SUOMEN KOTISEUTULIITTO

Vuosikokouksen pöytäkirja

7.8.2015

Sääntömääräinen vuosikokous
Aika:
Paikka:

Perjantai 7.8.2015 klo 13.00
Sellosali, Soittoniekanaukio 1 A, Leppävaara, Espoo.

Valtakirjojen tarkastus samana päivänä klo 9.00–12.00 Sellon kirjaston aulassa, osoitteessa
Leppävaarankatu 9 ja klo 12.00–13.00 Sellosalin aulassa, Soittoniekanaukio 1 A.

PÖYTÄKIRJA
1.

Kokouksen avaus
Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja professori Janne Vilkuna avasi kokouksen klo 13.

2.

Palkitsemiset
Hallitus on asettanut palkitsemisia varten kaksi raatia, Vuoden kotiseututeko
-raadin ja Vuoden kaupunginosa -raadin. Ehdotukset palkittavista on pyydetty
jäsenyhteisöiltä Kotiseutupostissa 1/2015, kevään Hilja-uutiskirjeissä, sähköpostitse sekä
verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Raadit ovat käsitelleet saadut ehdotukset ja
esittäneet palkittavat liiton hallitukselle, joka on tehnyt lopulliset palkintapäätökset.

2.1

Vuoden kotiseututeko
Vuoden kotiseututeko -raatiin kuuluivat Pia Puntanen, Mikkeli (pj.), Hannu Luotola,
Saarijärvi, Heidi Martikainen, Tampere. Ehdotuksia saatiin 39 kpl.
Vuoden kotiseututekopalkinnon saajan esitteli raadin puheenjohtaja Pia Puntanen.
Vuoden kotiseututekona palkittiin Seinäjoen Törnävä-Seura ry:n Avainpatsas.

2.2

Vuoden kaupunginosa
Vuoden kaupunginosa -raatiin kuuluivat Rauno Lahtinen, Turku (pj.), Sampo Purontaus,
Kokkola ja Tuula Salo, Helsinki. Ehdotuksia saatiin 155 kpl.
Vuoden kaupunginosan esitteli raadin puheenjohtaja Rauno Lahtinen.
Vuoden kaupunginosana palkittiin Vantaan Hakunila.
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3.

Vuosikokouksen järjestäytyminen

3.1

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Espoon sivistystoimenjohtaja Sampo Suihko.

3.2

Kutsutaan kokoukselle kaksi sihteeriä
Kokouksen sihteereiksi kutsuttiin Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo
ja järjestöpäällikkö Liisa Lohtander.

3.3

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin espoolaiset Raimo Kukko ja Esko Meuronen.

3.4

Valitaan kokoukselle tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita
Ääntenlaskijoiksi valittiin Elisa Göös, Janakkala ja Jouko Hannu, Hämeenkyrö.

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Suomen Kotiseutuliiton sääntöjen 8 § mukaan:
Liiton vuosikokous pidetään touko-syyskuun aikana Valtakunnallisten
kotiseutupäivien yhteydessä.
Vuosikokouksesta on ilmoitettava ennakkoilmoituksella vähintään kolme kuukautta
ennen kokousta ja varsinaisella kokouskutsulla vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta kirjeitse tai sähköpostilla jokaiselle jäsenelle.
Ennakkokutsu julkaistiin Kotiseutuposti-lehdessä 1/2015 ja lähetettiin kaikille jäsenille.
Varsinainen kokouskutsu lähetettiin 23.3.2015 kaikille jäsenille.
Todettiin kokouksen viralliset osanottajat ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä
pyytäneille. Kokoukseen ilmoittautui 158 jäsenyhteisöä, jotka edustivat 320 ääntä.
Kokoukseen osallistui lisäksi 26 puhe- ja läsnäolo-oikeutta pyytänyttä sekä 4
Kotiseutuklubin jäsentä.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5.

