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Suomen Kotiseutuliiton sääntömääräinen vuosikokous 
 
Aika:  perjantaina 10.8.2018 klo 14.00.  
Paikka:  Lappeenrannan kaupungintalo, Lappeenranta-Sali, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta. 
 

PÖYTÄKIRJA 
 
1.  Kokouksen avaus  
 Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja professori Janne Vilkuna avasi kokouksen klo 14.01. 
 
2. Palkitsemiset 

Ehdotukset palkittavista on pyydetty jäsenyhteisöiltä Kotiseutupostissa 1/2018, kevään Hilja-
uutiskirjeissä, sähköpostitse sekä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.  

 
2.1 Vuoden kotiseutuyhdistys 

Ehdotuksia Vuoden kotiseutuyhdistykseksi saatiin 50 kpl. Vuoden kotiseutuyhdistys valitaan 
vuosittain yhdistysten vuosikertomusten perusteella. Hallituksen päätöksellä liiton toimihenkilöt 
toimivat kilpailun esiraatina. Hallitus teki päätöksen voittajasta.  
 
Vuoden kotiseutuyhdistyksen esitteli hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander. 
Vuoden kotiseutuyhdistyksenä palkittiin Rovaniemen Kotiseutuyhdistys Totto ry. 
 

2.2 Vuoden kaupunginosa 
Ehdotuksia Vuoden kaupunginosaksi saatiin 378 kpl. Vuoden kaupunginosa -raatina toimi hallituksen 
asettama kaupunkityön jaosto. Hallitus nimesi voittajan kaupunkityön jaoston esityksestä. 

  
 Vuoden kaupunginosan esitteli kaupunkityön jaoston puheenjohtaja Tuula Salo. 
 Vuoden kaupunginosana palkittiin Espoon Kauklahti. 
 
3. Vuosikokouksen järjestäytyminen 
 
3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. 
 
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 Tuija Junkkari, Tuusniemi ja Ulla Tylli, Kouvola. 
 
3.4 Valitaan kokoukselle tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita 
 Ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Hovi, Ylämaa ja Heidi Martikainen, Tampere. 
 
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. 
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Ennakkoilmoitus on lähetetty kaikille jäsenille Kotiseutuposti-lehdessä 1/2018, uutiskirjeessä 2/2018 
sekä kaikille sähköpostinsa antaneille sähköpostitse 25.4.2018. Lehti toimitetaan jokaiselle jäsenelle 
postitse. Kirjallinen kokouskutsu ja -aineisto on postitettu 25.5.2018 kaikille varsinaisille jäsenille.  
 
Todettiin kokouksen viralliset osanottajat ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäneille. 
Kokoukseen ilmoittautui 128 jäsenyhteisöä, jotka edustivat 298 ääntä. Kokoukseen osallistui lisäksi 
18 puhe- ja läsnäolo-oikeutta pyytänyttä. Kotiseutuklubin jäseniä ei erikseen ilmoittautunut 
läsnäolevaksi. 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

5. Esityslistan vahvistaminen 
Päätettiin perustaa Soukka-Seuran esityksestä työryhmä käsittelemän sääntömuutosta ja päälinjoja. 
Työryhmään nimettiin Jukka Kivi (Soukka-Seura), Hanna-Kaisa Siimes (Vuosaari-Seura), Mauno 
Heikkilä (Oulu-Seura), Veijo Lehto (Kotiseutuliiton valtuuston jäsen), Pirjo Tulikukka (Helka ry) ja Kirsi 
Moisander (Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja). Samalla asiakohdat 8 ja 9 siirrettiin 
käsiteltäviksi kokouksen loppuun tai siihen hetkeen, kun työryhmä saa työnsä päätökseen. 
 
Muutoin esityslista vahvistettiin. 

 
 
6. Valiokuntien ja toimikuntien asettaminen 

Hallitus toi kokoukseen esityksensä julkilausumaksi, joten vuosikokous päätti nimetä 
julkilausumatoimikunnan. Päätettiin, että toimikunta tuo esityksensä julkilausumaksi kokouksen 
loppuun kohdassa muut asiat. Hallituksen pohjaesitys julkilausumaksi: 

 
Nuorten kotiseutu 
 
Suomi on jakaantumassa vauhdilla kasvavaan etelään ja hitaammin kehittyvään muuhun 
Suomeen. Muu Suomi onkin luovuttanut suuret määrät asukkaita kasvukeskuksille ja 
erityisesti pääkaupunkiseudulle. Kosketus omaan ja vanhempien syntymäseutuun ohenee 
monella perheellä. 
 
