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Demarinaisten hallitus kokoontui sunnuntai-iltana Teamsin välityksellä. Uusi poliittinen suunnittelija 
Noora Kettunen esitteli aluksi itsensä lyhyesti.  

Hallitukselle oli toimitettu suunnitelma vaikuttamisesta puoluekokouksessa ja naisliiton viestinnästä 
puoluekokouksessa. Naisliiton puoluekokousryhmässä oli sunnuntaina 71 jäsentä. Ryhmän vetäjänä 
toimii Maria Nyros. Sosialidemokraattiset opiskelijat (SONK) on ollut liittoon yhteydessä ja ehdottanut 
yhteistyötä ja yhteistä kannanottoa. Keskusteltiin liiton suunnitelmista ja yhteistyöstä. Päätettiin, että 
toimisto valmistelee tiedotteen, jonka työvaliokunta hyväksyy. Aiheena Demarinaisten kuukautissuo-
jien alv:n alentamista koskeva aloite ja SONK:n aloitteista eheytyshoitojen kieltämisestä sekä translain 
uudistamisesta.  

Käytiin läpi liittokokousasiakirjat ja niihin piireistä toimitetut kommentit. Keskusteltiin erityisesti van-
hempainvapaasta ja sen kiintiöittämisestä. Päätettiin säilyttää kiintiöt asiakirjassa. Lisätään Yhteinen 
maapallomme -asiakirjaan Tuula Petäkoski-Hultin ja Pirkanmaan piirin teksti ”Yhdenvertainen työ-
elämä kaikille”. Toimisto tekee niihin keskustelun pohjalta korjauksia ja lähettää ne vielä hallitukselle 
kommentoitavaksi ennen seuraavaa hallituksen kokousta niin, että asiakirjat voidaan hyväksyä syys-
kuun kokouksessa.  

Liittokokouksen muut järjestelyt merkittiin tiedoksi. Todettiin, että koronatilanne huomioidaan järjes-
telyissä: kokoustiloissa on tilaa turvajärjestelyille, kokousta varten on varattu iso juhlasali ja useita suu-
ria huoneita valiokunnille. Majoitustiloja on varattu runsaasti, majoitusta yhden hengen huoneissa ris-
kiryhmäläisille selvitetään vielä. Liitto maksaa matkakulut kuten ennenkin. Kimppakyydeistä on sovit-
tava toimiston kanssa. - Tietoa paikkajaosta ja kunniajäsenten kriteereistä löytyy liiton nettisivulta 
kohdasta: https://demarinaiset.fi/liittokokous-21-22-11-2020-helsingissa/  

Poliittisessa tilannekatsauksessa Tytti totesi aluksi olevan hienoa, että puolueen puheenjohtajaksi 
nousee nainen, Sanna Marin, ja että hän on pääministeri. Demarinaiset tukivat häntä jo valinnassa pää-
ministeriksi. Annetaan tiedote Demarinaisten tuesta Marinille.  

 Koronatilanne vaatii edelleen huomiota, mutta valmiuslakia ei ole tarkoitus ottaa käyttöön vaan selvitä 
tartuntatautilailla ja viranomaispäätöksillä. Hallitus seuraa kehitystä ja toimii sen mukaan.  

 Budjettiriihessä meille tärkeää ovat tulevaisuusinvestoinnit ja myös toisen asteen maksuttomuus. 
Työllisyystavoitteiden saavuttamisessa halutaan edistää ihmistä kunnioittavia ja kannustavia keinoja 
sekä työkyvyn ylläpitämistä.  

 Tasa-arvotavoitteita ja keskustelua naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja ihmisoikeusloukkauksista on 
pidettävä esillä. Oikeus päättää omasta kehosta on tärkeä. Olemme kansainvälinen liike, joten tilan-
netta esim. Puolassa emme voi hyväksyä.  

 Keskustelussa tuotiin esille mm. mielenterveysasiat, jotka pitäisi nostaa syksyllä esille. Myös aikuis-
koulutusta tukitoimena työllistymiseen tarvitaan eikä sitä pidä leikata.  

Merkittiin tiedoksi Naisliiton kannanotot kesäkuussa sekä naispiirien aktiivisuus sosiaalisessa medi-
assa ja tiedotteet kesän ajalta. Noora Kettunen esitteli lisäksi liiton some-kanavien lukuja. Ohjeistetaan 
hallituksen jäseniä pyytämään FB-kavereitaan tykkäämään liiton FB-sivusta.  

Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto ODIHR on tehnyt tutkimuksen eduskunta-
puolueiden tasa-arvotilasta. Roosa Pöyhönen esitteli tutkimuksen tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia. 

https://demarinaiset.fi/liittokokous-21-22-11-2020-helsingissa/
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Tutkimus otetaan huomioon Naisliiton kuntavaalisuunnitelmassa. Toimisto valmistelee asiasta muis-
tion, joka toimitetaan puolueen kuntavaalityöryhmille ja kunnallisjärjestöille. Roosan esitys on hallituk-
sella käytettävissä. 

Hallitukselle oli toimitettu talousarviovertailu ja tuloslaskelma. Rahaa on mennyt materiaalihankintoi-
hin ja 120-vuotisnäyttelyn kustannuksiin. Perusavustus on laitettu maksuun. Piirit voivat hakea toi-
minta-avustuksia 24.9.20 mennessä. Käyttämättä jäävillä toiminta-avustuksiin varatuilla rahoilla tila-
taan materiaalia kuntavaaleissa jaettavaksi.  

Kansainväliset asiat: Roosa Pöyhönen edustaa liittoa PES Women Pohjoisen alueen etäkokouksessa 
27.8.20. PES Womenin seuraavaan kokoukseen 23.10.20 osallistujasta päätetään syyskuun kokouk-
sessa.  

Nytkiksen kevätkokous pidetään 20.8.20 ja siellä Demarinaisten varsinaiseksi jäseneksi vaihtuu toi-
minnanjohtaja Pöyhönen.  

Kun liiton nettisivut on uusittu, niin sieltä on jäänyt pois tietoja, joita oli vanhoilla sivuilla. Tarkistakaa 
oma osuutenne ja ilmoittakaa toimistoon tarvittavista muutoksista tai täydennyksistä, että saadaan ne 
ajan tasalle.  

Ilmoitusasioissa tuli esille piirien kokousaikoja, joista muutama on samaan aikaan liiton seuraavan hal-
lituksen kokouksen kanssa.  

Hallituksen seuraava kokous 26.9.2020 klo 11.30 pyritään pitämään hybridimuotoisena, johon on tilan-
teen mukaan mahdollista osallistua puoluetoimistolla paikan päällä tai etäyhteydellä.   

  

Maiju Boenisch, Varsinais-Suomi 


