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Sosialidemokraattiset Naiset   
Hallituksen kokous 8/2022 
 
Aika: la 3.9.2022 klo 11.00–13.00 
Paikka: SDP:n puoluetoimisto, Siltasaarenkatu 18–20 C, Helsinki ja Microsoft Teams -ohjelma 
 
 
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen, ja hänen joutuessa lähtemään poliittisen 
tilannekatsauksen jälkeen hänen siirtyessä hoitamaan ministerin tehtäviä, kokouksen pu-
heenjohtajana jatkoi liittohallituksen 2. varapuheenjohtaja Minna Salminen. 
 
Hallituksen kokousedustajien lisäksi kokouksessa olivat paikalla toiminnanjohtaja Noora Ket-
tunen ja uusi poliittinen suunnittelija Sanna Oksanen. Päätettiin, että kokouksesta laatii tie-
dotteen liittohallituksen jäsen, Savo-Karjalan naispiirin puheenjohtaja Tytti Luoma. Toimis-
tolla poliittisena suunnittelijana aloittava Sanna Oksanen esittäytyi hallitukselle. Hallitus on-
nitteli Tytti Tuppuraisen johdolla Noora Kettusta toiminnanjohtajan työtehtävästä, Roosa Pöy-
hösen siirryttyä ministeri Tuppuraisen viestintäasioista vastaavaksi erityisavustajaksi. Ko-
kous eteni napakasti ja päätösesityksiin saatiin kattavasti lisätietoja. 
 
Ajankohtaista poliittista keskustelua käytiin puheenjohtaja Tuppuraisen johdolla eri näkökul-
mista tasa-arvosta, kuten vanhempainvapaauudistuksesta ja sukupuolten välisestä sama-
palkkaisuudesta, ja miksi sen saavuttaminen on tärkeä tavoite Demarinaisille. Lisäksi puheen-
johtaja Tuppuraisen poliittisen alustuksen jälkeen kävimme keskustelua omaishoitajien hoito-
vapaasta, energiakriisistä, turvallisuuspolitiikasta, terveydenhuollon kriisiytymisestä ja kan-
salaisten ostovoimasta. Lisäksi keskustelimme hallituksen syyskuun budjettiriihen esityk-
sistä, kuten varhaiskasvatuksen tuesta, sähkön arvonlisäveron alentamisesta sekä eläkeläis-
ten ostovoiman turvaamisesta. Lisäksi puhututti erityisesti myös yksinasuvien eläkenaisten 
toimeentulo ja teot heidän asemansa parantamiseksi. Pienituloiset eläkeläisnaiset ovat talou-
dellisesti erittäin vaikeassa asemassa Suomessa. 
 
Päätettiin tehdä kannanotto tasa-arvosta painopisteenä Marinin hallituksen suuri rakenteelli-
nen uudistus liittyen vanhempainvapaaseen, joka tuli voimaan elokuussa. Tasavertainen yh-
teiskunta on aina myös vauraampi yhteiskunta. Tasa-arvokannanotossa otetaan esille myös 
samapalkkaisuuden jatkuva edistäminen eri aloilla.  
 
Liiton toiminnanjohtaja Noora Kettunen esitteli sosiaalisen median lukuja ja kertoi tietoja mm. 
seuraajien määristä. Todettiin, että seuraajamäärät ovat edelleen hyviä. Piireiltä toivotaan kui-
tenkin aktiivisuutta sosiaalisen median seuraamisen suhteen. Toiveena, että jokainen käy klik-
kaamassa itsensä seuraajaksi Demarinaisten Instagramissa sekä Facebookissa. Myös kom-
mentteja, tykkäyksiä ja jakoja toivotaan näkyvyyden lisäämiseksi. Piireiltä toivotaan aktiivi-
suutta lisäksi ajankohtaisten mielipidekirjoitusten muodossa. Naisliitto jakaa tekstejä mielel-
lään liiton sivuilla ja somessa. Esimerkiksi syyskuussa järjestetään sairaanhoitopäivät, jonka 
aikaan on hyvä nostaa esille Demarinaisten ajatuksia terveydenhuoltoalan teemoista. Piirien 
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on syytä keskustella kirjoituksista omissa hallituksissaan ja kannustaa kaikki kirjoittamaan it-
selle tärkeästä aiheesta. 
 
Toiminnanjohtaja esitteli eduskuntavaalityösuunnitelman. Jokaista naisehdokasta tuetaan 
tasapuolisesti. Jokainen naisehdokas tulee saamaan esimerkiksi mainostukea kuitteja vas-
taan ja mahdollisuuden teettää itsestään somevideo puoluepiirin ja liiton taloudellisella tuella. 
Liitto ohjeistaa somekiertueesta ja taloudellisesta tuesta myöhemmin. Lisäksi piirit ohjeista-
vat ehdokkaita tarvittaessa. Naisliitto toimittaa piireihin eduskuntavaaleja varten liiton kam-
panjamateriaalia ja järjestää ehdokkaille etäkoulutuksia sekä matalankynnyksen keskusteluti-
laisuuksia Teamsissa mm. vaalityöstä ja muista ajankohtaisista asioista. Naisliiton hallitus 
kannustaa kaikkia mukaan vaalityöhön! Vaalit voitetaan yhteistyöllä, jokaisen yksittäisen eh-
dokkaan menestys, on puolueen menestys. 
 
Keskustelimme tasa-arvotyö -palkinnon saajasta. Risto Rohkea-palkinto on päätetty muuttaa 
vuonna 2021 tasa-arvotyö -palkinnoksi. Ehdotuksia palkinnonsaajasta otetaan vastaan 18.9. 
asti. Hallitus tekee päätöksen sähköpostikokouksessa, jotta palkinto voidaan julkaista 30.9. 
tilaisuudessa. 
 
Lisäksi PES Womenin kongressi järjestetään Berliinissä 13.10. ja PES Womenin hallitukseen on 
ehdolla Demarinaisista 1. vpj. Emmi Lintonen. 
 
Toiminnanjohtaja muistutti, että SDP:n puoluekokous järjestetään ensi vuonna 2023, mikä tar-
koittaa puoluekokoukseen valmistumista keskellä eduskuntavaalihulinaa. Puoluekokousaloit-
teet tulee jättää 31.3.2023 mennessä. Demarinaisten avauksia puoluekokoukselle tulee miettiä 
ajoissa! 
 
Seuraava hallituksen kokous pidetään etäkokouksena Teamsilla ti 4.10.2022 klo 16.30–18.30. 
 
Kokoustiedotteen laati Tytti Luoma 


