
     KOKOUSTIEDOTE 

 

Demarinaisten hallituksen kokous pidettiin lauantaina 12.10.2019 Helsingissä puoluetoimistolla. 

 

Puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen totesi poliittisessa tilannekatsauksessa Rinteen hallituksen antaneen 

ensimmäisen budjettinsa, SDP:n tuomat muutokset alkavat todella näkyä ensi vuoden alusta. Julkisia menoja 

lisätään tarkoituksena hyvinvoinnin lisääntyminen, kestävän kasvun aikaansaaminen. Koulutukseen investoidaan, 

esimerkiksi yliopistoihin 40 miljoonaa euroa, myös ammatillisen koulutuksen rahoitusta lisätään. Subjektiivinen 

päivähoito-oikeus palautetaan, mitä Demarinaiset on ajanut. Eläkkeensaajien asemaa ja perusturvaa parannetaan, 

samoin vanhustenhuoltoa mm. hoitajamitoituksen säätämisellä. Aiempia Sipilän hallituksen tekemiä vääryyksiä 

korjataan. Tavoitteena on 60.000 uutta työllistä vuoteen 2022 mennessä. Naisiin kohdistuvan väkivallan 

ehkäiseminen on myös yksi tärkeistä tavoitteista. 

 

Enää on kaksi ja puoli kuukautta jäljellä Suomen EU-puheenjohtajuutta. Tavoitteena on EU:n perusoikeuksien 

turvaaminen, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen. EU-mailta on saatu tuki oikeusvaltiomekanismille, jolla 

yhteisiä EU-varoja suojataan oikeusvaltiopuutteita vastaan. Suomen EU-puheenjohtajakaudella on ajettu kestävää 

ilmastopolitiikkaa. Turkin oikeudeton sotatoimi Syyriaan aiheuttaa entisestään uhkaa kansainväliselle vakaudelle, ja 

Turkin asennetta pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan voi rinnastaa todella radikaaleiksi tulleiden 

perussuomalaisten asenteisiin. 

 

Maria Nyroos esitteli kannanottoluonnoksensa opintojen ja työelämän sukupuolisegregaation purkamisesta. 

Ongelmana ovat ahtaat sukupuoliroolit, ratkaisuina mainittiin mm. maanlaajuisen sukupuolisensitiivisen 

varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja se, että median tulee nostaa tasa-arvoisemmin eri alojen asiantuntijoita ja 

heidän moninaisuuttaan näkyville. Kannanotto hyväksyttiin. 

 

Poliittiseen tilannekatsaukseen ja kannanottoon liittyen käydyssä keskustelussa käsiteltiin mm. vakavaa 

lapsiperheköyhyyttä, Tehyn lakko- ja PAMin työnseisausuhkaa, työehtoshoppailua esimerkkinä Posti. Yhteiskunnan 

on puututtava nuorten pahoinvointiin paljon vahvemmin, nuorten väkivallan ja päihteiden käyttö sekä itsetuhoisuus 

on todella huolestuttavaa, Naisliitossa jatketaan tämän asian esiin tuomista, myös liittokokouksessa. Ihmistä on 

tuettava työmarkkinoille inhimillisesti. Hallituksen ihmisiä tukevaa arvopohjaa on pidettävä esillä. 

Maahanmuuttajien tilanteessa on nähtävä ihmisten hätä, ihmisyyttä on peräänkuulutettava. 

 

Toiminnanjohtaja Vuohelainen raportoi Naisliiton taloudellisesta tilanteesta. Päätettiin hankkia rintamerkkejä, 

kyniä, teepusseja tyhjentyneeseen materiaalivarastoon. Graafinen ilme uudistetaan Naisliiton 120-juhlavuoden 

kunniaksi. Hyväksyttiin Naisliiton talous- ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2020, jolloin toiminnan keskeiset 

kokonaisuudet ovat puoluekokous, Naisliiton liittokokous ja 120-juhlavuosi sekä naispiirien toiminnan kehittäminen 

tulevia kuntavaaleja 2021 silmällä pitäen. 

 

Toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen jää eläkkeelle 01.06.2020. Toiminnanjohtajan paikka laitetaan 

tammikuussa 2020 julkiseen hakuun, työvaliokunta suorittaa haastattelut ja liittohallitus tekee valintapäätöksen, 

minkä puoluehallitus kokouksessaan vahvistaa. 

 

Käsiteltiin liittokokousasioita. Päätettiin lähettää asiakirjaluonnokset ”Näkyvät naiset tekojen takana - toiminnan 

painopisteet 2020-2023 järjestön alueellisen ja piiritoiminnan kehittämiseksi” ja ”Yhteinen maapallomme” 

naispiireihin lausunnoille, joiden pitää olla 24.11. mennessä Naisliitossa, lausunnot käsitellään liittohallituksen 

seuraavassa kokouksessa. Hyväksyttiin kunniajäsenen valintakriteerit. 

 

Valtuutettiin Pohjanmaan Demarinaisten pj Kirsi Kandolin Naisliiton edustajaksi puoluevaltuuston kokouksessa 

Porissa 16.-17.11. 

 

Huomioitava, että puoluekokous on tehtävä tämän vuoden loppuun mennessä! Naisliitolla, sekä 

naisyhdistyksillä on puoluekokouksessa aloiteoikeus. Naispiireillä ei ole aloiteoikeutta, joten Naispiirien aloite-

ehdotukset täytyy hyväksyä Naisliiton aloitteina. Aloite-ehdotukset voi lähettää liiton toimistolle: 

roosa.poyhonen@sdp.fi. Käsittelemme Naisliiton puoluekokousaloitteita seuraavassa hallituksen kokouksessa 

1.12., joten liiton aloite-ehdotukset pitää lähettää siihen mennessä!  

mailto:roosa.poyhonen@sdp.fi


Mikäli yhdistys haluaa tehdä omia aloitteita, pitää ne lähettää osoitteeseen: aloite@sdp.fi 31.12.2019 

mennessä.  

 

Kokouksessa hyväksyttiin myös Naisliiton kunniajäsenkriteerit, jotka ovat: 

 

Naispiiri ehdottaa yhtä (1) pitkään Demarinaisten toiminnassa ollutta naista kunniajäseneksi. Hallitus on hyväksynyt 

piirin ehdottaman henkilön luottaen piirin harkintaan. Jos piiristä on tullut useampia esityksiä, niin kyseessä oleva 

piirihallitus saa itse ratkaista valittavan. Liittokokouksessa Naisliitto kutsuu henkilöt liiton kunniajäseniksi. 

Valinnan kriteerit: 

Sosialidemokraattisten Naisten kunniajäsen on 

1) Vähintään 70-vuotias 

2) On ollut pitkään tarmokas toimija järjestössä 

3) Saa olla ministeri, kansanedustaja tai kuntapäättäjä, Naisliiton hallituksen tai piirihallituksen jäsen  

4) Saa olla liittokokousedustaja silloin kun liitto kutsuu hänet kunniajäseneksi. 

 

Demarinaisten hallituksen seuraava kokous on 01.12. Helsingissä puoluetoimistolla. 

 

Tiedotteen koonnut, 

 

Sari Melkko, Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja, Kaakkois-Suomi 
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