KOKOUSTIEDOTE
SOSIALIDEMOKRAATTISET NAISET
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022
Aika: ke 20.4.2022 klo 18.00–20.00.
Paikka: Etäkokous, SDP:n puoluetoimisto, Siltasaarenkatu 18–20 C, Helsinki ja Microsoft Teams -ohjelma
Ennen kokouksen alkua Väestöliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen piti alustuksen Ukrainan
tilanteesta naisten näkökulmasta. Aihe herätti järkytyksen tunteita ja asiasta päätettiin laatia kokouksen
kannanotto.
Puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen ollessa estynyt kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Emmi
Lintonen. Päätettiin, että kokouksesta tiedotteen laatii liittohallituksen jäsen, Keski-Suomen naispiirin
puheenjohtaja Tuula Peltonen.
Poliittinen tilannekeskustelu käytiin Ukrainan naisten tilanteesta Elina Korhosen alustuksen pohjalta. Samoin
keskusteltiin hoitajien lakkotilanteesta. Päätettiin laatia kannanotto kuitenkin Ukrainan naisten tilanteesta.
Toimisto valmistelee kannanoton.
Käytiin aluevaalien analyysiä, joka on tehty palautteen pohjalta. Todettiin, että vaalit onnistuivat ja mm.
videokampanja sai positiivista palautetta. Todettiin myös, että jatkossa esim. videoinnin aikataulua voisi
laajentaa, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua. Vaalimateriaali sai hyvät arvosanat. Vaalianalyysi
hyväksyttiin.
Liiton työntekijä Noora Kettunen esitteli sosiaalisen median lukuja ja tietoja mm. seuraajien määriä. Todettiin,
että seuraajamäärät ovat hyviä. Demarinaisten helmi-huhtikuun kannanotot ovat olleet seuraavat: 26.2.
Seisomme Ukrainan tukena, 2.4. Sotaa pakenevia on suojeltava järjestäytyneeltä rikollisuudelta ja 5.4. Vaadimme
kestävän kasvun ratkaisuja kehysriiheen. Todettiin, että naispiiri voivat lähettää tiedotteet liittoon julkaistavaksi
edelleen.
Eduskuntavaaleihin valmistaudutaan mm. iltakoululla 28.4. klo 17–18.30 Teamisissa, jossa käydään läpi Kohti
eduskuntavaaleja -kyselyn vastauksia.
Taloudellinen hyvä tilanne ja se merkittiin tiedoksi. Järjestöllisissä asioissa todettiin, että TSL:n
koulutussopimustunnit tulevat maksuun huhtikuun aikana. Samoin merkittiin tiedoksi naispiirien kartoituskysely,
joka vielä auki huhtikuun ajan. Naispiirien puheenjohtajiston tapaaminen pidetään pe 10.6. klo 18 Lahdessa
Valimon Casselin tiloissa ja la 11.6.on Lahdessa Feministiakatemian koulutuspäivä. Tietoa tästä lisää myöhemmin.
Tiedoksi merkittiin myös SDP:n puoluevaltuuston ylimääräinen kokous toukokuun alussa Helsingissä, jossa
Naisliittoa edustaa pj. Tytti Tuppurainen. Päätettiin myös, että kansainvälisistä asioista ja yhteyksistä ja
toiminnasta pidetään pian koulutustilaisuus liittohallituksen kokouksen yhteydessä. PES Womenin tilaisuuteen
Brysselissä tai etänä 13.5. voi osoittaa osallistumiskiinnostuksensa.
Ilmoitusasioina merkittiin 7.4. etätilaisuus: Kiinnostaako ehdokkuus eduskuntavaaleissa, jossa osallistujia n. 20
hlöä. Lisäksi Feministiakatemian ilmoittautuminen avautuu ennen vappua.
Seuraava liittohallituksen kokous pidetään läsnäolokokouksena 7.5. Helsingissä. Kokousedustajat joutuvat
varautumaan siihen, että kokous alkaa jo klo 9.
Tiedotteen laati Tuula Peltonen.

