
  1 

 

 

Kokoustiedote hallituksen kokouksesta 11/2022 (12.11.2022) 
 
HUOM! Tärkeät päivämäärät! 
 
 
Kauniina lauantaipäivänä kokoontui puoluetoimistolla ja teamsin avulla innokas ja osaava joukko naisia 
tekemään sosialidemokraattisille naisille ja järjestökentälle tärkeitä päätöksiä. 
 
Kokouksen alussa meille esittäytyi poliittinen suunnittelija Sanna Oksanen  
 
Kokouksessa hyväksyttiin kaksi kannanottoa, joista toinen koski käynnissä olevia evankelisluterilaisen kirkon 
seurakuntavaaleja ja toinen lähisuhdeväkivaltaa liittyen tyttöjen ja naisten kokemaan väkivaltaan.  
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyi kokouspäivänä ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 
20.11. Kansainvälinen Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastustamisen päivä on 25.11.2022.  
 
 
Poliittinen tilannekatsaus 
 
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen alusti poliittisesta tilanteesta. Alkuun oli katsaus tyttöjen ja naisten 
kokemaan välivaltaan. Muita aiheita olivat muun muassa Ukrainan tilanne Venäjän hyökkäyssodassa, jossa 
Ukraina on onnistunut työntämään Venäjää osittain pois alueeltaan Venäjän väittäessä, että esim. Hersonin 
alue kuuluu edelleen Venäjälle. Venäjän kannattajat muodostavat pienen joukon, joista osa on ns. 
hylkiövaltioiden diktatuureja. Monet äänestävät myös tyhjää, kun eivät haluaa ottaa kantaa suuntaan tai 
toiseen. Energia ja ruoka sotavälineinä on tuomittu laajasti. Energiasota ei ole juuri edennyt lämpimän 
syksyn ansiosta. Uusiin energiamuotoihin on investoitava ja vähennettävä riippuvuutta fossiilisista 
energialähteistä.  
USA:n välivaalit osoittivat, että abortinvastaisuudelle ei tullut laajempaa kannatusta, mikä on hyvä merkki 
naisten oikeuksille. Tuloksen perusteella ei toteudu Trumpin uhkaus USA:n Nato-vetäytymisestä. 
 
Kotimaassa Marinin hallitus on saanut kansalaisilta hyvän palautteen mittauksesta toiseen. Hallitus vienyt 
läpi monet tavoitteet ja uudistukset: 1) sote-uudistus, 2) oppivelvollisuusiän pidentäminen, 3) 
perhevapaauudistus. Nämä kaikki kriisien keskellä. MUTTA mitä tekee Keskusta? Saamelaislaki ei etene, 
vaikka Suomi saanut siitä YK:lta useita huomautuksia jo edellistenkin hallitusten aikana. Kokoomus 
mittauksissa edellä, mutta suomalaiset arvostavat, että asiat ovat hallinnassa.  
 
Tavoitteena on saada laaja kannatus ensi kevään eduskuntavaaleissa. 
 
Alustuksen pohjalta keskusteltiin laajasti kansainvälisestä sekä kotimaisesta tilanteesta. Esille tulivat muun 
muassa Suomen turvallisuus ja huoltovarmuus, Venäjän rajatoiminnot ja pakotteiden toteuttaminen, 
oikeuslaitoksen asenteet naisia kohtaan, lähisuhdeväkivallan ylisukupolvisuus, hyvinvointialueiden 
henkilöstötilanne, energia- ja sähköyhtiöiden ylisuuret voitot, puolueen suhteet AY -liikkeeseen, kiinteistöjen 
myynnit venäläisille ja Puolan näkemys siitä, että naisten alkoholin käyttö olisi syy syntyvyyden laskuun, 
vammaislainsäädännön uudistus, jolloin ikärappeumaa sairastavat jäisivät ulkopuolelle, hyvinvointialueiden 
henkilöstöpolitiikka ja taloudellisten resurssien riittävyys. 
 
Sosiaalisen median luvut ja tiedotteet 
 
Hallitukselle oli hienosto koottu some-lukuja (facebook, instagram, twitter) ja verrattu niitä muiden poliittisten 
naisjärjestöjen lukuihin. Kannattaa tutustua. Toivottiin kiinnostuneille koulutusta etenkin twitterin ja instan 
käytöstä. 
 
Eduskuntavaalit 
 
Demarinaiset laatineet  hallitusohjelmatavoitteet ja ne lähtevät kierrokselle naispiirien käsiteltäviksi ja 
kommentoitaviksi. Hallitusohjelmatavoitteet toimitetaan puolueelle 31.1.2023 mennessä. 
 
Demarinaisten videokuvausprojekti on käynnissä ja piireillä on mahdollisuus hyödyntää kuvauspäiviä. 
Tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka ja kehityspolitiikka- koulutustilaisuus pidetään tiistaina 22.11. klo 
17 Teamsissa. Koulutus liittyy eduskuntavaaleihin ja koulutukset jatkuvat vielä joulukuussa sekä vuoden 
2023 puolella. 
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Puoluekokous 1. – 3.9.2023 Jyväskylässä 
 
Puoluekokoukseen valmistautumisen voi aloittaa NYT. Jos on ajatuksia aloitteista, niin valmistelu on hyvä 
aloittaa heti, sillä muutosehdotukset puolueen poliittiseen ohjelmaan sekä puoluekokoukselle tehtävät 
aloitteet on toimitettava puoluetoimistoon viimeistään 31.3.2023 mennessä. 
Demarinaisten hallitus käsittelee osaltaan aloitteita helmi- ja maaliskuun kokouksissa. Ideoita ja ajatuksia 
valmistelun tueksi voi esittää jo nyt. 
 

Demarinaisten edustaja SDP:n puoluevaltuustossa 19.–20.11. Lappeenrannassa on pj. Tytti Tuppurainen. 
 
 
Vt. toiminnanjohtajana Demarinaisten toimistossa aloittaa 28.11.2022 Anu Rajajärvi. Työsuhde kestää 
30.6.2023 asti, jolloin Roosa Pöyhönen palaa tehtäväänsä. 
 

 
Seuraava kokous 
Hallituksen seuraava kokous on to 8.12. klo 17–19 SDP:n puoluetoimistolla ja teams-yhteydellä. 
 
 

 
Kaikille demarinaisille ja naispiireille hyvää ja antoisaa marraskuuta! 
 
 
 
 
Tiedotteen kokouksesta laati, 
 

Tuula Petäkoski-Hult 
 


