevät olennaisilta osin tilinpäätöksestä.
d) Olennaiset tuotto- ja kuluerät on jaksotettu tilinpäätöksessä oikein.
e) Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille maksetut palkkiot ja
kulukorvaukset ovat yhdistyksen/puolueen kokouksen päätösten mukaiset.
Tampereella 15. päivänä toukokuuta 2022

____________________
Tuomas Lehti