Esityslistan vahvistaminen
Vahvistetaan kokoukselle esityslista, joka on alla olevien pykälien mukainen.
Vuosikokouksen esityslista vahvistettiin ilman muutoksia.
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Valiokuntien asettaminen
Päätetään kokouksessa tarpeellisten valiokuntien asettamisesta.
Hallitus oli esittänyt, että vuosikokous asettaa julkilausumatoimikunnan. Hallitus myös
valmisteli kokoukselle ehdotuksen julkilausumasta.
Kokous päätti asettaa julkilausumatoimikunnan. Sen puheenjohtajaksi valittiin liiton
varapuheenjohtaja Tuula Salo, Helsinki ja jäseniksi Pekka Mustonen, Tuusniemi, Tapio
Jokinen, Turku sekä Eila Ollikainen, Kuopio. Julkilausumatoimikunnan sihteeriksi nimettiin
Kotiseutuliiton tiedottaja Elina Kuismin.

7.

Selonteko Suomen Kotiseutuliiton vuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta
Vuosikertomus oli esityslistan liitteenä ja sen esitteli toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.
Vuosikokous keskusteli vuosikertomuksesta ja merkitsi sen tiedokseen.

8.

Lähiajan toiminnan päälinjat
Valtuusto esitti, että vuosikokous hyväksyisi lähiajan toiminnan päälinjoiksi
edellisvuoden tapaan:
− Rakkaudesta kotiseutuun -strategian toteuttaminen
− jäsenyhteisöjen nostaminen toiminnan kärjeksi
− kulttuuriperintö- ja kotiseutukasvatus perusopetuksessa
Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander esitteli päälinjat.
Vuosikokous hyväksyi valtuuston esityksen.

9.

Valtuuston jäsenten palkkiot
Valtuusto esitti, ettei valtuutetuille makseta kokouspalkkiota. Matkakorvaukset maksetaan
hallituksen vahvistaman matkustussäännön mukaan.
Vuosikokous hyväksyi valtuuston esityksen palkkioista ja matkakorvauksista.

10.

Valtuuston puheenjohtajan vaali
Valtuuston puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, valitaan joka toinen
vuosi. Valtuuston puheenjohtajana oli päättyvän kaksivuotiskauden toiminut
professori Janne Vilkuna Orimattilasta.
Vuoden 2014 vuosikokous asetti valtuuston vaalivaliokunnan valmistelemaan valtuuston
vaalia. Vaalivaliokuntaan kuuluvat Synnöve Bergholm-Kullström, Porvoo; Minna Heljala,
Tornio; Martti Kiviharju, Muhos ja Camilla Lyyski, Laihia. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Minna Heljala, joka esitteli ehdotuksen.
Liiton puheenjohtajaksi valittiin toiselle kaksivuotiskaudelle professori Janne Vilkuna.
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Valtuuston jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Kotiseutuliiton valtuustoon kuuluu puheenjohtaja ja 30 jäsentä. Valtuuston toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Valtuuston jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.
Valtuuston jäsenistä olivat vuosikokouksessa 2015 erovuorossa:
Etelä-Pohjanmaa: jatko-opiskelija Teppo Ylitalo, Lapua
Etelä-Savo:
HuK, matkailuopas Helena Partanen, Mikkeli
Lappi/itäinen:
KT Irja-Kaisa Lakkala, Sodankylä
Kainuu:
aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen, Sotkamo
Pirkanmaa:
VTM Jouko Hannu, Hämeenkyrö
Pohjois-Karjala:
FM Anne Meriläinen, Joensuu
Pohjois-Pohjanmaa: sairaanhoitaja Pirjo Karhu, Oulu
Pohjois-Savo:
HTM Jyrki Haapala, Varkaus
Satakunta:
kotiseutuneuvos Timo Korkeaoja, Ulvila
Uusimaa/läntinen: VTM Risto Piekka, Helsinki
Uusimaa/Ekyl:
museoturvallisuusasiantuntija Mikko Perkko, Espoo
Varsinais-Suomi:
fysioterapeutti Marja Virpi, Mynämäki

