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Yleistä 

 

Suomen Kotiseutuliiton korkeinta päätäntävaltaa käyttää liiton sääntöjen mukaisesti 

vuosikokous. Vuosikokous puolestaan valitsee strategista päätöksentekoa varten valtuuston. 

 

Valtuustossa on vähintään yksi edustaja kaikista maakunnista. Lisäksi valtuustoon valitaan 

viisi ns. asiantuntijajäsentä, jotka edustavat liiton toiminnan kannalta keskeisiä 

osaamisalueita.  

 

Valtuustossa on kaikkiaan 30 jäsentä. Valtuuston puheenjohtajana toimii vuosikokouksen 

aina kaksivuotiskaudeksi valitsema henkilö, joka on samalla Kotiseutuliiton puheenjohtaja. 

Valtuutettu valitaan kaksivuotiskaudeksi ja vakiintuneen käytännön mukaan 

kaksivuotiskausia tulisi olla vähintään kaksi ja korkeintaan kolme. Säännöt sinänsä eivät 

määritä valtuustokausien määrää. 

 

Valtuustoehdokkaan asettavat maakunnassa toimivat Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhteisöt 

maakunnallisessa kokouksessa, jonka kutsuu koolle Kotiseutuliitto yhdessä kyseisen 

maakunnan liiton kanssa. Ehdollepanon tulee koskea Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhteisön 

henkilöjäsentä. Kokouksessa kullakin jäsenyhteisöllä on yksi ääni, jota käyttää 

jäsenyhteisön valtuuttama edustaja henkilökohtaisesti. Niissä maakunnissa, joista on 

useampia valtuustopaikkoja, noudatetaan vakiintunutta tapaa, jonka mukaan edustajat 

valitaan tasapuolisesti eri puolilta maakuntaa.  

 

Valtuuston vaalia varten liiton vuosikokous asettaa vaalivaliokunnan. Se valmistelee ja 

asettaa ehdolle liiton puheenjohtajan. Vaalivaliokunta tekee myös valtuutettujen vaalin 

ehdollepanon ennen vuosikokousta maakuntien vaalikokouksessa tekemien ehdotusten 

perusteella. Mikäli tällaista vaalikokousta ei jostain syystä ole pidetty, voi vaalivaliokunta 

itse asettaa ehdokkaan. Mikäli sääntöjen mukaisesti vuosikokoukselle on esitetty muita kuin 

maakunnallisissa kokouksissa valittuja ehdokkaita, valiokunta käsittelee nämä ehdotukset 

ehdollepanossaan. Vakiintuneen käytännön mukaisesti maakunnallisen kokouksen tekemää 

ehdollepanoa on pidettävä muita ehdotuksia kannatettavampana. 

 

Valtuutetun kaksivuotiskausi alkaa välittömästi valintakokouksen jälkeen.  

 



                              
 

   

 

Valtuutetun tehtävistä 

  

Valtuutettu on maakunnassaan toimivien Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten edustaja 

liiton hallintoon ja samalla liiton hallinnon edustaja maakuntansa jäsenyhdistyksiin päin. 

 

Valtuutetun tulee  

 

 seurata liiton toimintaa niin, että hän voi tarvittaessa toimia liiton edustajana niin 

jäsenkentässä kuin muutoinkin maakunnassaan 

 tulee tiedottaa liiton toimistoon niistä tilaisuuksista ja tapahtumista, joissa hän on 

esiintynyt liiton edustajana 

 pitää yhteyttä maakuntansa jäsenyhdistyksiin ja välittää niille tietoa liitosta ja sen 

toiminnasta  

 koota ja välittää liiton operatiiviselle johdolle kentän näkemyksiä toiminnasta ja sen 

kehittämisestä 

 osallistua maakunnallisiin ja alueellisiin kokouksiin ja tapahtumiin 

 edustaa liittoa esim. onnittelutilaisuuksissa 

 markkinoida liiton jäsenyyttä niille kotiseututyötä tekeville yhteisöille, jotka vielä 

eivät ole liiton jäseniä 

 seurata maakunnassaan ja valtakunnallisesti käytävää kotiseutukeskustelua ja 

osallistua siihen liiton äänen käyttäjänä 

 mahdollisuuksiensa mukaan seurata maakunnassaan jäsenyhteisöjen ja niiden 

ansioituneiden työntekijöiden merkkivuosia ja tiedottaa niistä liiton toimistoon 

huomionosoituksia varten 

 

Valtuutettu osallistuu liiton hallituksen valinnan valmisteluun ja suorittaa valinnan sääntöjen 

määräämällä tavalla. 

