
 
 
Demarinaisten hallitus kokoontui jo perjantai-iltana Turussa seminaariluontoisesti käsittelemään 
tulevan liittokokouksen asiakirjojen valmisteluun liittyviä asioita. Varsinainen kokous oli 
lauantaiaamuna ennen puolueen 120-vuotisjuhlia.  
 
Demarinaisten hallitus päätti, että pöytäkirjat ja kokousmuistiot toimitetaan hallituksen ja Naispiirien 
puheenjohtajien lisäksi myös suoraan Naispiirien hallitusten jäsenille. 
 
Edellisen hallituksen kokouksen (16.6.19) kannanotto oli julkaistu myös Satakunnan Kansassa 
Sinin muotoilemana. Tuotiin uudelleen esille, että jokaisen naispiirin pitäisi aktivoida myös 
Instagram-tili. Demarinaisten toimisto voi auttaa tarvittaessa puhelimessa tai sp:lla, mutta myös 
tulla paikalle. 
  
Poliittisessa tilannekatsauksessa puheenjohtaja Tytti Tuppurainen totesi, että Rinteen hallituksen 
ohjelma on laajalti hyväksytty ja kansalaisten luottamus hallituspuolueisiin on kasvussa. Hallitus on 
tehnyt pieniä parannuksia kaikkein pienituloisimpien asemaan. Se on tasa-arvon näkökulmasta 
merkittävä uudistus, joka vaikuttaa varsinkin pienituloisiin naisiin. Vaikka se on vasta alkua, niin 
suunta on oikea. Hallitus on parantamassa eläkeläisten asemaa verotuksenkin kautta. Tärkeää 
heille on myös se, ettei palvelumaksuja koroteta. Lääkäriin pääsyn nopeuttaminen parantaa 
tilannetta.  
 
Keskustelussa tuli esille yksityisten palvelualojen naisten tilanne. Varsinkin osa-aikaista työtä 
tekevien naisten eläkkeet tulevat olemaan tosi alhaisia, joten tulossa on uusi ryhmä köyhiä 
eläkeläisiä. Nykynuorten työura on muutenkin usein liian rikkonainen ja lyhyt hyvän eläkkeen 
kartuttamista varten. Opiskelijoiden köyhyys on todellista ja tilanne erityisen paha, jos joutuu 
vaihtamaan alaa, kun ei työllisty. Se lisää vielä mielenterveysongelmia, jotka vaikeuttavat 
valmistumista ja työllistymistä.  
 
Käsiteltiin kannanottoluonnosta, joka päätettiin jakaa kahdeksi erilliseksi kannanotoksi. Ensin 
julkaistaan kannanotto, joka käsittelee eläkkeiden korotuksia ja tasa-arvoa. Puheenjohtaja 
muistuttu siitä, että kannanottoja voi lähettää paikallislehtiin muuttamalla hänen nimensä paikalle 
oman tai piirin nimen.  
 
Liittokokouksen asiakirjoista käytiin keskustelua. Niiden ei tarvitse olla kovin laajoja. Käsitellyt 
luonnokset eivät vielä ole jaettavissa muille. Tehtäviä voisi jakaa jonkin verran, mutta ei vastuuteta 
piirejä samalla lailla kirjoittamaan tekstiä kuin viimeksi. Työvaliokunta käsittelee niitä ensin.  
Käytiin keskustelua kunniajäsenten valintakriteereistä, mutta ei hyväksytty vielä, kun ei oltu 
yksimielisiä. Työvaliokunta valmistelee niitä vielä.  
 
Tuula Petäkoski-Hult oli ollut seurakunta-asioista yhteydessä Tarja Kantolaan, joka on valmis 
tulemaan hallituksen kokoukseen keskustelemaan asiasta.  
 
Roosa Pöyhönen on nimetty tasa-arvoasioiden neuvottelukuntaan.  
 
Hyväksyttiin syksyn kokousajat, mutta niihin tuli muutos. Ajat ovat siis la 12.10.19 ja su 1.12.19.  
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