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24.4.2015 klo 11.45–14.15
Sokos Hotel Presidentti, Ravintola Sevillan Fiesta-kabinetti,
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Läsnä
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Jäsenet:
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Raimo Sailas
Annukka Alppi
Rauno Lahtinen
Pia Puntanen
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Harri Turunen
Liiton puheenjohtaja:
Janne Vilkuna
Liiton I varapuheenjohtaja:
Tuula Salo
Liiton II varapuheenjohtaja:
Helena Aaltonen
Esittelijä:
Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja
Sihteeri:
Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö
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Lisäksi paikalla kokouksen alussa valtuuston asiantuntijajäsen Vuokko Joki.
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12. Ilmoitusasiat
12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja
12.2 Liiton järjestämät tilaisuudet
12.3 Puheenvuorot, edustukset
12.4 Vierailijat liiton toimistossa
13. Muut asiat
13.1 Edustajan nimeäminen Pohjois-Savon kulttuuriympäristötyöryhmään
13.2 Kotiseututyön Pohjoismainen liitto
14. Seuraavat kokoukset
15. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösesitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Käsitellään asiakohta 10. keskusteluasiat heti kokouksen alussa.
Päätösesitys:
Kokoukselle hyväksytään alla oleva työjärjestys. Ensimmäisenä käsitellään kohta 10.
Muissa asioissa otetaan esille ajankohtaisia asioita.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

3.

Edellisen kokouksen 3/2015 pöytäkirjan hyväksyminen
Kokouksen 3/2015 pöytäkirja on tarkastettu uuden tarkistusmenettelyn mukaisesti sähköpostitse
kokouksen jälkeen.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT
Valtuuston kevätkokouksen asiat
Liiton sääntöjen 14 § mukaan valtuuston kevätkokouksessa
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todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
valitaan kokoukselle sihteerit ja pöytäkirjan tarkistajat;
vahvistetaan kokouksen esityslista;
käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja
toiminnantarkastajan lausunnot;
päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille;
päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen perusteet ja suuruus sekä maksuaika
valitaan vaalivaliokunta
käsitellään lähiajan toiminnan päälinjat vuosikokoukselle esiteltäväksi, sekä
käsitellään muut valtuuston jäsenten tai hallituksen esittämät asiat.
Valtuuston kevätkokouksessa käsiteltäväksi tarkoittamansa asia valtuuston jäsenen on
esitettävä hallitukselle kirjallisesti maaliskuun 1. päivään mennessä. Esityksiä ei ole tullut.

Vuosikertomus 2014
Liite.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy vuosikertomuksen esitettäväksi valtuustolle.
Päätös:
Ensimmäiseen lukuun lisätään huomio viestinnän tehostumisesta ja jäsenpalvelujen
kehittämisestä. Ensimmäiseen lukuun nostetaan jo Kotiseutusäätiön suunnittelu.
Kirjoitusvirheet korjataan. Muutoin päätösesitys hyväksyttiin.

4.2

Jäsenmaksut vuodelle 2016
Sääntöjen mukaan valtuuston kevätkokous päättää seuraavan vuoden jäsenmaksut.
Jäsenmaksuja on korotettu viimeksi 1.1.2013. Jäsenmaksut vuonna 2015:
1. paikalliset kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset
a) alle 100 jäsentä
50 euroa
b) 100–500 jäsentä
65 euroa
c) yli 500 jäsentä
95 euroa
2. tieteelliset seurat/säätiöt 95 euroa
3. kunnat
a) alle 3 000 asukasta
b) 3 000-5 000 asukasta
c) 5 000-10 000 asukasta
d) 10 000-20 000 asukasta
e) 20 000-50 000 asukasta
f) yli 50 000 asukasta

150 e
200 e
300 e
450 e
650 e
800 e

4. maakuntien liitot

800 euroa

5. aluejärjestöt ja alueelliset järjestöt
a) kotiseututyön aluejärjestöt
40 e / yhdistys jossa alle 100 jäsentä
55 e / yhdistys jossa 100–500 jäsentä
65 e / yhdistys jossa yli 500 jäsentä
b) muut alueelliset järjestöt 215 euroa