 

Valtuutetulle korvataan matka- ja kommunikaatiokustannuksia kohtuullista laskua vastaan, 

kun asiasta sovitaan etukäteen. Sääntömääräiset kokousmatkat ja hyväksytyt edustusmatkat 

korvataan liiton matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkioita ei makseta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              
 

Suomen Kotiseutuliitto, Kalevankatu 13 A, 00100 Helsinki 

puh. (09) 612 6320, toimisto@kotiseutuliitto.fi, www.kotiseutuliitto.fi 

 

                       Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13.9.2011 

Suomen Kotiseutuliiton matkustussääntö 

 

Suomen Kotiseutuliitto soveltaa voimassa olevaa valtion matkustussääntöä 

sellaisenaan omaan palkattuun henkilöstöönsä aina. 

 

Suomen Kotiseutuliitto soveltaa valtion voimassa olevaa valtion matkustussääntöä 

luottamushenkilöön silloin, kun tämä toimii liiton edustajana. Matkamääräyksenä 

toimii hallinnollinen päätös edustamisesta. Poikkeuksena valtion matkustussääntöön 

luottamushenkilölle ei yleensä makseta päivärahaa.  

 

Mikäli työntekijä tai luottamushenkilö on kutsuttuna toisen osapuolen järjestämään 

tilaisuuteen tai vastaavaan ja edustaa täällä liittoa, on pyrittävä siihen, että 

kustannukset korvaa kutsuja. 

 

Luottamushenkilön osallistumisesta luottamustehtävänsä tavanomaiseen hoitoon 

noudatetaan valtion matkustussääntöä alla olevin sovellutuksin. Tavanomaisella 

hoidolla tarkoitetaan osallistumista liiton valtuuston, hallituksen, neuvottelukuntien, 

jaostojen ja eri työryhmien kokouksiin ja tilaisuuksiin. Tavanomainen hoito koskee 

myös osallistumista eri ulkopuolisiin työryhmiin. 

 

Luottamushenkilön matkamääräyksenä toimii kokouskutsu. 

 

Matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista. 

ottaen huomioon matkan ja asianomaisen hoidettavaksi määrättyjen tehtävien 

tarkoituksenmukaisen ja turvallisen suorittamisen.  

 

Matkustamisessa on pyrittävä energiaa säästäviin ratkaisuihin. 

 

Matka on tehtävä julkisia kulkuvälineitä käyttäen ja niissä kaikkia mahdollisia 

alennusmahdollisuuksia hyödyntäen. Mikäli tähän halutaan poikkeus, on asiasta 

sovittava pääsihteerin kanssa.  

 

Lentokoneen käyttö matkoihin on perusteltava erikseen ja tällöinkin on pyrittävä 

hankkimaan liput niin, että kaikki mahdolliset alennukset tulevat huomioiduiksi. 

 

Luottamushenkilöllä on oikeus oman auton käyttökorvaukseen silloin, kun se 

käytännön syistä on välttämätöntä ja asiasta on sovittu erikseen. Auton käytöstä 

korvataan tuolloin 60 % valtion matkustussäännön mukaisesta kilometrikorvauksesta. 

 

Luottamushenkilölle ei makseta päivärahaa osallistumisesta luottamustehtävänsä 

tavanomaiseen hoitamiseen. Hallituksen jäsenelle voidaan erityistapauksessa maksaa 

ansionmenetyskorvaus. 

 

Matkalasku on toimitettava liiton toimistoon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 

matkasta. Vuodenvaihteen alle ajoittuvasta matkasta on lasku esitettävä ennen 

seuraavan vuoden tammikuun loppua. Matkalasku tehdään liiton vahvistetulle 

lomakkeelle ja siihen on liitettävä alkuperäiset tositteet kustannuksista. 



