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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Minikraatit (Minicrats) ja kotipaikka Helsinki 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena ja tavoitteena on tässä olevissa pykälissä 1-9 

mainittujen asioiden toteuttaminen ja edistäminen edustuksellisen demokratian 

keinoin. 

 

1 § Valtion ja sen edustajien tulee päättää mahdollisimman vähästä. 

Valtio ei saa julistaa sotaa tai hyökätä mitään tai ketään vastaan. 

Kansalaisille pitää taata mahdollisimman suuri vapaus ja itsenäisyys 

päättää omista asioista. 

 

2 § Valtion hallintoa tulee käyttää vain yleisesti hyödyllisiin 

asioihin. Yleishyödyllisiä asioita ovat: 

1) Vapauden ja oikeuksien puolustaminen. Määrittely 4 §. 

2) Koulutus. Määrittely 5 §. 

3) Terveydenhuolto. Määrittely 6 §. 

4) Toimiva ympäristö. Määrittely 7 §. 

5) Tuki, kun itse ei pysty huolehtimaan itsestään. 

Määrittely 8 §. 

 

On jokaisen ihmisen etu, että hänen vapauksia ja oikeuksia 

puolustetaan, saa koulutuksen, terveydenhuollon, toimivan ympäristön 

ja tarvittaessa tukea, kun itse ei pysty huolehtiman itsestään. Siksi 

on perusteltua, että valtio pyrkii huolehtimaan näistä viidestä 

kohdasta yhteisesti. 

 

Ensimmäinen kohta on näistä tärkein. Jos seuraavien kohtien 

järjestäminen rikkoo ensimmäistä kohtaa, tulee miettiä joku muu 

vaihtoehto asian järjestämiseksi.  

 

Kaikki muu toiminta on ihmisten yksityisasia, niin kauan kuin se ei 

rajoita muilta edellä mainittuja viittä kohtaa. Valtion ei pidä 

puuttua ihmisten yksityisasioihin. 

 

3 § Tämän puolueen tarkoitus on pyrkiä vaikuttamaan siten, että 

valtakoneisto yksinkertaistuu ja keskittyy huolehtimaan vain 

pykälässä 2 luetelluiden asioiden toteutumisesta tehokkaasti.  

 

4 § Ihmisten vapauksilla ja oikeuksilla tarkoitetaan: 

1) Ajatuksen, omantunnon, uskonnon, salaisuuden ja sanan 

vapaus. Jos joku ajatus on huono, pitää selittää miksi, ei 

kieltää.  

2) Vapaus omistaa, ostaa ja myydä. Etsintälupa vain, kun 

todennäköinen syy. Poikkeuksena on, valtiolle annetaan 

oikeus kerätä arvonlisäveroa ja käyttömaksuja tarvittaessa 

kohdassa 2§ mainittujen yhteisten asioiden hoitamiseen.  

3) Oikeus vaatia valtiota puuttumaan epäkohtiin. 

4) Vapaus puolustaa itseään ja omaisuuttaan. Tarkoittaa 

myös oikeutta kantaa ja omistaa ase. Jos aseella tekee 

rikoksen, on oikeus tulla tuomituksi sen mukaan. 

5) Kokoontumisvapaus. 

6) Vapaus kieltäytyä tappamasta ketään/mitään. 

7) Oikeus puolueettomaan nopeaan julkiseen 

oikeudenkäyntiin. Kaikki ovat syyttömiä, kunnes toisin 

todistetaan. 

8) Oikeus lisääntyä ja saada lapsia ilman rajoituksia. 
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9) Ruumiin koskemattomuus, valtiolla ei ole oikeutta 

laittaa minkäänlaista merkkiä kansalaiseen, tai käyttää 

kansalaisen ruumista, ilman henkilön antamaa suostumusta. 

Minkäänlainen merkintä tai sen puute ei saa rajoittaa 

kansalaisen oikeuksia.  

 

 

Vapauksien ja oikeuksien toteutumisesta vastaavat: 

01 Eduskunta, kokonaisuuden hallinta. 

02 Tasavallan presidentti, kokonaisuuden hallinta ja 

edustaminen. 

03 Oikeusministeriö, oikeusjärjestys ja -turva. 

04 Sisäministeriö, sisäinen turvallisuus.  

05 Ulkoministeriö, turvallisuus ulkomailla ja 

ulkopolitiikka. 

06 Puolustusministeriö, maan puolustus. 

07 Valtionvarainministeriö, valtion talouden hallinta. 

Vapauksien ja oikeuksien puolustaminen ei missään 

tapauksessa anna oikeutta julistaa sotaa tai muuta ennalta 

ehkäisevää väkivaltaista, tai ihmisten vapautta 

rajoittavaa toimintaa. 

 

5 § On kaikkien ihmisten etu, että jokainen saa hyvän koulutuksen. Se 

antaa mahdollisuuden pärjätä ja huolehtia itsestään. Siksi on 

perusteltua, että koulutus taataan yhteisesti valtion tasolta. 

Koulutuksen pitää olla tehokasta ja laadukasta. Laadukas tarkoittaa, 

että opetuksen sisältö on hyödyllistä ja auttaa ihmistä toimimaan 

yhteiskunnassa itsenäisesti. Pitää pyrkiä myös siihen, että 

mahdollisimman monella, joka sitä haluaa, on mahdollisuus opiskella 

korkeakoulu-tasolle asti. 

