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1.

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

2.

Esityslistan hyväksyminen
Päätösesitys:
Kokoukselle hyväksytään alla oleva esityslista. Kokouksen aluksi käsiteltiin asiakohta
8.1 Palautekeskustelu Espoon Valtakunnallisista kotiseutupäivistä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

3.

Edellisen kokouksen 6/2015 pöytäkirjan hyväksyminen
Kokouksen 6/2015 pöytäkirja on tarkastettu uuden tarkistusmenettelyn mukaisesti sähköpostitse
kokouksen jälkeen.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT
4.1

Linjaukset ja priorisoinnit v. 2016 toimintasuunnitelmaan
Vuoden 2016 keskeiset toiminnan painopisteet tulevat vuosikokouksen päälinjoista. Sen mukaan
strategian käynnistyneitä toimenpiteitä viedään edelleen läpi vahvistaen niitä. Painotuksissa näkyy
myös jäsenkunnan nostaminen toiminnan kärjeksi sekä kulttuuri- ja kotiseutukasvatuksen
tukeminen perusopetuksessa.
Päätehtäviin kuuluvat myös Kotiseudulle-keräyksen edistäminen ja uusien keräysmuotojen
lanseeraus, säätiön perustaminen sekä Suomi100-juhlavuoden suunnitelmien toteutuksen
käynnistäminen.
Koulutuksellisesti painopiste on suunnitellusti hankeopastusten toteutuksessa maakunnallisten
kokousten yhteydessä. Lisäksi rahoituksen salliessa aloitetaan paikallismuseohoitajan koulutuksen
suunnittelu ja toteutus, jota on valmisteltu hallituksen asettamassa paikallismuseotyöryhmässä.
Lisäksi Kotiseutuliitto arvioi tarpeen päivittää liiton strategiaa ja viestintästrategian.
Toiminnanjohtaja esittelee alustavat suunnitelmat.
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Päätösesitys:
Hallitus keskustelee linjauksista ja priorisoi päätoimet.
Päätös:
Hallitus totesi, että vuoden 2016 työssä priorisoidaan Kotiseutusäätiön edistämistä ja
Suomi100-juhlavuoden valmisteluja vuosikokouksen päälinjoja unohtamatta.

4.2

Kotiseutu-vuosikirjan toimituskunnan nimeäminen vuodelle 2016
Vuoden 2015 Kotiseutu-vuosikirjan toimituskuntaan kuuluivat Janne Vilkuna, Seppo Knuuttila,
Pia Puntanen, Rauno Lahtinen, Riitta Vanhatalo ja Liisa Lohtander. Riitta Vanhatalo toimi
vuosikirjan päätoimittajana.
Päätösesitys:
Kotiseutu-vuosikirjan toimituskunta jatkaa v. 2016.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

4.3

Suomi 100 -juhlavuoden suunnitelmat
Rakkaudesta kotiseutuun 2017 -kokonaisuuden kärkihankkeet
• Mitä kotiseutu merkitsee? Suuri kansalaiskeskustelu kotiseututyön käsitteistä. Käsitteitä
tutkitaan ja päivitetään niin tieteellisillä puheenvuoroilla kuin kansaa osallistaen.
o viisi keskustelua eri puolilla Suomea, joista yksi Porin SuomiAreena -keskustelu
o teeman avaa seminaari toukokuussa 2016 valtuuston kevätkokouksen yhteydessä
Jyväskylässä
o Kotiseutu-vuosikirja 2017 julkaistaan SuomiAreena -tapahtumassa, artikkelit
käsiteteemasta (nykyvaihe: suunnittelu alkanut keväällä 2015 Seppo Knuuttilan
toimesta yhteistyössä hallituksen ja Kotiseutu-vuosikirjan toimituskunnan kanssa)
• Seurantalojen tarinat ja tähtihetket. Valokuviin ja tarinoihin pohjautuva teos ja nettisivusto
yhdessä arkkitehti ja valokuvaaja Tuomas Uusheimon kanssa (nykyvaihe: tarinankeruu on
alkanut elokuussa 2015)
• Valtakunnalliset kotiseutupäivät Jyväskylässä 10.–13.8.2017
Sekä:
• Kotiseutusäätiön ensimmäisten apurahojen jakaminen kotiseututyötä kehittäville
hankkeille ja kotiseutututkimukselle sekä juhla, jossa apurahat jaetaan
• Yhteinen perintö -hanke Suomen museoliiton kumppanina
o Yksi esine – tuhat tarinaa -kotiseutumuseoiden alakokonaisuus
• ”Kotiseudun tarinat” -konserttisarja Kalevalaseuran ja Konserttikeskuksen kumppanina
• Suomi sata nolla -tarinankeruu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kumppanina
Päätösesitys:
Hallitus keskustelee Suomi100 -juhlavuoden kokonaisuudesta.
Päätös:
Hallitus totesi suunnitelmat ja niitä työstetään edelleen. Lisäksi keskusteltiin yhteistyöstä
Kansanvalistusseuran Suomi100-hankeessa.
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5. JÄSENASIAT
5.1