                              
 

Esimerkki valtuuston jäsenen toiminnasta ja verkoston rakentamisesta  2013 

 

Y H D E S S Ä 
Minut valittiin Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon läntisen Uudenmaan edustajaksi vuonna 

2011. Tutustuin valtuutettujen ohjesääntöön ja pysähdyin kohtaan, jossa luki: ”valtuutettu on 

maakunnassaan toimivien jäsenyhdistysten edustaja liiton hallintoon ja samalla liiton hallinnon 

edustaja maakuntansa jäsenyhdistyksiin päin.” 

 

Selvitellessäni asiaa totesin edellä mainitun ohjeen harvinaisen tuntemattomaksi. Lähdin 

selvittämään mahdollisuuksia toteuttaa omalta osaltani valtuutetun vastuuta. Sain ehdotuksia ja 

vinkkejä. Erityisesti vihtiläisellä Pentti Kurunmäellä oli oivallisia ideoita. 

 

Syksyllä 2011 kokoontuivat aloitteestani seuraavat järjestöt Lohjalle: Lohjan 

Kotiseutututkimuksen ystävät, Lojosamfundet, Vihti-Seura, Nurmijärvi-Seura, Tavola-Seura ja 

Sammattiseura. Kokouksessa sovittiin säännöllisestä yhteydenpidosta sekä vaikuttamisesta 

läntisen Uudenmaan asioissa Kotiseutuliitossa. Yhteistyöhön liittyivät sittemmin Karjalohjan 

kotiseutuyhdistys ja Karkkila-Seura. Viime keväänä Mäntsälä-Seura ja Tuusula-Seura 

ilmoittivat halunsa tulla mukaan.  

 

Mikä johti edellä esitettyyn yhteistyöhön? Keskeisinä perusteina ovat olleet kotiseututyön 

aatteelliset perusteet, avoin halu tietojen vaihtoon ja toinen toisilta oppimiseen sekä tietäminen 

valtuuston käsittelyyn tulevista asioista ja niihin vaikuttaminen. Perustelut ovat kiistattomia. 

 

Kokoonnumme vähintään kaksi kertaa vuodessa: ennen Kotiseutuliiton valtuuston kevät- ja 

syyskokousta. Käsittelemme kokousten keskeisiä asioita ja kerään tehdyistä ehdotuksista 

puheenvuoron – meille yhteisen. Toiseksi käsittelemme sitä, missä olemme omassa 

toiminnassamme onnistuneet ja missä epäonnistuneet. Tämä on olennaisen tärkeätä tietoa 

paikalliselle toiminnallemme ja sen kehittämiselle. Kolmantena asiana on viestini 

Kotiseutuliiton toiminnasta. On tärkeätä tietää, mitä valtakunnan tasolla tapahtuu. 

 

 Neljäntenä – tarkoituksella viimeisin kohta on tärkein – opimme tuntemaan loistavia 

kotiseututyön tekijöitä ihmisinä, toimijoina ja vaikuttajina. Ennen yhteisiä tapaamisiamme 

kotiseutuyhdistykset toimivat omilla tahoillaan, vaikka läntisellä Uudellamaalla on paljon 

kotiseututoimintaa pyörittäviä järjestöjä ja ihmisiä, jotka ovat sekä henkisesti että 

maantieteellisesti lähellä toisiaan. Tämä on elämän eliksiiriä! 

 

Yhteistyömme on vapaaehtoista. Emme ole organisoituneet yhdistykseksi, mutta me teemme 

kokouksistamme pöytäkirjan. Kukin yhdistys toimii vuoronperään kokouksen 

isäntänä/emäntänä ja kukin vastaa omista kustannuksistaan. Tiedonvaihdon osalta olemme 

sopineet mm. jäsenlehtien vaihdosta ja muusta keskinäisestä informaatiosta sekä 

ajankohtaistiedotteesta.  

 

Yhteistyömme on hyvällä oraalla. Tulemme kehittämään sitä, koska kokemuksemme ovat 

olleet erittäin hyviä. Olemme löytäneet yhteisen sävelen.  

 

Risto Piekka 

Sammattiseuran puheenjohtaja 

Kotiseutuliiton valtuutettu, Uusimaa 


