Tiedote Demarinaisten 6.6.2020 pidetystä liittohallituksen kokouksesta
Demarinaisten liittohallituksen kokous pidettiin Teams-etäyhteydellä lauantaina 6.6.. Kokouksessa
päätettiin 1.7. eläkkeelle jäävän Demarinaisten toiminnanjohtajan Merja-Hannele Vuohelaisen
palkkauksesta 1.8. alkaen loppuvuodeksi Senior advisor –tehtäviin (vanhempi neuvontantaja).
Vuohelainen avustaa toimistoa liittokokousvalmisteluissa.
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen piti poliittisen tilannekatsauksen, jossa hän mainitsi toisaalta
tämänhetkisen pääministeripuolue SDP:n erittäin hyvän gallupkannatuksen ja sen, kuinka kansalaiset
luottavat sosialidemokraatteihin ja naisiin vastuunkantajina näinä poikkeusaikoina. Toisaalta
Tuppurainen toi esille niitä haasteita, joita hallitustyöskentelyssä juuri nyt on, kuten keskustan erittäin
vaikean tilanteen kulminoituen Katri Kulmunin edellispäiväiseen eroilmoitukseen valtiovarainministerin
tehtävästä. Tuppurainen totesi, että Demarinaisten ajamia asioita on jo mennyt hyvin eteenpäin,
esimerkkinä perhevapaauudistus, mutta hän tähdensi, että korona-ajan jälkeisen jälleenrakennuksen
Suomessa ja Euroopassa pitää elvytystoimineen kohdentua ehdottomasti yhdenvertaisuutta ja tasaarvoa edistävästi. Käytiin keskustelua mm. elvytystoimien vaikutuksista tasa-arvonäkökulmasta.
Kokouksen kannanotto päätettiin laatia tästä em. aiheesta.
Kokouksessa hyväksyttiin Tampereella 22.-24.8. pidettävää puoluekokousta varten Demarinaisten
puoluekokoussuunnitelma, jossa tähdennetään Demarinaisten puoluekokousvaikuttamisen tärkeimpänä
tavoitteena olevan omien puoluekokousaloitteiden saamista hyväksyttyä. Tärkeimpänä aloitetta
kuukautissuojien verotuksesta. Demarinaisten näkyvyys turvataan ja tavoitteiden edistämiseen
panostetaan. Puoluekokousedustajiin, jotka ovat Naisliiton jäseniä ollaan yhteydessä kesäkuussa, ja
heille järjestetään elokuussa webinaari Demarinaisten tavoitteista puoluekokouksessa. Demarinaisten
puoluekokousryhmän johtajaksi valittiin Maria Nyroos, joka korosti Demarinaisiin kohdistuvan
mielenkiinnon herättämistä ja tiedon välittämistä puoluekokouksessa. Yhdessä olemme enemmän,
kuten Tuula Petäkoski-Hult muistutti. Demarinaisten puoluekokousständillä tulee olemaan esillä
Naisliiton 120-vuotisjuhlanäyttely.
Keväällä2021 pidettävien kuntavaalien osalta päätettiin Demarinaisten kuntavaalivalmistelujen
jatkotoimenpiteistä. Ehdokashankinta aloitetaan sähköisesti, Naisliiton toimistolta lähetetään
naispiireihin yhteystietoja yhteydenottoja varten. Perustetaan kuntavaalityöryhmä ehdokkaille ja
vaalipäälliköille. Laaditaan opas vihapuhetta ja verkkoväkivaltaa vastaan sekä työnimellä
”Yhdenvertainen kunta” työstettävä Demarinaisten kuntavaaliohjelma. Hankitaan jakomateriaalia
kuntavaaleja varten. Esillä oli myös mahdollinen Demarinaisten tukiraha ehdokkaille. Annetaan
käytännön koulutusapua ehdokkaille esimerkiksi some-viestintään liittyen.
Demarinaisten liittokokous pidetään 21.-22.11. Helsingissä. Liittokokouksen poliittisen asiakirjan
”Yhteinen maapallomme” toimenpide-ehdotusten työstämisen osalta päätettiin, että kukin naispiiri
keskittyy erityisesti yhteen asiakirjan aihealueeseen, ja naispiirien tulee ilmoittaa ensi perjantaihin
12.6. mennessä kiinnostuksensa siitä, mitä asiakirjan aihealuetta naispiiri haluaa työstää. Naisliiton
toimisto jakaa tämän jälkeen vastuuaihealueet naispiireille, joilla on aikaa työstää asiakirjan

toimenpide-ehdotuksiaan liittohallituksen seuraavaan, 16.8. pidettävään kokoukseen asti. Naispiirit
voivat kuitenkin halutessaan kommentoida kaikkia aihealueita.
Demarinaisten jo pidetyt Facebook-livelähetykset ovat herättäneet kiinnostusta, ja lähetykset jatkuvat
syksyllä. Demarinaisten uusi logo julkaistiin 4.6. Miina Sillanpään syntymäpäivänä, ja logosta on
lähetetty uuden vedokset naispiireihin. Liittohallituksen seuraava kokous pidetään siis sunnuntaina
16.8.2020 klo 16.00-18.00 Microsoft Teams -ohjelman välityksellä.
Tiedotteen laati Sari Melkko.

