Kokoustiedote

Demarinaisten hallituksen kokous 22.11.2020

Kuntavaalit
Hyväksyttiin kuntavaaliteesit, joita on neljä. Näiden pohjalta koostetaan taustamateriaalia ehdokkaiden käyttöön. Tavoitteena
on ollut kiteyttää Tanen, Nytkisin, Naisliiton kuntavaalikyselyn sekä kansalaisjärjestöjen ohjelmien pohjalta Naisliitolle keskeisimmät teesit. Teesit on toimitettu Naispiireille, kunnallisjärjestöille, piirijärjestöille ja puolueelle. Ne julkistetaan vuonna
2021.
Kuntavaalien jakomateriaaliksi tilataan kukansiemeniä, tikkareita ja karkkeja, lisäksi teeseistä tehdään postikortti. Demarinaisten ensimmäinen ehdokasviesti lähetetään joulukuussa.
Tiistaina 8.12. klo 17.00 pidetään Facebook -live, jossa keskustellaan kuntien tasa-arvotilanteesta. Mukana tilaisuudessa ovat
Kuntaliiton asiantuntija Maria Salenius ja puolueen kaupunkipoliittinen koordinaattori Tiina Isotalus. Linkki tapahtumaan jaetaan somekanavissa.

Liittokokous
Liittokokous järjestetään 29.-30.5.2021 ja kokouspaikkana toimii Paasitorni. Joulukuun kokouksessa päätetään liittokokousedustajien koulutusaikataulusta, jotka alkavat tammikuussa 2021. Toimisto selvittää myös mahdollisuutta voivatko piirit halutessaan täydentää ja muuttaa jo toimitettuja valtakirjoja.

Poliittinen tilanne
Keskustelua herätti koronaepidemia ja sen vaikutukset ihmisten arkeen, hyvinvointiin, terveyteen ja talouteen. Marinin hallitus päätti täydennyksistä vuoden 2021 lisätalousarvioesitykseen, hallitus on sitoutunut turvaamaan kansalaisten hyvinvoinnin
ja yritysten selviytymisen kriisin. Keskusteltiin myös Euroopan unionin rahoitusratkaisusta ja erimielisyydestä siihen liittyvästä oikeusvaltioperiaatteesta. Kysymys on unionin perusarvoista, joten on asia vakava.
Päätettiin tehdä kannanotto EU:n saavutettavuusdirektiivistä (https://demarinaiset.fi/ajankohtaista/jokaisella-kuntalaisella-on-oikeus-saavutettavaan-tiedonsaantiin/). Lisäksi hallitukselle toimitettiin Tuula Petäkoski-Hultin tekemä valtuustoaloite aiheeseen liittyen ja kannustetaan alueilla valtuustoaloitteen tekemiseen.

Talous ja järjestö
Liittokokouksen siirron ja koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi Naisliiton tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen.
Naisliitto siirtyy osaksi puolueen kirjanpitoa 1.1.2021 alkaen, jonka vuoksi kaikki laskut ja kulukorvaukset on tultava toimistolle
joulukuun aikana. Uudet laskutusohjeet toimitetaan tammikuussa 2021.
Naispiirien syyskokoukset tulee pitää sääntöjen mukaan. Mikäli tarvitsevat tukea kokouksen järjestämiseen, toimisto auttaa.
Naispiirien tulee ilmoittaa liitolle syyskokouksen ajankohta ja toimittaa tulevan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Demarinaisilla on oma työpaja SDP:n järjestöpäivillä feministisestä talouspolitiikasta, jossa on mukana puheenjohtaja Tuppurainen ja yliopistolehto Hanna Ylöstalo. Järjestöpäivät pidetään etätapahtuma 28.11.
Demarinaisten verkkokauppa on tyhjennetty vanhalla ilmeellä olevista tuotteista. Mikäli piirit haluavat vielä tavaroita lähetä
viestiä poliittiselle suunnittelija Noora Kettuselle (noora.kettunen@sdp.fi). Vuoden 2021 alusta verkkokaupasta on tilattavissa
karkkeja, tikkareita, kyniä, kestokahvikuppeja, kestomaskeja, t-paitoja ja huppareita uudella ilmeellä. Päätettiin, että Naispiirit saavat 1 000 €/ piiri materiaalitilauksiin verkkokaupasta, joita voi tehdä tammikuusta 2021 alkaen.

Hallituksen seuraava kokous on su 13.12.2020 klo 16–18.00 etäyhteydellä

