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11. Hallitukselle tiedoksi
11.1 Vuoden kotiseututeos 2015
11.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspolitiikan uudistaminen
12. Ilmoitusasiat
13. Muut asiat
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.

Esityslistan hyväksyminen
Päätösesitys:
Kokoukselle hyväksytään alla oleva esityslista.
Päätös:
Lisäykset aiemmin lähetettyyn listaan huomioitiin ja päätösesitys hyväksyttiin.

3.

Edellisen kokouksen 7/2015 pöytäkirjan hyväksyminen
Kokouksen 7/2015 pöytäkirja on tarkastettu uuden tarkistusmenettelyn mukaisesti sähköpostitse
kokouksen jälkeen ja lähetetty uudelleen myös tämän esityslistan liitteenä.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT
4.1

Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Hallitus linjasi edellisessä kokouksessaan 7-2015 vuoden 2016 toiminnan pääpainopisteet.
Liitteinä esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2016.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman luonnoksen ja talousarvioesityksen vuodelle 2016
ja esittää ne valtuuston syyskokouksen päätettäväksi.
Päätös:
Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2016 tarvittavin
korjauksin.

SUOMEN KOTISEUTULIITTO
Hallitus

4.2

PÖYTÄKIRJA
22.10.2015

2015/8
Sivu 3 / 8

Valtuuston kokousteema: kotiseutu- ja kulttuuriperintökasvatus (Kulttuurivoltti-hanke)
Kotiseutu- ja kulttuuriperintökasvatus on valittu Kotiseutuliiton painopistealueisiin.
Kotiseutuliitto on tehnyt yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa, josta on edustaja myös kouluopetusjaostossa.
Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toiminnanjohtaja Hanna Lämsä pitää valtuuston kokouksessa
alustuksen Kulttuurivoltti-hankkeesta, johon liittyviin koulutuksiin myös kotiseutuyhdistyksien
toimijoita kutsutaan. Sen jälkeen valtuusto keskustelee aiheesta.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

4.3

Päätös Kotiseutulehtien neuvottelukunnan perustamisesta
Hallitus päätti kokouksessaan 7-2015 että liitto perustaa neuvottelukunnan tukemaan
kotiseutulehtien työtä. Hallitus myös linjasi, että kotiseutulehtiä ovat kaikki ne lehdet, jotka itse
määrittävät itsensä kotiseutulehdiksi. Neuvottelukunnan tulee työssään seurata tätä linjausta.
Päätösesitys:
Hallitus päättää perustaa Kotiseutulehtien neuvottelukunnan vuosille 2016–2017.
Neuvottelukunnan jäsenet nimetään vuoden 2016 ensimmäisessä kokouksessa ja
neuvottelukunta aloittaa työnsä kevätkaudella 2016.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

5. JÄSENASIAT
5.1

Uusia jäseniä
Kotiseutuliiton jäsenyyttä on hakenut Laitilan Kulttuuriseura Walo ry.
Kotiseutuklubin jäsenyyttä hakeneet ei julkinen asiakohta
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy Laitilan Kulttuuriseura Walo ry:n liiton jäseneksi ja ---Kotiseutuklubin jäseneksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

5.2

Eronpyynnöt

Ei julkinen asiakohta

6. PALKITSEMISET
Ei julkinen asiakohta
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7. TALOUSASIAT ____________________________________________________________
7.1

Käyttötalousarvio syyskuu 2015
Jaetaan kokouksessa
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee käyttötalousarvion tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

7.2

Kotiseutuliiton sijoitukset
Esitys talousjaoston päätöksen mukaan
Päätös:
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7.3

Kotiseudulle-keräyksen tuottojen rahastointi
Esitys talousjaoston päätöksen mukaan
Päätös:
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT___________________________________
8.1

Espoon Valtakunnallisten kotiseutupäivien 2015 raportti
Raportin luonnos on esityslistan liitteenä.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy raportin luonnoksen viimeisteltäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

8.2

Suullinen tiedonanto Kajaanin Valtakunnallisista kotiseutupäivistä
Järjestöpäällikkö kertoi Kajaanin kotiseutupäivien kuulumiset.
Päätösesitys:
Hallitus toteaa tilanteen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