Uusia jäseniä
Håkansbölen kartanon kummit ry Vantaalta, Paltaniemen kyläyhdistys ry Kajaanista ja Pro
Lyttylän Kartano ry Porista ovat hakeneet Suomen Kotiseutuliiton jäsenyyttä.
Kotiseutuklubin jäsenyyttä ovat hakeneet
ei julkinen asiakohta.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy Håkansbölen kartanon kummit ry:n, Paltaniemen kyläyhdistys ry:n ja
Pro Lyttylän Kartano ry:n Kotiseutuliiton jäseneksi sekä yllä mainitut henkilöt
Kotiseutuklubin jäseniksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

5.2

Kotiseutuliiton jäsenyydet eri yhteisöissä
Hallitus käy läpi Kotiseutuliiton jäsenyydet ja vahvistaa, mihin alla olevista yhdistyksistä Suomen
Kotiseutuliiton on edelleen syytä kuulua.
Päätösesitys:
Hallitus vahvistaa mihin yhdistyksiin liitto kuuluu v. 2016.
Päätös:
Liitto jatkaa jäsenyyttään samoissa yhteisöissä v. 2016.

6. PALKITSEMISET
6.1

Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

ei julkinen asiakohta

7. TALOUSASIAT ____________________________________________________________
7.1

Käyttötalousarvio elokuu 2015
Jaettiin kokouksessa.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee käyttötalousarvion tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
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8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT___________________________________
8.1

Palautekeskustelu Espoon Valtakunnallisista kotiseutupäivistä
Päätösesitys:
Hallitus keskustelee kotiseutupäivistä.
Päätös:
Hallitus kävi keskustelun yhdessä toimihenkilöiden kanssa. Keskustelu kirjattiin erilliseen
muistioon jota hyödynnetään kotiseutupäivien raportissa.

8.2

Kajaanin 2016 Valtakunnallisten kotiseutupäivien teeman päättäminen
Ehdotukset Kajaanista ovat seuraavat:
• Kotiseutuni - osa minua
• Kotiseutu - syvintä ihmisyydessä
• Kotiseutu - tienviitta tulevaisuuteen
Kaksi viimeistä pohjautuu Eino Leinon tekstiin Kotiseutu vuodelta 1910 ja ensimmäinen
vaihtoehto ideoitiin järjestelytoimikunnan kokouksessa.
Hallitus käy myös linjakeskustelun Kajaanin seminaarin pääaiheista.
Päätös:
Hallitus päätti Kajaanin 2016 kotiseutupäivien teemaksi ”Tienviitta tulevaisuuteen”.
Seminaarin toivotaan käsittelevään tulevaisuus-teemaa, seminaarissa on huomioitava
ainakin osin valtakunnallinen käsittelytapa.

