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Demarinaisten hallituksen kokous 13.12.2020 

 

Kokouksen aluksi onniteltiin hallituksen jäsen Pia Saarelaa 50-vuotissyntymäpäivän kunniaksi ja iloittiin Liisa 
Jaakonsaaren ministerin arvonimestä, jota olimme hakemassa. Kokous oli Merja-Hannele Vuohelaisen viimeinen 
työntekijänä, kiitettiin häntä tehdystä työstä ja hän kiitti Naisliittoa vuosista.  

 

Kuntavaalit 

Päätettiin, että piirit hakevat rahan ehdokkaiden tapahtumien tukemiseen Naisliitosta ja rahaa on käytettävissä 
1 000 € /piiri. Tukea voi hakea, jos tapahtumassa on mukana 3–4 ehdokasta ja joista vähintään yksi on ensikerta-
lainen. Tarkempi ohjeistus toimitetaan piireihin tammikuussa 2021.  Kuultiin myös esittely viimeisemmästä puo-
luebarometristä.  

 

Liittokokous  

Naispiireillä on mahdollisuus tehdä muutoksia ja täydennyksiä liittokokouksen valtakirjoihin Naispiirien kevätko-
kouksissa. Uudet valtakirjat on toimitettava toimistolle sääntöjen § 12 mukaisesti, eli kuusi viikkoa ennen liittoko-
kousta, 17.4.2021 mennessä. 

Liittokokousta varten järjestetään koulutuksia kokousedustajille tammikuussa 2021, joista edustajia on jo tiedo-
tettu. Koulutuksen pidetään Teams- ohjelman välityksellä ja siihen voivat osallistua varsinaiset ja varaedustajat 
itse valitsemana aikana. Mikäli piirin koronatilanne sen sallii, kokousedustajat voivat kokoontua samaan tilaan 
omalla alueellaan, mutta jokaisella on oltava mukana tietokone tai päätelaite. Koulutukset pidetään keskiviikkona 
20.1. klo 17–19, torstai 21.1. klo 17–19 ja tiistai 26.1. klo 17–19. Piirin toivomuksesta ja tarpeesta järjestetään erikseen 
piirikohtaista koulutusta, josta Naispiirin puheenjohtajan on oltava yhteydessä toimistoon, jotta voidaan räätä-
löidä sopiva koulutus. 

 
Poliittinen tilanne  

Keskustelua herätti vakava koronatilanne ja etenkin joulun ajan terveysturvallisuus. Kuitenkin hyvät uutiset ro-
kotteesta luovat toivoa ensi keväästä ja kesästä. Samaan aikaan rokotevastaisuus huolestuttaa Suomessa ja 
maailmalla, etenkin kun perustelut liittyvät vahvasti disinformaatioon. Lisäksi nostettiin esille, että Euroopan 
unionin tasolla on saavutettu yhteisymmärrys siitä, että rahan jakoon kytketään oikeusvaltioperiaatteen noudat-
taminen. Sovun löydyttyä rahoitusratkaisut ja tärkeät elpymisinvestoinnit etenevät.   

Päätettiin tehdä kannanotto koronarokotuksista rokotevastaisuutta vastaan (https://demarinaiset.fi/ajankoh-
taista/demarinaiset-peraankuuluttaa-faktatietoa-koronarokotekeskusteluun/ ).  

 

Järjestölliset asiat 

Naispiireillä ja -liitolla on ensi vuoden alusta lähtien sopimus Työväen Sivistysliiton kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, 
että Naispiirit saavat TSL:ltä tukea koulutusten järjestämiseen. Toimisto lähettää Naispiireille ohjeistuksen vuo-
den alussa. 

Vuoden 2020 käyttämättä jääneet toiminta-avustukset lasketaan tilinpäätöksen jälkeen yhteen ja ylijäämäiset 
varat ositetaan 12 Naispiirin kesken. Tämä tuki on Naispiireille ylimääräistä toiminta-avustusta, jota suositellaan 
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käytettäväksi kuntavaalityöhön. Toimisto tiedottaa Naispiireille ylimääräisen tuen määrän tammikuussa, kun ti-
linpäätös on tehty. 

Naispiirien tulee toimittaa toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä virkailijailmoitukset vuoden loppuun mennessä 
toimistolle. 

Laskut on lähetettävä toimistolle 29.12.2020 mennessä Naisliittoon. Toimisto tulee lähettämään tammikuussa 
uudet laskutusohjeet piireille.  

DemFem -feministiverkoston toiminta aloittaa vuoden alussa toimintansa Demarinaisten yhteydessä. Ensimmäi-
nen tapahtuma on tammikuussa ja tilaisuudet on kaikille avoimia. Asiasta tiedotetaan virallisesti tammikuussa 
2021.  

Seuraava hallituksen kokous pidetään su 7.2. klo 16–18. Muut kokoukset kevään kokoukset pidetään pe 5.3. 18-
20:00, la 24.4. klo 11:30-13:30 ja pe 28.5. klo 18–20. 

 

 