8.3

Suullinen tiedonanto Jyväskylän Valtakunnallisista kotiseutupäivistä
Hallituksen puheenjohtaja kertoi Jyväskylän kotiseutupäivien suunnittelusta. Valtakunnalliset
kotiseutupäivät Jyväskylässä 10.–13.8.2017 on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Päätösesitys:
Hallitus toteaa tilanteen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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___________

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Aineisto on lähetetty hallitukselle sähköpostitse 16.9. ja 2.10.2015.
Lausunto liitteenä.
Päätösesitys:
Hallitus on hyväksynyt lausunnon jo sähköpostitse. Asia todetaan päätetyksi 21.10.2015.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

9.2

Lausunto ympäristöministeriölle rakentamisen poikkeamispäätöksiä koskevasta
luonnoksesta
Aineisto on lähetetty hallitukselle sähköpostitse 2.10.2015.
Lausunto liitteenä.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy lausunnon.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

10. KESKUSTELUASIAT

___________

10.1 Seurantalojen korjausavustustoiminta, neuvonta ja tutkimus
Hallitus keskustelee seurantalojen korjausavustustoimintaan, neuvontaan ja tutkimukseen
liittyvistä tulevaisuuden suuntaviivoista kesällä valmistuneen selvityksen pohjalta.
Keskustelun alustaa rakennustutkija Johanna Hakanen. Hankesihteeri-tiedottaja Sanna Käyhkö
osallistuu myös keskusteluun.
Keskustelun näkökulmia:
1. Mikä on seurantalojen, niihin liittyvän paikalliskulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitys
Kotiseutuliiton näkökulmasta?
2. Miten seurantalojen kulttuuriperinnön vaaliminen integroituisi laajemmin Kotiseutuliiton
toimintaan? Esim. yhteistyö Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ja Kotiseutuliiton
yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura).
3. Kotiseutuliitto on avainasemassa seurantaloihin liittyvän korjaus- ja tutkimustoiminnan
kehittämisessä. Mitä kehitysajatuksia kesällä valmistunut selvitys herätti?
Päätösesitys:
Hallitus päättää kehittämistavoitteiden valmistelun jatkoaikataulusta.
Päätös:
Hallitus vastaanotti raportin kiittäen. Keskustelua jatketaan Seurantaloasioiden
neuvottelukunnassa.
10.2 Kotiseutuliiton kulttuuriympäristösitoumus
Kokouksessa 7-15 hallitus päätti, että Kotiseutuliitto tekee kulttuuriympäristösitoumuksen ja että
kokoukseen 8-15 tuodaan valmisteltu sitoumus.
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Suomen Kotiseutuliitto sitoutuu haastamaan jäsenensä ja lisäämään yhteistyötä
Suomen Kotiseutuliitto sitoutuu toteuttamaan Kulttuuriympäristöstrategian (2014–2020)
toimeenpanosuunnitelmaa omalta osaltaan ja haastaa kaikki lähes 850 jäsenyhteisöään
kulttuuriympäristöstrategian toteuttamiseen Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumien
muodossa.
Kotiseutuliitto sitoutuu
- kannustamaan jäseniään tekemään omia sitoumuksia ja toteuttamaan strategian henkeä
- tukemaan eri sektorien ja toimijoiden verkostoitumista
- työskentelemään entistä tiiviimmässä yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa strategian tavoitteiden eteenpäinviemiseksi
- painottamaan omassa viestinnässään kulttuuriympäristöpäivien tapahtumien mahdollisuutta
toimia lähiympäristön hyväksi ja sitoumusten kanavana
Kulttuuriympäristöstrategian tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on että
- ihmiset arvostavat kulttuuriympäristöä ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi
- hyvin hoidettu kulttuuriympäristö elää ajassa ominaispiirteensä säilyttäen
- julkishallinnon voimavarat on suunnattu ohjaamaan sen hallittua muutosta
- kulttuuriympäristön monimuotoisuus avaa elinkeinoelämälle menestymisen
mahdollisuuksia
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy Kotiseutuliiton kulttuuriympäristösitoumuksen ja se ladataan
ympäristöministeriön sitoumus5050-sivustolle.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
10.2 Jäsenten haastaminen kulttuuriympäristösitoumukseen
Kotiseutuliitto haastaa kaikki jäsenyhteisönsä tekemään kulttuuriympäristösitoumuksen
vuoden 2016 aikana
Jokaisella on paitsi oikeus hyvään kulttuuriympäristöön myös vastuu oman ympäristönsä hyvästä
hoidosta. Haastamme kaikki jäsenemme sitoutumaan toimiin kulttuuriympäristön puolesta!
Sitoumuksella jäsenet saavat myös omalle toiminnallenne näkyvyyttä.
Mahdollisimman monen organisaation ja yksittäisten ihmisten toimia tarvitaan paremman
kulttuuriympäristön tekemiseksi. Tämän vuoksi ympäristöministeriö ja opetus- ja
kulttuuriministeriö kutsuvat eri tahoja toimintaan sitoumuksen muodossa. Suomen Kotiseutuliitto
on tehnyt oman sitoumuksensa, voit lukea sen täällä.
Haastekampanja liittyy vuonna 2014 hyväksyttyyn, ympäristöministeriön ja opetus- ja
kulttuuriministeriön johdolla laadittuun kulttuuriympäristöstrategiaan, jonka tavoitteena on, että
ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja
elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys
elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.
Kulttuuriympäristösitoumus osaksi Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä
Kaupunkikorttelin siivoustalkoot, rakennuksen korjaaminen kulttuurihistoriallisia arvoja
kunnioittaen, tutustumisretki lähiympäristöön perheen tai ystävien kanssa, niityn pito avoimena tai
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vaikkapa lähiöelämää rikastuttava tapahtuma – sitoumus on tapa tehdä oma ympäristö entistä
viihtyisämmäksi!
Samalla tapahtuma linkittyy Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin, joita vietetään vuonna 2016
teemalla Porukan paikat, yhteiset ympäristöt. Sitoumuksen yhdistäminen
kulttuuriympäristöpäivien tapahtumaan tai tapahtuman merkitseminen sitoumukseksi tuo
näkyvyyttä niin kulttuuriympäristöpäivien tapahtumalle kuin yhteisön sitoumukselle.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy jäsenten haastamisen kulttuuriympäristösitoumukseen yllä esitetyllä
tavalla.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

11. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

______________________

11.1 Vuoden kotiseututeos 2015
Tytti Isohookana-Asunmaan toimittama ja Kellon kyläyhdistyksen kustantama Kello merelle soi –
Kellon kylän historiaa on valittu Vuoden kotiseututeokseksi. Voittajan valitsi Marttaliiton
toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä neljän finalistiteoksen joukosta. Finalistit valitsi Suomen
Kotiseutuliiton nimittämä raati.
Mukaansa tempaava ja mielenkiintoinen läpivalaisu Kellon kylästä antaa uutta tietoa ja nostaa
esille ennen julkaisemattomia sisältöjä. Menneille sukupolville omistettu teos myös antaa juuret
nuorille ja tuleville kellolaisille. Kello merelle soi -teos on esimerkki sydämellä ja antaumuksella
tehdystä kotiseututyöstä.
40 ehdokkaan joukosta finaaliin pääsivät palkitun teoksen lisäksi Iitin Kotiseutuyhdistyksen
Lählätti min tänne Iittih – Iittiläistä elämänmenoa Aino Vallin kuvaamana, Jussi Jäppisen
Kaupunki siipien alla – Jyväskylä vanhoissa ilmavalokuvissa ja Kirsti Mannisen, Päivi AitkoskiCatanin ja Auli Pitkäsen Pitäjäntuvan tarinoita – Arkistojen aarteita ja perimätietoa Vanhasta
Mäntsälästä.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
11.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspolitiikan uudistaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa valtion kulttuuri- ja taidehallinnon valtionavustuspolitiikan.
Valmistelua varten opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt eräille valtionavustuksen saajille
kyselyn. Suomen Kotiseutuliitto on kyselyn piirissä. Kyselyyn vastataan 30.10.2015 mennessä.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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___________

13. MUUT ASIAT

14. SEURAAVAT KOKOUKSET
Perjantai 13.11.
Valtuuston syyskokous pidetään lauantaina 21.11. klo 12.00 – 16.00 Helsingissä.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

_____________

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Helsingissä, 22.10.2015

Kirsi Moisander
puheenjohtaja

Riitta Vanhatalo
esittelijä

Liisa Lohtander
sihteeri