(1 kausi)
(1 kausi)
(2 kautta)
(4 kautta)
(3 kautta)
(1 kausi)
(1 kausi)
(1 kausi)
(3 kautta)
(2 kautta)
(2 kautta)
(1 kausi)

Valtuuston asiantuntijajäsenistä ovat vuosikokouksessa 2015 erovuorossa:
Maakuntaliitot:
kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, Pohjanmaan liitto (2 kautta)
Arkistolaitos:
johtaja Vuokko Joki, Oulun maakunta-arkisto
(3 kautta)
Kaupunkityö:
toiminnanjohtaja Heidi Martikainen, Tampere-Seura (3 kautta)
Yliopistot ja tiede: professori Helena Ruotsala, Turun yliopisto
(1 kausi)
Vakiintuneen käytännön ja vaalivaliokunnan suosituksen mukaan maakunnista valittavien
valtuutettujen toimiaika tulisi olla vähintään kaksi ja korkeintaan kolme kautta peräkkäin.
Tästä ei kuitenkaan ole säännöissä määräystä. Käytäntö ei koske asiantuntijajäseniä.
Kevään 2015 aikana kaikissa niissä maakunnissa, joissa on erovuoroisia valtuutettuja, on
yhdessä maakunnan liiton kanssa järjestetty tilaisuus, jossa maakunnassa toimivat Suomen
Kotiseutuliiton jäsenyhteisöt ovat asettaneet ehdokkaansa liiton valtuustoon.
Valtuuston vaalivaliokunta teki ehdotuksen valtuuston jäsenistä maakunnallisten
kokousten tekemien esitysten pohjalta. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Minna Heljala
esitteli valiokunnan ehdotuksen ja vuosikokous valitsi valtuuston jäsenet.
Valtuustoon valittiin maakuntien edustajina:
Etelä-Pohjanmaa: jatko-opiskelija Teppo Ylitalo, Lapua
Etelä-Savo:
HuK, matkailuopas Helena Partanen, Mikkeli
Lappi/itäinen:
KT Irja-Kaisa Lakkala, Sodankylä
Kainuu:
Varatuomari Paavo Enroth, Kajaani
Pirkanmaa:
FM Pasi T. Kuusiluoma, Pirkkala
Pohjois-Karjala:
FM Anne Meriläinen, Joensuu
Pohjois-Pohjanmaa: sairaanhoitaja Pirjo Karhu, Oulu
Pohjois-Savo:
HTM Jyrki Haapala, Varkaus
Satakunta:
kunnanjohtaja, eläkk. Tapani Rihtimäki, Eurajoki

(2. kaudelle)
(2. kaudelle)
(3. kaudelle)
(1. kaudelle)
(1. kaudelle)
(2. kaudelle)
(2. kaudelle)
(2. kaudelle)
(1. kaudelle)

SUOMEN KOTISEUTULIITTO

Vuosikokouksen pöytäkirja

7.8.2015

Uusimaa/läntinen: VTM Risto Piekka, Helsinki
(3. kaudelle)
Uusimaa/Ekyl:
museoturvallisuusasiantuntija Mikko Perkko, Espoo (3. kaudelle)
Varsinais-Suomi:
fysioterapeutti Marja Virpi, Mynämäki
(2. kaudelle)
Valtuustoon valittiin asiantuntijajäseninä:
Maakuntaliitot:
kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, Pohjanmaan liitto (3. kaudelle)
Arkistolaitos:
johtaja Vuokko Joki, Oulun maakunta-arkisto
(4. kaudelle)
Kaupunkityö:
toiminnanjohtaja Heidi Martikainen, Tampere-Seura (4. kaudelle)
Yliopistot ja tiede: professori Helena Ruotsala, Turun yliopisto
(2. kaudelle)

12.