SUOMEN KOTISEUTULIITTO
Hallitus

PÖYTÄKIRJA
24.4.2015

2015/4
Sivu 4 / 9

6. valtakunnalliset jäsenjärjestöt
a) keskusjärjestöt
800 e
b) henkilöjäsenpohjaiset
250 e
7. kannattajajäsenet eli Kotiseutuklubin jäsenet
a) henkilöt
40 euroa
- perhejäsen
20 euroa
- opiskelija
30 euroa
b) yhteisöt
500 euroa
8. muut kotiseututoimijat
a) alle 100 jäsenen yhteisöt 55 e
b) yli 100 jäsenen yhteisöt 110 e
yritykset ja seurakunnat
Kotiseutuklubin eli liiton kannatusjäsenten jäsenmaksu on ollut koko klubin olemassaolon ajan (v.
2010-) 40 euroa. Nyt kuitenkin klubitarjontaa on lisätty tapahtumien muodossa ja klubin jäsenet
saavat nelivärisen Kotiseutuposti-lehden sekä Kotiseutu-vuosikirjan. Kannatusjäsenyyteen kuuluu
ajatus Kotiseutuliiton ja liikkeen toiminnan tukemisesta. Sen vuoksi kannatusjäsenten
jäsenmaksun korotukselle voi nähdä perusteita.
Päätösesitys:
Päätös:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että jäsenmaksut v. 2016 ovat samat kuin v. 2015.
4.3

Toiminnan päälinjat vuodelle 2016
Hallituksen tulee tehdä ehdotus valtuuston kevätkokoukselle ja vuosikokoukselle seuraavan
kauden päälinjoista. Vuosikokous vahvisti 8.8.2014 lähiajan toiminnan päälinjat seuraavasti:
- Rakkaudesta kotiseutuun -strategian toteuttaminen
- jäsenyhteisöjen nostaminen toiminnan kärjeksi
- kulttuuriperintö- ja kotiseutukasvatus perusopetuksessa
Päätösesitys:
Hallitus esittää, että toiminnan päälinjat pidetään samoina vuoden 2016 ajan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin. Päälinjoja avataan valtuustolle kevätkokouksessa ja strategian
toteuttamisen tehtävät priorisoidaan v. 2016 toimintasuunnitelmaan.

4.4

Harjoittelija
Ei julkinen asiakohta

5. JÄSENASIAT
5.1

Uusia jäseniä
Mustinmäen maa- ja kotitalousseura ry, Leppävirta hakee Suomen Kotiseutuliiton jäsenyyttä.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy Mustinmäen maa- ja kotitalousseura ry:n Kotiseutuliiton jäseneksi.
Päätös:
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Päätösesitys hyväksyttiin.

5.2

Eronpyynnöt
Ei julkinen asiakohta.

5.3

Muut jäsenasiat
Kustavin kotiseutuyhdistys ry ja Kustavin Matkailuyhdistys ry ovat yhdistyneet Kustavin
Matkailuyhdistys ry:ksi. Molemmat olivat Suomen Kotiseutuliiton jäseniä. Matkailuyhdistyksen
jäsenyys jatkuu.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee tiedoksi, että Kustavin kotiseutuyhdistystä ei enää ole. Jäsenenä jatkaa
matkailuyhdistys.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET
6.1

Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen
Ei julkinen asiakohta.

