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eduskuntaryhmän ykköspu-
heenjohtajana on vuonna 2007 
tehtävään valittu, naisliitonkin 
puheenjohtajana toiminut Tarja 
Filatov.

Meeri Kalavaisesta tuli Suo-
men ensimmäinen kulttuurimi-
nisteri vuonna 1970, kaksi vuotta 
varapuheenjohtajaksi valintansa 
jälkeen. Hänet oli kuitenkin valit-
tu eduskuntaan jo vuonna 1948, 
joten johtopaikalle nousu kesti 
peräti kaksikymmentä vuotta.

Sinikka Luja-Penttilä on ensim-
mäinen sosialidemokraattinen 
nainen, joka valittiin eduskunnan 
valiokunnan puheenjohtajaksi. 
Hän ehti johtaa vuoden sosiaa-
li- ja terveysvaliokuntaa ennen 
nimitystään Mauno Koiviston II 
hallituksen ministeriksi vuonna 
1979.

Kansanedustaja Tyyne Leivo-
Larssonista tuli ensimmäinen 

Meeri Kalavainen Sosialidemokraattisen 
Työläisnuorisoliiton leirillä kesällä 1946 
Heinolan Heinäsaaressa. Kalavainen 
toimi SDP:n kansanedustajana 1948-1979 
ja toisena opetusministerinä 1970-1971. 
Kuvaaja: H. Kupiainen, Helsinki. (TA)

 
Satakunnan Sos-dem. Naispiirin ylimääräisestä piirikokouksesta 30.1.1966. Kuvassa Edith Ristmeri, 
Lydia Salmi, Margit Eskman ja Tellervo Johansson. (TA)
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”Dooris on feministeille, kaappifeministeille, profeministeille, 
ekofeministeille, radikaalifeministeille, anarkofeministeille, naisille, miehille, 
transsukupuolisille, tuleville feministeille – eli aivan kaikille.”

Dooris-lehden kotisivuilta (www.doorislehti.fi)

Naisliiton toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelai-
nen on havainnut, ettei nykyisessä pirstaleisessa yh-

teiskunnassa politiikkaan kiinnitytä samalla tavalla eliniäksi 
kuten aiemmin. Se on haastanut myös naisliiton, jonka toi-
mintaa viedään eteenpäin kahdella raiteella. Demarinaisilla 
on edelleen perinteinen piiriorganisaatio ja sille perustuva 
päätöksentekojärjestelmä hallituksineen ja liittokokouksi-
neen. Lisäksi naisliiton toimintaan voi osallistua kannatta-
vana jäsenenä. Päätös sitä tehtiin liittokokouksessa vuonna 
2008. Kannatusjäseneksi ovat tervetulleita myös miehet. 
Paavo Lipponen ja Eero Heinäluoma ovat näyttäneet hy-
vää esimerkkiä.

Dooris-verkosto kutsuu mukaan erityisesti nuoria naisia. 
Verkoston yhdyssiteenä on Dooris-lehti, josta toiminnanjoh-
taja Vuohelainen on aiheesta ylpeä. Dooris-verkoston vetä-

Naisliiton toiminnanjohtaja (2006 - ) Merja-Hannele Vuohelainen 
Demarinaisten järjestämässä keskustelutilaisuudessa Porin SuomiAreenalla 
2010. Kuvaaja: Anneli Velho. (DN) 
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