
  
 

Kokoustiedote  

 

Sosiaalidemokraattiset Naiset 

Hallituksen kokous 9/2022 

 

Aika: tiistai 4.10.2022 klo 16.30–18.30 

Paikka: SDP:n puoluetoimisto, Siltasaarenkatu 18–20 C, Helsinki ja Microsoft Teams- ohjelma 

 

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen hoiti jälleen kerran ansiokkaasti kokouksen jopa sovittua 

aikataulua nopeammin. Hallituksen kokousedustajien lisäksi kokouksessa olivat paikalla 

toiminnanjohtaja Noora Kettunen ja poliittinen suunnittelija Sanna Oksanen. Kokouksen 

alkutoimien jälkeen ei tällä kertaa käyty poliittista tilannekatsausta muutamaa erittäin tärkeää 

huomiointia lukuun ottamatta. Puheenjohtaja totesi tyytyväisyydellä, että tärkeä 

työmarkkinasopu on tällä erää saavutettu. 

Toimisto on valmistellut kannanoton tasa-arvoon tähtäävästä perhevapaauudistuksesta, 

jossa suurin muutos tasa-arvon näkökulmasta on, ettei uudessa laissa erotella lapsen äitiä ja 

isää, vaan se on sukupuolineutraali. Tämä on ollut Demarinaisten ja hallitusohjelman 

tavoitteena. Kannanotto on erittäin ajankohtainen ulostulo ja se julkaistaan torstaina. 

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen muistutti jälleen kerran, että piireissä kannanottoa voi 

käyttää pohjana myös omien kannanottojen valmistamiseen.  

Kokouksessa käsiteltiin sosiaalisen median kanavien seurantalukuja ja toivottiin jatkossa 

tuotavan esille myös vertailutaulukoita muiden naisjärjestöjen sosiaalisen median kanavien 

seurantatietoja. Muistutettiin jälleen kerran, että levittäkää kanavistamme tietoa ja pyytäkää 

laittamaan tykkäyksiä. 



Isona iloisena onniteltavana asiana tuli esille, että Noora Kettunen on jäämässä raskaus- ja 

vanhempainvapaalle, jonka hän aloittaa 15.12.2022 ja on vapaalla ainakin 12.8.2023 saakka.  

Rekrytointi toiminnanjohtajan sijaiseksi aloitetaan välittömästi. Tavoite on, että valittava 

henkilö aloittaa viimeistään 21.11. tai mahdollisuuksien mukaan jo aiemmin. Toiminnanjohtajan 

sijaisuus jatkuu Roosa Pöyhösen työvapaan ajan 30.6.2023 saakka. 

Vuosittainen tärkeä tasa-arvoon liittyvä ulostulo on Tasa-arvo palkinnon myöntäminen.  

Palkinto jaetaan lokakuun aikana. Myös viime vuoden palkittava taho Plan tavataan lokakuun 

aikana.  

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma painottaa kevään eduskuntavaaleja ja syksyn 

puoluekokousta, joihin kumpaankin on tärkeää saada naisia päättäjiksi. Myös 

valmistautuminen vuoden 2024 presidentinvaaleihin ja vuoden 2025 EU-vaaleihin on alkanut. 

Toiminnan painopisteinä jatketaan alueellisen toiminnan kehittämistä.  Naispiirien 

puheenjohtajatapaamisia jatketaan ja tuetaan piirien järjestöllistä kehittämistä. Lisäksi 

käsiteltiin talousarvioesitys ja käytiin siitä rakentavaa keskustelua. Eduskuntavaalien 

ohjelmaa käsitellään myöhemmin.    

Kansainvälisissä asioissa merkittävä PES Women kokous tulossa 13.–14.10. Berliinissä, jossa 

ehdolla hallitukseen on Emmi Lintonen. Kokoukseen Berliinissä osallistuu Emmi Lintosen 

lisäksi toimistolta toiminnanjohtaja Noora Kettunen ja poliittinen suunnittelija Sanna Oksanen. 

Samoin on 21.–23.11. on tulossa SIWin valtuuston kokous, johon delegaateiksi lähetettiin 

varapuheenjohtaja Emmi Lintonen ja toimistolta poliittinen suunnittelija Sanna Oksanen.   

Lisäksi beach flagit ovat tulossa piireihin ja järjestetään koulutusta varainhankinnasta. Tuula 

Petäkoski-Hult oli osallistunut Demarinaisten edustajana NYTKIK:sen kautta Sambia-

mentorointiin.  

Seuraava hallituksen kokous on 12.11. klo 10 läsnäolokokouksena. 

Kokoustiedotteen laati Maila Tikkanen 