6.2

Vuoden kotiseutuyhdistys
Vuoden kotiseutuyhdistys -palkintoa tavoitteli 44 Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistystä. Hakijat
edustavat Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten monimuotoisuutta: mukana on perinteisiä
kotiseutuyhdistyksiä, kaupunginosayhdistyksiä, kyläyhdistyksiä, erilaisia museo- ja/tai
kulttuuriyhdistyksiä sekä aluejärjestöjä. Lista kilpailuun osallistuneista on os.
www.kotiseutuliitto.fi
Palkinto antaa tunnustusta aktiiviselle yhdistykselle, joka edistää ja kehittää kotiseututyötä.
Vuoden kotiseutuyhdistyksen toiminta on yhteisöllistä ja nousee tavanomaisen toiminnan
yläpuolelle. Valinta on tunnustus hyvin tehdystä, innovatiivisesta kotiseututyöstä. Palkittavan
yhdistyksen toimintahistorian pituudella ei ole erityistä painoarvoa. Valinta tehdään yhdistysten
vuosikertomusten perusteella.
Vuoden kotiseutuyhdistys -kilpailussa kärkeen nousivat (aakkosjärjestyksessä):
Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry, Keski-Suomi
Aktiivinen yhdistys etenkin museotoiminnassa, jonka suhteen poikkeuksellisen hienoa
(museo)pedagogista toimintaa ja jouhevan oloinen yhteys alueen kouluihin. Erityismaininta
vanhan alttarimaalauksen konservointihankkeesta, joka voisi saada huomiota myös Vuoden
Kotiseututeko -kilpailussa. Työllistetty mm. konservaattori ja tehty hieno kulttuuriteko, ja julkaisu.
Museopedagogisella puolella mm. Aikapölkky-oivallus, Kansallispuku tutuksi lapsille -hanke ja
kaikille 4.-luokkalaisille tarjottu ohjelmallinen päivä museokylässä.
Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry, Ulvila, Satakunta
Pieni alle 100 jäsenen yhdistys ylläpitää 15 museorakennusta, joista ainakin seitsemän erillistä
museota, suurimpana Leineperin ruukkialue. Talkootyön osuus tuhansia tunteja vuodessa.
Työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä. Ylläpitäneet kunnan talkooavustuksella kunnan turistiinfoa. Luetteloineet museoesineistöä, nähtävillä Suomen Museot Online -palvelussa. Mainittavaa
myös kullaalaisen pelimannikulttuurin elvyttämishanke. Perinteeseen ja perinteiseen
kotiseututyöhön painottunut yhdistys.
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Livokas ry, Pudasjärvi, Pohjois-Pohjanmaa
Pudasjärven kaupunginosan Livon kylässä toimiva erittäin aktiivinen ja monipuolinen
kyläyhdistys, jolla hienoja hankkeita. Hankkeilla merkittävä työllistävä vaikutus. Livo valittu
kahdesti Suomen Kyläksi ja vuonna 2014 se sai kisassa 1. kunniamaininnan. Livokas ry on kylän
toiminnan katalysaattori. Esimerkkinä mainittakoon Taidekehrä alueen ikäihmisille
(paikallisidentiteetin vahvistaminen, perinteen keruu, käsillä tekeminen) ja Livon harrasteet investointihanke (hankittu alueelle liikuntavälineitä, ruopattu yleisiä rantoja ym.).
Somero-Seura ry, Varsinais-Suomi
Rohkeita avauksia tekevä seura ylläpitää seitsemää museota talkoovoimin, ja ovat
työllistämistuella palkanneet 4 henkilöä kesän ajaksi. Ovat hankkineet 2014 itselleen
kivimakasiinin, jonka kunnostavat yhdistysten yhteiseksi taloksi. Tapahtumia ja toimintaa lähes
joka päivä ympäri vuoden. Ovat digitoineet seuran 40 000 valokuvaa. Työn määrä ja volyymi
mittavia pienehkölle yhdistykselle (127 jäsentä).
Vantaa-Seura ry, Uusimaa
Aktiivinen ja moderni kaupungin ja maaseudun kaikki puolet huomioiva kotiseutuyhdistys. Seuran
toiminta huomioi eri-ikäiset ja -taustaiset vantaalaiset: tapahtumia runsaasti kaikenikäisille,
opastuksia ja luentoja eri kielillä, myös mm. viittomakielellä, englanniksi ja venäjäksi – kaupungin
uudet muuttajaryhmät huomioitu. Toiminta samaan aikaan sekä perinteikästä että hyvin modernia
ja jopa ammattimaista. Vantaa seuran toiminta täydentää hienolla tavalla ja saavutettavasti kunnan
kulttuuripalveluja. Seuralla erillinen pieni rahasto, jonka turvin tehdään erityisesti
perinteenkeruuta. Jäsenmäärä kasvava.
Päätösesitys:
Hallitus käy läpi esitykset ja nimeää vuoden kotiseutuyhdistyksen.
Päätös:
Ei julkinen tämän pöytäkirjan julkaisuvaiheessa.

7. TALOUSASIAT ____________________________________________________________
7.1

Tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2014
Hallitus käsittelee vuoden 2014 tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnon. Liite.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi valtuustolle vietäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT___________________________________
8.1

Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Espoon kotiseutupäivistä
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Ilmoittautuneita 24.4.15 mennessä noin 50 henkilöä, hyvin edellä edellisvuosien tilannetta.
Päätoimikunnan kokouksessa päätettiin, että Espoossa toteutetaan toukokuun aikana kouluissa
kotiseuturakkaus-teemainen kuvataidekilpailu.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi
Päätös:
Asia merkittiin tiedoksi.
8.1

Kuulumisia Kajaanista / suullinen tiedonanto
Helena Aaltonen kertoi kuulumisia. Pääjärjestäjätahot ovat kokoontuneet muutaman kerran.
Päivien konsepti 4-päiväinen, teemaa on pohdittu tulevaisuuteen katsovaksi. Kainuun
maakuntaliitto aktiivisesti mukana.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi
Päätös:
Asia merkittiin tiedoksi.

