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Demarinaisten hallituksen 7.2. Teams -kokous 

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 

Toiminnanjohtaja Pöyhönen esitteli molemmat asiakirjat, joista poimintoja: Naisliiton 120 v juhlavuosi, 
lanseerattiin uusi visuaalinen ilme, kaksi näyttelyä toiminnastamme, Naisliiton jäseniä n. 11 000 ja Naisliiton 
puoluekokousaloitteet menivät läpi. Tilinpäätös on ylijäämäinen (liittokokous/kustannukset siirtyvät 
toukokuuhun 2021) pitämättömistä kokouksista ja tilaisuuksista jääneitä varoja käytetään mm. piirien 
tarviketilauksiin. 

 

Kuntavaalit 

− Hallitukselle ja Naispiirien puheenjohtajille on lähetetty tiedoksi Aluehallintoviraston ohjeistus 
vaalikampanjoinnista.  

− Syksyllä aloitetut Call center –soittelukoulutukset laajenevat. Toimisto suosittaa kaikkia kiinnostuneita 
osallistumaan koulutuksiin. Koulutus tarkoitettu ehdokkaille. 

− Ehdokashankintaa on tehtävä aktiivisesti jokaisessa piirissä. Tavoitteenamme on 6000 ehdokasta.  
− Kuntavaalit tulevat olemaan some-vaalit, siksi on tärkeää saavuttaa meidän äänestäjät, ketkä eivät ole 

somessa esim. jakamalla esitteitä postilaatikoihin ja -luukkuihin. 
− TSL:n videokuvauskoulutus tulossa ehdokkaille helmikuun aikana ja piireille maaliskuun aikana 

 
Naisliiton toimisto kävi läpi viimeisimmät valmistelut:  

− Demarinaisten kuntavaaliteesit julkaistiin tiistaina 9.2. Facebook -livessä.  
− Ehdokaskoulutukset alkavat 17.2.  
− Ensimmäinen ehdokaskirje on lähetetty (630 vastaanottajaa). 
− Suurin osa materiaaleista on tilattavissa SDP:n verkkokaupasta. Naispiireille ja hallitukselle on lähetetty 

erilliset ohjeet materiaalitilauksiin.  
− Demarinaisten toimisto välittää Naispiirille ehdokkaiden yhteystiedot yhteydenottoa varten. 
− Toimisto muistuttaa Naispiirejä olemaan aktiivisia ehdokashankinnassa ja pitämään yhteyttä oman 

alueensa ehdokkaisiin.  
 
TSL-koulutustuki ja kuntavaalien ehdokastilaisuudet 

Toimisto lähettää Naispiireille ohjeistuksen tapahtumien raportoinnista TSL-tukea varten. Naispiirien on myös 
raportoitava toimistolle, mitä ehdokastilaisuuksia kuntavaalien tapahtumatuella järjestetään 31.3. mennessä.  

 
Poliittinen tilannekatsaus 

 
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen poliittisessa tilannekatsauksessaan käsitteli mm. USA:n vaalitulosta ja 
varapresidentti Kamala Harrisia sekä naisten osuutta korkeimpina päättäjinä Pohjoismaissa ja Baltiassa. 
Kuntavaalien osalta tilanne on mielenkiintoinen. Sanna Marin on edelleen suosittu kansan joukossa. 
Kunnallisvaalit on meille tärkeät vaalit. 

 
Julkilausuma jo annettu ennakkoon, vaaditaan lopettamaan tyttöjen ja naisten silpominen. Laaditaan tämän 
päivän kokouksesta kaksi julkilausumaa, turvalliset kuntavaalit ja vaalirauha sekä nuorison pahoinvoinnista, jonka 
pohjatekstiä Kirsi Kandolin laatii. 
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Talous 

Taloudellinen tilanne on hyvä. Naispiirien perusavustusten 1. osa laitetaan maksuun helmikuun aikana toiminta- 
ja taloussuunnitelmia vastaan.  

 
Vuoden 2020 käyttämättä jääneistä toimita-avustuksista Naispiireille hyvitetty osuus on 849 e/ piiri. Toiminta-
avustusta voi siis hakea vuodelle 2021 yhteensä 2 349 euroa. Avustusta saa hakemuksia vastaan ja sitä 
suositellaan käytettäväksi yhdessä puoluepiirin tai muiden paikallisten sd. toimijoiden kanssa käytettäväksi. 
Piireihin on toimitettu hakemuspohjat.  

 
 

Tasa-arvo teko – palkinto Miina Sillanpään päivänä  

Palkinto jaetaan ajankohtaiselle ja aktiiviselle kampanjalle, toimijalle tai muulle taholle, joka on edistänyt tasa-
arvoa aktiivisesti yhteiskunnassa. Palkinto luovutetaan 1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä 
ja lisäohjeistusta tulossa viimeistään syksyllä. 

 
DemFem-verkosto 

DemFem -verkoston ja Demarinaisten yhteiset Feministiset festarit pidettiin pe 29.1. ja tapahtuma keräsi paljon 
kiitosta ja lukuisia katsojia.  
 

 
Liittokokous 
Liittokokouskoulutukset järjestettiin tammikuussa ja osallistujia oli yhteensä 126 kokousedustajaa.  
Kevätkokouksissa valituille täydennyshenkilöille tulee Teams/Howspace -koulusta vaalien jälkeen.  
 
 
Tulevaa 

Tarjan päivän etkot 2.3. klo 16 Facebookissa. Mukana myös presidentti Tarja Halonen. 

 
 

Koosteen laati Arja Puoskari 


