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Puheenjohtajapäivät 9.-10.2.2013 Rantasipi Airport Congress Center 

 
Lauantain juontajana toimi Antti Lindtman ja kokous aloitettiin koko salin zumballa. 

Avauspuheenvuoron käytti Reijo Paananen. Hän korosti järjestötyössä 

yhteisöllisyyttä ja kehotti ylpeänä kertomaan SDP:n läpi saamista uudistuksista. 

Nuorisotakuu, vanhuspalvelulaki, toimeentulotukeen ja perusturvaan korotus ja 

veroparatiisit kunnallisissa palveluissa. 

”Kaikki ideat kannattaa ottaa harkintaan ja se paras idea voi syntyä niistä huonoista.” 

Ensi kesänä Jäätelökesä 2 ja TSL ja Kalevi Sorsa säätiö organisoivat erilaisia 

keskustelutilaisuuksia piirien kanssa. 

17.8 seminaari 110 v. Forssassa. 

7.9 Tampereella Demareiden keskustelutapaaminen. 

 

 
 

Liisa Jaakonsaari ilmoittautui ehdokkaaksi 2014 oleviin EU- vaaleihin. 

”Ajattele kansainvälisesti toimi paikallisesti” oli Liisan viesti. 

SDP on maailman suurin vaihtoehtoehtoliike ja hyvin verkostoitunut kansainvälisesti. 

Nationalismi ja oikeistolaistuminen on nousussa  Euroopassa. 

Omanedun ajaminen ja kaiken hinnoittelu saama, - tai maksupuolelle on huonoon 

suuntaan menoa. Muuttoliike kriisimaista, etenkin koulutetun väestön osalta 

korkeamman työllisyyden maihin on lisääntynyt. 
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Suomen mallia hyvästä perusturvasta pitäisi viedä myös EU:hun. 

 

Puheenjohtaja Jutta Urpilaisen puheenvuorossa käsiteltiin SDP:n saavuttamia 

tavoitteita hallitusyhteistyössä ja Suomen rakennemuutosta sekä 

kestävyysvajetta.  

Suomesta on kadonnut 100000 teollista työpaikkaa 10 vuoden aikana ja 

olemassa olevan teollisuuden tulee panostaa osaamiseen, koulutukseen ja 

tutkimukseen.. 

Vetoomus työmarkkinajärjestöille kuului” istukaa ja sopikaa riidat” 

Vaikeaa taloustilanne on koko Euroopan kannalta. Talouskriisi ei ole ohi, 

vaikka nyt väliaikaisesti hiukan rauhoittunut tehtyjen rahoituspäätösten 

vuoksi. 

Pelkona on että seuraavaksi iskee sosiaalinen kriisi ja velkakriisi joka on 

paljon vakavampi esim. työttömien nuorten suuren määrän vuoksi EU:n 

alueella. (5,7 mlj) 

Eu- kansalaisten osuus on 6-7 % maailman väestöstä 40 vuoden kuluttua. 

Vaikka säästöjä pitää tehdä EU:n budjetissa, ei lyhyt paniikkiratkaisu ole 

hyväksi. EU on budjetoinut 6miljardia nuorisotyöttömyyden hoitoon. 

 

Lauantaina kuultiin toimitusjohtaja, tutkija Ilkka Halavan alustus aiheesta 

suomalaisen järjestöelämän muutokset 2020. 

Onko tarpeeksi syitä jäsenyydelle toimia järjestössä vai häviääkö ensin syy ja 

sen jälkeen jäsenyys. 

Monet haluavat toimia jonkin yksittäisen asian puolesta esim. 

kansalaisliikkeessä mutta eivät ole sitoutuneita jatkamaan muiden asioiden 

vuoksi enää järjestötyötä.  
 

Uudenmaanpiirin tapaamisessa puheenjohtaja Anne Karjalainen ja 

toiminnanjohtaja Jenny Lindborg kertoivat piirin tulevista suunnitelmista 

kehittää järjestötyötä. 
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Erkki Tuomioja, Maria Guzenina - Richardson, Jutta Urpilainen, Jukka 

Gustafsson, Krista Kiuru ja Lauri Ihalainen. 

Sunnuntaina saimme kuulla kaikkia ministereitämme ja esittää kysymyksiä. 

Kiitos siitä että kaikki he olivat paikalla ja järjestelyt olivat muutenkin hyvät. 

 

 

Esitin yhden kysymyksen puheenjohtaja Jutta Urpilaiselle ruuan 

arvonlisäverosta ja toivoin elintarviketyöntekijänä että sitä ei nosteta. Tasa- 

verojen nostoa SDP on myös vaalilupauksissa vastustanut. 

Toisen kysymyksen esitin Lauri Ihalaiselle elinaikakertoimen käytöstä 

työeläkkeiden maksussa. Mielestäni se pitäisi torpata v. 2017 kun 

eläkepäätöksien vaikutusta arvioidaan. Vuosittainen jatkuva eläkeleikkuri 

huonontaa liikaa eläketasoa tulevilta sukupolvilta. 

              

 Tarja Eklund 
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Maarit Feldt- Ranta, Maria Guzenina - Richardson ja Jutta Urpilainen. 

 

 

Demarinaiset. 

Anneli Kuusisto, Espoo 

Mirja Suhonen, Porvoo,  

Tarja Eklund, Vantaa 

Maire Suomi, Nurmijärvi 

Irma Marttila, Helsinki. 

 

 

 

 
  