9. LAUSUNNOT
9.1

_____________________________________

___________

Lausunto Museovirastolle: Aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen kansallinen
toimeenpanosuunnitelma
Suomen Kotiseutuliitto haluaa osallistua aktiivisesti yleissopimuksen kansalliseen toimeenpanoon.
Kotiseutuliitto pitää wiki-projektia erinomaisena tapana tavoittaa ja olla vuoropuhelussa
asianomaisten yhteisöjen kanssa.
Kotiseutuliitto osallistuu mielellään rinkeihin ja sen myötä yleissopimuksesta tiedottamiseen,
siihen liittyvään kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen sekä tallennukseen ja
dokumentointiin. Tiedotus ja koulutus ovat erittäin tärkeitä toimia, kun aineettoman
kulttuuriperinnön kansallisessa luetteloinnissa on kyseessä kokonaan uusi yhteisölähtöinen
prosessi. Suomen Kotiseutuliiton jäsenkunta, yli 840 yhteisöjäsentä ja n. 230 henkilöjäsentä, kattaa
koko valtakunnan alueen ja tavoittaa siten runsaasti kulttuuriperinnön suhteen aktiivisia yhteisöjä.
Suomen Kotiseutuliitto katsoo, että koko kansallisen prosessin aikana pitää huolehtia siitä, ettei
synny kahtiajakoa luetteloon kelpaavaan ja kelpaamattomaan kulttuuriperintöön. Pitää päinvastoin
jatkuvasti korostaa kaiken kulttuuriperinnön arvoa ja sitä, että erityisesti paikallisyhteisöllisen
kulttuuriperinnön arvon voi arvioida vain yhteisö itse.
Hallitus on hyväksynyt lausunnon sähköpostitse ja se on toimitettu Museovirastoon 15.8.2015.
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------Lausunnot arvonimiesityksistä eivät julkisia.

10. KESKUSTELUASIAT

___________

10.1 Kulttuuriympäristösitoumus ja haastaminen
Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö kiittävät Kotiseutuliittoa arvokkaasta
panoksesta Kulttuuriympäristöstrategian (2014–2020) toimeenpanosuunnitelman valmistelussa.
Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat yhteisessä
kulttuuriympäristösitoumuksessaan lupautuneet toteuttamaan strategiaa omalta osaltaan.
Ministeriöt ovat syyskuussa 2015 haastaneet toimeenpanosuunnitelmaa valmistelleeseen
työryhmään kuuluneet tahot (ml. Kotiseutuliitto) toteuttamaan osaltaan suunnitelmassa todettuja
toimia sekä tekemään oman sitoumuksensa kulttuuriympäristöstrategian tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Kulttuuriympäristöstrategian toteutumista edistävän sitoumuksen voi kukin taho tehdä parhaaksi
katsomallaan tavalla. Yhteisenä päämääränä on kulttuuriympäristön näkyväksi tekeminen.
Osallistua voi rakentamalla sitoumuksen jo käynnissä olevan toiminnan ympärille, tarttumalla
strategian toimeenpanosuunnitelmassa osoitettuihin tehtäviin tai keksimällä jotain aivan uutta.
Toiminnanjohtaja esittelee asian.
Päätösesitys:
Hallitus keskustelee liiton mahdollisesta sitoumuksesta sekä jäsenten ja
yhteistyökumppanien haastamisesta tekemään omia kulttuuriympäristösitoumuksia.
Päätös:
Toimisto valmistelee asian seuraavaan kokoukseen.

11. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

______________________

11.1 Kotiseutulehtipalaveri pidettiin Kajaanissa 8.5.2015
Valtuuston syyskokouksessa 2014 päätettiin tukea kotiseutulehtiä perustettavalla kotiseutulehtien
neuvottelukunnan kautta ja lehtien palkitsemisella. Hallitus päätti keväällä 2015, että valmistelu
aloitetaan. Kotiseutulehtikeskustelun tavoitteena oli täsmentää, millaista tukea kotiseutulehdet
tarvitsevat.
Palaveriin 8.5.2015 osallistuivat Risto Piekka, Markku Monnonen, Jouko Hannu, Hanna Järviluoma,
Liisa Lohtander ja Riitta Vanhatalo.
Keskustelussa 8.5. havaittiin, ettei ole selkeää määrittelyä, mitä kotiseutulehdillä tarkoitetaan. Lisäksi
kotiseutulehtien tuotanto ja ansaintalogiikka on hyvin keskenään erilaista. Keskustelun lopputuloksena
todettiin tärkeimmäksi tukimuodoksi hyvien käytäntöjen levittäminen kotiseutulehtien tekijöille. Tähän
tehtävään esitetään edelleen neuvottelukunnan perustamista, joka voisi myös suunnitella
kilpailukonseptia kotiseutulehtien palkitsemiseksi.
Hallitus palaa asiaan seuraavassa kokouksessa.
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___________

13. MUUT ASIAT
14. SEURAAVAT KOKOUKSET
Torstai 22.10. klo n. 12–16
Perjantai 13.11. klo n. 13–16
Maanantai 30.11. klo n. 12–16
Valtuuston syyskokous pidetään la 21.11. Helsingissä.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15.

_____________

