
 KRISTALLIPUOLUEEN TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 Yleistä vuodesta 2021 

 Sähköisten kannattajailmoitusten tultua mahdolliseksi alkuvuodesta 2021 Kristallipuolue sai 
 kerättyä vaadittavat 5000 kannatusilmoitusta 22.3.2021 ja pääsi puoluerekisteriin. 

 Kannatuskorttien avulla pystyimme osallistumaan kunnallisvaaleihin ja olimme heti suurin 
 eduskunnan ulkopuolinen puolue niin ehdokasmäärissä kuin saaduissa äänissä mitattuna. 

 Jäsenet 

 Vuoden 2021 alussa jäseniä oli 115 kpl ja vuoden lopussa 417 kpl eli jäsenmäärä kasvoi 
 vuoden aikana 302:lla henkilöllä. Kesällä järjestetyt kuntavaalit lisäsivät yleistä kiinnostusta 
 puoluetta kohtaan ja täten sillä oli myös positiivinen vaikutus  jäsenhakemuksiin. 

 Organisaatio ja toiminta 

 Toukokuussa 2021 Taru Vuorela luopui puheenjohtajan tehtävästä. Janakkalan 
 puoluekokouksessa syyskuussa 2021 puheenjohtajaksi valittiin Janne Laakso, joka kuitenkin 
 henkilökohtaisiin syihin vedoten luopui tehtävästään vuoden 2021 lopulla  .  Varapuheenjohtaja 
 Juho Lyytikäinen siirtyi vastaamaan toistaiseksi puheenjohtajan tehtävistä. 

 Vuoden 2021 jälkipuoliskolla puolueen organisaatiota on rakennettu selkeämmäksi ja vastuut 
 jakautuneet tasaisemmin eri osa-alueista . Kuitenkin koko vuoden ajan jäsenmäärältään 
 kasvavan puolueen organisaatiossa on ollut vajetta, joten toiminnan pyörittäminen on ollut 
 valitettavan pienen aktiivijoukon hartioilla aiempien vuosien tapaan. 

 Kuntavaalit 2021 

 Kun kuntavaalit siirrettiin THL:n tartuntamääräennusteen vuoksi kaksi kuukautta eteenpäin 
 kesäkuuhun 2021, Kristallipuolue ehti asettamaan kuntavaaleihin kiitettävät 99 ehdokasta. 

 Puolue kyseenalaisti koronaviruksen torjumiseksi toteutettujen terveysturvallisuustoimien 
 tarpeellisuutta ja ajoi kuntavaaleissa ainoana puolueena täydentäviä hoitomuotoja mukaan 
 kansalliseen terveydenhuoltoon. 



 Puolue sai kuntavaaleissa 6311 ääntä, mikä oli suurin äänimäärä eduskunnan ulkopuolisista 
 puoleista. Tämä äänimäärä ei kuitenkaan riittänyt yhdenkään ehdokkaan läpimenoon. 

 Markkinointi ja viestintä 

 Jäsenkirjeet on toimitettu syyskuusta 2021 alkaen noin 1-2 kertaa kuukaudessa sähköpostitse 
 puolueen jäsenille. Ne ovat sisältäneet tietoa tulevista tapahtumista, uudistuksista, 
 jäseneduista jne. 

 Yhdistyksen uudistetut nettisivut toimivat osoitteessa  www.kristallipuolue.fi  . 

 Yhdistys on ollut sosiaalisessa mediassa aktiivinen Facebookissa, Instagramissa ja 
 Twitterissa. Puolue avasi profiilin myös LinkedIniin. Näkyvyyttä on lisätty mm. 
 blogikirjoituksilla ja erilaisilla videoilla. 

 Taloudellinen asema 

 Puolueen palveluksessa ei työskentele päätoimisesti yhtään henkilöä, vaan kaikki puolueen 
 toiminnassa mukana olevat henkilöt työskentelevät vapaaehtoisesti eivätkä saa mitään 
 korvausta tekemästään työstä. 

 Puolueen taloudellinen tilanne muuttui vuodesta 2021 rekisteröidyttyämme puolueeksi. 
 Saimme kuntavaalien aikaan tervetullutta vaaliavustusta ja jäsenmäärä kasvoi. Puolueemme 
 ei saa valtionavustusta, vaan kaikki toiminta rahoitetaan vaaliavustuksilla ja 
 jäsenmaksutuotoilla. 

 T  ilikauden tulos vuodelta 2021 on 49,61  euroa. 

 Riihimäellä  30.8.2022 

 Kristallipuolueen hallitus 

http://www.kristallipuolue.fi/