Valtuuston vaalivaliokunnan valitseminen
Ensi vuoden valtuuston vaalia varten vuosikokous asetti erillisen valtuuston
vaalivaliokunnan valmistelemaan valtuuston vaalia ja tekemään ehdotuksen valinnoista.
Valtuuston vaalivaliokunnan valitsemisen osalta noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan
vaalivaliokuntaan valitaan ne valtuutetut, jotka vuonna 2015 jättävät paikkansa
valtuustossa. Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo esitteli asian. Vaalivaliokuntaan kuuluvat
vuonna 2016: Helena Aaltonen, Jouko Hannu ja Timo Korkeaoja.

13.

Muut mahdolliset asiat

13.1

Julkilausumatoimikunnan esitys vuosikokouksen julkilausumaksi.
Julkilausumatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Salo esitteli toimikunnan ehdotuksen
julkilausumaksi. Vuosikokous hyväksyi julkilausuman, joka kuuluu seuraavasti:
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen julkilausuma 7.8.2015
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous on erittäin huolissaan kansalaisjärjestöjen ja
vapaaehtoistoimijoiden toimintaedellytyksistä ja toimitiloista. Kotiseutuliitto on
toiminnassaan nostanut asian esille useassa yhteydessä ja pyrkinyt aktiivisesti
vaikuttamaan yhteiskunnan eri toimijoihin toimitilaongelman helpottamiseksi.
Tiukkenevan talouden aikana vapaaehtoistoimijoiden rooli ja merkitys on kasvanut,
jolloin myös toimitilojen merkitys niiden toimintaympäristönä on korostunut.
Suurissa kaupungeissa tilanne on erittäin hankala. Esimerkiksi Helsingissä on monin
paikoin suuri pula vapaan toiminnan ja kokoontumisen asukastiloista. Tiloja ei juuri
ole tarjolla yhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan käyttöön, ja jos on, ne saattavat olla
toimijoille kalliita. Kaupungin tuki asukastiloille ei jakaudu tasaisesti. Samaa
asukastilojen puutetta esiintyy myös muissa kaupungeissa. Kaupungeissa korkea
vuokrataso vaikeuttaa vuokrattavien tilojen käyttöä ja tilojen puute vaikeuttaa
aktiivista kansalaistoimintaa.
Maaseutupaikkakunnillakaan tilanne ei ole yhtä hyvä joka kunnassa. Maaseudulla
lukuisat seurantalot toimivat avoimina kulttuuri- ja toimintakeskuksina. Niitä tulee
myös lisää, kun mm. kyläkouluja lakkautetaan. Käytöstä poistettavia tiloja tulisi
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tarjota ensisijaisesti kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden käyttöön.
Kaupunkialueiden seurantaloja ei ole saatu sujuvaan yhdistyskäyttöön kuin paikoin –
tarvitaan vuoropuhelua taloja omistavien tahojen ja kansalaisryhmien välille.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous toivoo, että omistavat tahot ymmärtäisivät
kolmannen sektorin toiminnan tuottaman hyödyn – tilakustannuksia voisi esimerkiksi
kattaa järjestöjen tuottamilla palveluilla.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous haastaa kunnat ja paikalliset yhteisöt yhteiseen
keskusteluun ja sitä kautta etsimään yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa
ratkaisua kansalaisjärjestöjen, kaupunginosatoimijoiden ja asukkaiden yhteistilojen
saatavuuteen. Yhdessä tulee myös etsiä ratkaisu kohonneiden tilakustannusten
kohtuullistamiseen. Samalla vuosikokous esittää haasteen kaikille niille toimijoille,
joilla on suuria kiinteistömassoja tai vähällä käytöllä olevia tiloja ja pyytää heitä
miettimään, miten he voisivat olla ratkaisemassa kansalaisjärjestöjen ja
vapaaehtoistoimijoiden toimintaedellytysten turvaamista.
Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja maamme suurin
kulttuurialan kansalaisjärjestö, jolla on 840 yhteisöjäsentä ja yli 230 kannatusjäsentä.
Liitto on paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä ja vaalii
kulttuuriperintöä. Kotiseutuliitto edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja
paikalliskulttuurien arvostusta, kehittää ja tukee kotiseututyötä sekä palvelee
jäseniään kotiseututyön etujärjestönä.

14.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:10.

