
 

 

                          KOKOUSTIEDOTE 15.2.2020 KOKOUKSESTA 

 

Demarinaisten hallitus piti vuoden ja uuden vuosikymmenen ensimmäisen kokouksensa lauantaina 15.2. 

puoluetoimistolla. Hallituksen jäseniä oli paikalla runsaslukuisesti kahden jäsenen osallistuessa 

etäyhteydellä. Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toivotti hyvää ystävänpäivän jälkeistä päivää ja 

onnittelimme Maiju Boenischia, 2. varapuheenjohtaja Sari Melkkoa sekä Maila Tikkasta syntymäpäivien 

johdosta. 

  

LIITTOKOKOUS 21-22.11.2020 

Liittokokous pidetään Helsingissä 21-22.11.2020. Demarinaisten kotisivuilla on jo tietoa kokouksesta ja sitä 

tullaan päivittämään. Virallinen liittokokouskutsu on seuraavassa Demokraatti- lehden juhlanumerossa. 

Sääntöjen mukaan liittokokousedustajat valitaan joko kevätpiirikokouksessa tai ylimääräisessä 

piirikokouksessa. Kokousedustajia on kaikkiaan 150, paikat on määritelty naisliittoon kuuluvien 

puolueosaston naisjäsenten mukaisessa suhteessa. Näin Naispiirien edustajamäärät ovat seuraavat: 

Uusimaa 23, Helsinki 17, Kaakkois-Suomi 16, Pirkanmaa 15, Varsinais-Suomi 14, Savo-Karjala 14, Satakunta 

11, Häme 11, Keski-Suomi 9, Pohjanmaa 8, Oulu 7 ja Lappi 5. Hallitus kehottaa naispiirejä innostamaan 

jäseniään ehdolle.  

Seuraavat päivämäärät liittokokouksen osalta ovat selvillä, piirien kannattaa huomioida ne toiminnassaan: 

Aloitteet ja ne asiat, joita Naispiirit sekä niiden perusjärjestöt ja jäsenet haluavat saada liittokokouksen 

käsiteltäväksi tulee toimittaa naisliiton toimistolle 18.9. mennessä, kokousedustajien valtakirjat ja 

ehdotukset kunniajäsenistä viimeistään 9.10. ja kokousaineisto lähetetään edustajille 21.10. mennessä. 

Yhteinen maapallomme- asiakirjaan on haarukoitu asiantuntijoita alustamaan aihetta. Hallitus tekee 

liittokokouksen käsiteltäväksi esityksen tärkeimmistä haasteista ja kärjistä Demarinaisten kannalta katsoen. 

Hallitus käsittelee asiaa kesäkuun kokouksessa.  

Liittokokoukseen valmistellaan näyttely Naisliiton historiasta. Tarkoitus on nostaa esille niitä teemoja, joissa 

Naisliitto on ollut edelläkävijä ja radikaali. Toiveissa on saada näyttely valmiiksi jo kesäkuun 

puoluekokoukseen. Tänä vuonna on Naisliiton 120-vuotisjuhlavuosi.  

Liittokokouksessa valitaan puheenjohtajisto, hallitus sekä kunniajäsenet, joiden valintakriteerit ovat 

menneet piirien tietoon.  

JÄRJESTÖPÄIVÄT 

Puolueen järjestöpäivät pidetään Vantaalla 14-15.3. Puheenjohtajamme Tytti Tuppurainen vetää tutkija 

Anna Elomäen kanssa Feministien talouspolitiikka- työpajan. Hallituksen jäsenten toivottiin osallistuvan 

päiville, joiden yhteydessä pidetään seuraava hallituksen kokous 14.3. klo 17.00.  



 

POLIITTINEN TILANNEKATSAUS 

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen nosti esille kevään vaikean työmarkkinakierroksen. Hallitus ei puutu 

työmarkkinaneuvotteluihin, mutta sen tehtävä on luoda edellytykset esimerkiksi kuntapuolen sopimuksen 

mukaisesti. hallituksen tavoitteena on 30 000 uutta työpaikkaa syksyn budjettiriiheen. 

 Hallitus on toimeenpannut SDP:n vaalitavoitteita ja hallitusohjelman sisältöä. Aktiivimallin poistaminen, 

subjektiivisen varhaiskasvatuksen kokoaikainen palauttaminen, kotihoitajien pysäköintilupa, 

oppivelvollisuuden jatkaminen, hoitajamitoitus vahvoina esimerkkeinä. Näistä tehdään kannanotto, jota 

saa halutessaan muokata ja jakaa oman alueen lehdistölle.  

Sosiaaliturvan uudistus on käynnistynyt, tulevaisuusinvestoinnit lähtevät liikkeelle ja hallitus piti 

onnistuneen ilmastokokouksen - työtä riittää edelleen.  

Keskustelussa todettiin naisten vievän Suomea vahvasti ja positiivisesti maailmalle. Kansainvälisyyttä on 

pidettävä yllä keskusteluissa, sillä Euroopassa pimeät konservatiiviset voimat ovat liikkeellä. Puhutaan 

hoito- ja hoiva-alasta, kuntavaaleihin on syytä ryhtyä varautumaan jo nyt. 

Seuraavaan kokouksessa 14.3. on yhtenä suurena asiakokonaisuutena kuntavaaleihin valmistautuminen.  

TOIMINNANJOHTAJAN VALINTA 

Demarinaisten hallitus valitsi yksimielisesti 1.6. työssään aloittavan toiminnanjohtajan. Tiedotamme 

toiminnanjohtajan valinnasta 27.2. puoluehallituksen vahvistuksen jälkeen.  

MUUTA 

Uudenmaan piirin puheenjohtajaa Anette Karlsonia onnitellaan vauvan syntymästä. 

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen edustaa Naisliittoa seuraavassa puoluevaltuuston kokouksessa. 

Uudellemaalle on perustettu Nytkis aluetoimikunta. Puheenjohtajana toimii Uudenmaan Demarinaisten vpj 

Marita Lassila. 

Pirkanmaa on saanut eri projekteihin hankerahaa KSR:stä, Tuula Petäkoski-Hult kehotti myös muita piirejä 

hakemuksiin.  

Merkittiin tiedoksi jo tulleet vuoden 2020 toiminta-avustushakemukset, neljältä piiriltä. Hakemuksia voi 

toimittaa helmikuun loppuun asti.  

Hallituksen seuraavat kokoukset ovat lauantaina 14.3. kello 17.00 Vantaalla ja sunnuntaina 7.6. 

puoluetoimistolla.  

Tiedotteen kokosi,  

Virpi Torniainen, Kaakkois-Suomi 