 

Koulutuksen rahoitus pitää jakautua asukasmäärän mukaan tasaisesti.  

Määrärahat pitää käyttää niin, että kaikille saadaan taloudellisesti 

järkevästi koulutus. Koulutuksen toteutumisesta vastaa: 

08 Opetusministeriö. 

 

6 § Terveydenhuolto on myös yleisesti hyödyllinen, koska on kaikkien 

etu saada tarvittaessa terveydenhuoltoa.  Terveydenhuollon taso pitää  

olla kattava yleiselä tasolla ja rahoituksen jakautua asukasmäärien 

mukaan. 

09 Sosiaali- ja terveysministeriö. 

 

7 § Toimivalla ympäristöllä tarkoitetaan tässä rakennettua ja luonnon 

ympäristöä. Rakennettu ympäristö pitää valtion tasolta huolehtia 

niin, että rahoitus liikenneväylille ja muulle infrastruktuurille 

rakentuu tasapuolisesti asukasmäärän mukaan. Luonnonympäristöstä 

huolehtiminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ympäristön 

merkittävästä turmelemisesta seuraa asianmukainen rangaistus. 

Esimerkiksi, jos tehdas toiminnallaan tuhoaa ilman oikeutta muiden 

omistaman järven, tehtaan omistajan tulee korvata tai korjata asia. 

Mutta, esimerkiksi normaali retkeily ei ole ympäristön merkittävää 

turmelemista. Ympäristöasioista vastaa: 

10 Ympäristöministeriö. 

 

8 § Valtion ei pidä tukea yrityksiä ja järjestöjä, koska se on 

epätasa-arvoista ja epädemokraattista, ei kohdistu kaikille niin, 

että kaikki voisivat asian hyväksyä. Niin kauan kuin valtio on EU:n 

jäsen, pitää kuitenkin maksaa siihen liittyvät maksut, vaikka EU on 

epädemokraattinen ja yksilön vapauksien vastainen.  
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Henkilökohtaiset tuet ovat perusteltuja silloin, kun henkilö ei itse 

pysty huolehtia itsestään, esimerkiksi vakavan sairauden vuoksi. Tätä 

varten pitää olla joku tukijärjestelmä, jonka kautta on mahdollista 

auttaa niitä, jotka muuten eivät ehkä saisi apua. Parasta tosin 

olisi, jos ihmiset huolehtisivat itse vapaaehtoisesti 

lähimmäisistään.  

 

Ei pidä olla useita eri tukimuotoja, vaan mieluiten yksi 

mahdollisimman tehokas ja kevyt tukijärjestelmä. Tukemisessa pitää 

pyrkiä ei rahallisiin tukiin, koska rahalliset tuet nostavat hintoja 

ja tekevät elämästä kalliimpaa niille, jotka joutuvat tekemään töitä. 

 

Tuet ja valtion talous pitää hoitaa niin, että kuormittaa maksajia 

mahdollisimman vähän, koska kukaan ei halua vasten tahtoa olla muiden 

orja ja tehdä toisten puolesta töitä. Tukijärjestelmästä vastaa: 

07 Valtionvarainministeriö. 

 

9 § Jokainen tämän yhdistyksen ja/tai puolueen jäsen sitoutuu ajamaan 

pykälien 1-9 mukaista asiaa, kun edustaa tätä yhdistystä tai 

puoluetta. Kaikissa poliittisissa päätöksissä sitoudutaan valitsemaan 

ratkaisu, joka vähentää vallan keskittämistä ja parannetaan ihmisten 

oikeutta itse päättää omista asioista. 

 

3. Jäsenet 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen 

tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

 

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tasa-arvoisia ja jäsenillä on oikeus toimia 

yhdistyksen edustajana vaaleissa. Suositeltavaa on sopia ja jakaa tehtäviä sen 

mukaan kuka on pätevin tehtävään. 

 

Puolueen edustajat ovat itsenäisiä toimijoita, jotka sitoutuvat edistämään 

pykälissä 1-9 mainittuja asioiden toteutumista.  

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 

päättää vuosikokous. 

 

Mahdollisia jäsenmaksuja saa käyttää ainoastaan puolueen toiminnan 

välttämättömiin maksuihin, eikä niitä pidä kerätä muuta kuin silloin kun on 

olemassa selvä puolueen toiminnan kannalta välttämätön maksu.   

 

5. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 

puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen 

tulee toimia tämän yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, minimoida hallinnon 

toiminta ja päätökset ja sallia mahdollisimman suuri vapaus jäsenille toimia 

tämän ohjeen mukaisesti. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 

ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 

vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, 

kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

mukaanluettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksimielisellä päätöksellä. 

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. 

 

7. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
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8. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen 

niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 

apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous 

pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen 

päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli 90 % annetuista 

äänistä.  

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän 

vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

 

10. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 

toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 

liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja 

varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja 

varatilintarkastajaa 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen 

vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 

kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 

sisällyttää kokouskutsuun. 

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

yhdistyksen kokouksessa vähintään yhdeksän kymmenesosan (9/10) enemmistöllä 

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 

yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat 

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat 

samaan tarkoitukseen. 


