Kokoustiedote

Demarinaisten hallituksen kokous 15.6.2021
Kokouksen avasi ja veti varapuheenjohtaja Emmi Lintonen. Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen oli samaan aikaan
EU ministereiden kokouksessa. Paikalla lähes kaikki hallituksen jäsenet tai varajäsenet.

Kuntavaalit
Kuntavaalit puhuttivat tietenkin ja käytiin läpi piireittäin tilannetta. Kuntavaalien alhainen äänestysprosentti (55,1
%) herätti huolestumista. Vaikka valtakunnallisesti kannatus laski, kuitenkin osassa kunnissa onnistuttiin. Koronakriisi ja vastuunkato hallituksesta vaikuttivat puolueen kokonaistulokseen. Keskustelussa nostettiin esille, että
kuntalaisilla on halu muutokseen, johon meidän tulee kyetä vastaamaan tulevaisuudessa paremmin.
Todettiin, että sunnuntaina käydyissä kuntavaaleissa SDP oli 2. suurin kuntapuolue, kannatus oli 17,7 %. Valtuustopaikkoja tuli 1 449 ja ääniä yhteensä 433 008. Naisia SDP:n valtuutetuista on 48 %, kun vuonna 2017 määrä oli
44,4, %. Uusi valtuutettuja on 33 % ja kaikkien valtuutettujen keski-ikä on 52 vuotta. Kaiken kaikkiaan valituista
valtuutetuista 40 % on naisia, joka nousua aiempaan (vrt. vuonna 2017 naisia oli 39 %). Kyseessä olivat historialliset vaalit siitäkin näkökulmasta, että nyt viimeistä kertaa sote-asiat kuuluivat kunnille, kun ne myöhemmin siirtyvät maakuntien harteille. Seuraavaksi maakuntavaalit häämöttävät jo nurkan takana, johon aloitamme yhteisen
valmistautumisen.
Kaiken kaikkiaan nämä vaalit menivät naisten osalta hyvin. Uusia valtuutettuja meni läpi ja ääniharaviakin löytyy.
Tietenkin alueellisia eroja on. Keskustelua herätti myös eri puolueissa naisten vähyys valituissa valtuutetuissa.
Puheenjohtajan lähetti terveisiä ja kiitokset upeasta vaalityöstä. Toimisto myös kiitteli, kaikki ovat tehneet paljon
ja pärjäsimme hyvin. Kaiken kaikkiaan kampanjointi oli aktiivista. Koronatilanne vaikutti kampanjointiin koko Suomessa, joskin eri tavoin eri alueilla. Kaikkiaan tapahtumia raportoitui liitolle noin 70. Toimisto muistuttaa Naispiirejä toimittamaan ehdokastapahtumien kuitit ja tilinumerot mahdollisimman pian.

Liittokokous
Liittokokous pidetään 6.-7.11.2021, jonka jälkeen seuraava liittokokouksen ajankohta on kolmen vuoden päästä
vuonna 2024. Mikäli edustajien valtakirjoihin tulee lisäyksiä tai muutoksia, pitää valtakirjat lähettää 25.9.2021
mennessä.
Liittokokousedustajat voivat jo kesän aikana varata majoituksen hotelleista. Toiminnanjohtaja lähettää ohjeistuksen varauksista piireihin. Majoitusvaraukset on tehtävä 3.10. mennessä.

Järjestö
Somessa on ollut hyvää ”pöhinää". Olemme saaneet muita naisjärjestöjä kiinni Facebookissa ja Instagram kasvaa
7 % tahdilla. Kuntavaalien aikana toteutettiin Instagramissa ehdokkaiden kaappauksia, joissa he kertoivat omista
ja alueiden kampanjoista. Näitä jatketaan myös vaalien välillä.

Vaalibudjetti ylittyy johtuen vaalien siirrosta sekä siitä, että koulutukset menivät kirjanpitoon vaalitilaisuuksina.
Kuntavaalien kannalta lopullinen talouslaskelma saadaan vasta syyskuun kokoukseen.
Naispiireille lähetään ohjeistus kevään aikana järjestettyjen koulutusten raportoimisesta TSL:n järjestelmään.
Liisa Jaakonsaaren ministerin arvonimen luovutus pidetään 25.8.21 Oulussa.
Demarinaiset ovat hakeneet yhdessä Demarinuorten, Demariopiskelijoiden ja Helsingin sd. piirin kanssa Pride
Helsingin viralliseksi yhteistyökumppaniksi. Pride-viikolla järjestetään 30.6. klo 16.30 Facebook-livelähetys, jossa
mukana yhdenvertaisuuskysymyksistä keskustelemassa ovat Niina Malm, Ilmari Nurminen ja Nasima Razmyar.
Tilaisuuden juontavat Pinja Perholehto ja Ville Kurtti. Pride-viikon perinteinen marssi järjestetään la 3.7. virtuaalisesti.
Suomi Areenassa SDP:n päivä on 15.7.
SDP:n verkkokaupasta on voinut tilata Demarinaisten tekstiilejä toukokuun alusta lähtien. Lisäksi valikoimaan on
tullut myös kestomuki.
Demarinaiset ovat mukana Miina Sillanpään kadun avajaistapahtuman valmistelussa yhdessä Miina Sillanpään
seuran, Miina Sillanpään säätiön sekä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Avajaistapahtuma on suunnitteilla syyskuulle.
Demarinaisten toimisto on lomalla 7.7.-1.8.2021 välisen ajan.

Kansainväliset asiat

PES Womenin 7.5. kokoukseen osallistuivat etänä Tuula Petäkoski-Hult ja toiminnanjohtaja Pöyhönen. PES Womenin kesäkuulle suunniteltu vuosikokous Berliinissä on siirretty joulukuulle ja asiasta lähetetään lisätietoja myöhemmin. Seuraava PES Womenin kokous pidetään 24.6., jossa Demarinaisia edustaa Sari Melkko.
YK:n Generation Equality Forum järjestetään etätapahtumana Pariisista 29.6–2.7. ja tilaisuutta voi ilmoittautua
seuraamaan foorumin nettisivuilta 27.6. asti. https://forumgenerationegalite.fr/en/get-involved/register
Demarinaisten toimisto osallistui 10.–11.6. Pohjoismaisen ministerineuvoston järjestämälle Nordic Online Conference: Gender based hate, threat and harrasment in Internet tilaisuuteen.

Hallituksen seuraava kokous pidetään sunnuntaina 5.9. Kokoukset pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan läsnäolokokouksina.