9. LAUSUNNOT
9.1

_____________________________________

___________

Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen
tarkoituksenmukaisen internetyhteyden nopeudesta yleispalvelussa muuttamisesta
Päätösesitys:
Lausunto on käsitelty sähköpostitse ja toimitettu ministeriön kirjaamoon. Hallitus
merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

10. KESKUSTELUASIAT
10.1 Kotiseutuarkistot
Oulun maakunta-arkiston johtaja ja Kotiseutuliiton valtuuston asiantuntijajäsen Vuokko Joki on
laatinut hallitukselle muistion kotiseutuarkistoihin lähiaikoina vaikuttavista ajankohtaisista
asioista.
Vuokko Joen ajankohtaiskatsauksen jälkeen hallitus keskustelee tulevaisuuden suuntaviivoista.
Lisäksi hallitukselle on jaettu Ylöjärvi-Seura ry/Juhani Säynäväjärven laatima esitys siitä, miten
jäsenistö kokee arkistojen digitalisoitumisen ja mitä haasteita siinä on sekä miten Kotiseutuliitto
voisi tukea asiassa.

Päätös:
Hallitus keskusteli kotiseutuarkistojen tilanteesta ja tulevaisuudesta ja aineiston
käsittelystä. Aihetta pidetään erittäin tärkeänä. Liitto tekee arkistokyselyn jäsenistölle,
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viestii enemmän ja valmistaa lähivuosina maallikkotason ohjeet digitointiin ja arkistointiin
liittyen.
10.2 Kotiseutusäätiö
Säätiön perustamisen nykytilanne ja keskustelua.
Päätös:
Asia merkittiin tiedoksi.

11. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

______________________

11.1 Vuoden kotiseututeoksen 2015 valitsija
Toiminnanjohtaja on kutsunut Vuoden kotiseututeoksen 2015 valitsijaksi Marttaliiton
toiminnanjohtajan Marianne Heikkilän. Valitsijana hän edustaa tällä kertaa järjestökenttää.
Marianne Heikkilä kuuluu myös opetus- ja kulttuuriministeriön perustamaan aineettoman
kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmään.
Vuoden kotiseututeos julkaistaan ja palkitaan Turun kansainvälisillä kirjamessuilla Kuisti-lavalla
lauantaina 3.10.2015. Marianne Heikkilä osallistuu messuille ja tulee julkistamaan voittajan.
11.2 Maakuntajohtajien kokoukseen osallistuminen syksyllä 2015
Toiminnanjohtaja on esittänyt maakuntajohtaja Pauli Harjulle, joka toimii tällä kaudella
maakuntajohtajien kokouksen puheenjohtajana, että Kotiseutuliiton johto osallistuu syksyllä 2015
maakuntajohtajien kokoukseen, esittelee ajankohtaisia hankkeitaan ja keskustelee yhteistyöstä
maakuntien liittojen kanssa. Pauli Harju on välittänyt esityksen kehityspäällikkö Ulla Karvolle
Kuntaliittoon, joka koordinoi kokouksia.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

12. ILMOITUSASIAT
12.1
12.2
12.3
12.4

Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta
Liiton järjestämät tilaisuudet
Puheenvuorot, edustukset
Vierailijat liiton toimistossa
Ilmoitusasiat 12.1–12.4 liitteenä.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

13. MUUT ASIAT

___________
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13.1 Edustajan nimeäminen Pohjois-Savon kulttuuriympäristötyöryhmään
Päätös:
Esitetään Suomen Kotiseutuliiton edustajaksi Pohjois-Savon valtuustoedustaja Jyrki
Haapalaa, mikäli hän on halukas toimimaan työryhmässä liiton edustajana.

13.2 Kotiseututyön Pohjoismainen liitto
Ei julkinen asiakohta.

14. SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraavat kokoukset pidetään
 28.5. Kotiseutuliiton toimisto. Lounas klo 11, kokous 11.45
 16.6. Hotelli Atlas, Kuopio, klo 13
Valtuuston kevätkokous pidetään 8.-9.5.2015 Kajaanissa.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

_____________