Koko maamme kuva on kuitenkin edelleen melko yhtenäinen. Palvelut toimivat valtaosin 
hyvin, joskin epätasaisesti. Kasvukeskusten imusta huolimatta elämä jatkuu ja koko maa 
tarvitsee seuraavaa sukupolvea jatkamaan yrityksiä, työpaikkoja, yhdistyksiä ja tuomaan 
asiantuntijuuttaan kotiseutujensa kehittämiseen.  
 
Nuoret ja nuorten näkökulmat ratkaisevat tulevaisuuden. Millaista tietoa me heille 
tarjoamme, millaisia mahdollisuuksia annamme? Jokaisella paikkakunnalla on oma historia, 
parhaat kala- ja marjapaikat ja omanlaisensa tavat toimia. Muistammeko kertoa niistä 
nuorille? Jaammeko heille tietoa, jota he voisivat hyödyntää omassa elämässään? 
Kuulemmeko heitä, kun suunnittelemme tulevaisuuden kaupunkeja ja kuntia? 
 
Tänäänkin nuorissa on tulevaisuus. Kaikki eivät halua muuttaa kauas, vaan haluavat elää ja 
asua keskusten ulkopuolella. Toiset taas ovat muuttaneet paikalle vain vähän aikaa sitten, 
eivätkä tiedä millaista elämä siellä on. Kuunnellaan nuoria, annetaan heille mahdollisuus 
sitoutua omalle paikkakunnalle ja rakentaa sitä seuraaville sukupolville. Tarjotaan heille 
mahdollisuus oppia meiltä kokeneemmilta ja opitaan itse siitä mitä nuoret ajattelevat ja 
tekevät, jaetaan tietoa ja osaamista, tehdään yhdessä huominen. 
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Suomi on meidän kaikkien yhteinen, kotiseudut rakentavat Suomen! 
 
Suomen Kotiseutuliitto käynnistää Suomen Kulttuurirahaston avustuksella kaksivuotisen 
hankkeen, jossa kohtaannutetaan senioreita ja nuoria ja luodaan uusia yhteisöllisyyden 
keinoja eri sukupolvien hyväksi. 

 
Julkilausumatoimikuntaan nimettiin Tuula Aitto-oja, Tarja Hautamäki, Eliisa Jäntti, Pekka Mustonen 
ja Mikko Perkko. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuula Aitto-oja ja sihteeriksi liiton 
viestintäpäällikkö Anna-Maija Halme. 

 
 
7. Selonteko Suomen Kotiseutuliiton vuoden 2017 toiminnasta ja taloudesta 

Vuosikertomus on pöytäkirjan liitteenä 1. 
Vuosikertomuksen esitteli toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo. 
Vuosikokous keskusteli vuosikertomuksesta ja merkitsi sen tiedokseen. 

 
 
8. Lähiajan toiminnan päälinjat  

Osiota ei käsitelty kohdan 12 jälkeen kuten kohdassa 5 päätettiin, vaan kokous eteni alkuperäisessä 
esityslistan järjestyksessä. Kohdassa 5 nimetty työryhmä käsitteli Soukka-Seuran esille tuomat 
näkemykset, ja totesi, ettei keskustelun perusteella ole syytä tai tarvetta tehdä muutoksia kokouksen 
esityslistan esityksiin. 
 
Valtuusto esitti, että vuosikokous hyväksyisi lähiajan toiminnan päälinjoiksi  

- Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus 
- Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen  
- Uudet toimintamuodot kotiseututyössä 

 
 Asian esitteli hallituksen jäsen Sampo Purontaus. 

Vuosikokous hyväksyi valtuuston esityksen. 
 
 
9. Suomen Kotiseutuliiton sääntöjen päivitys 

Kotiseutuliiton sääntöihin tehtiin tekninen uudistus vuonna 2014. Tuolloin vuosikokoukselle 
kerrottiin, että sääntöjen pykälät §2 toiminnan tarkoitus ja §3 tarkoituksen toteuttaminen 
uudistetaan myöhemmin, liiton 2014 alkaneen strategiatyön havaintojen mukaisesti.  
 
Hallitus nimesi asiaa valmistelemaan sääntötyöryhmän, johon ovat kuuluneet valtuuston 
varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo, valtuutettu Hanna Järviluoma, valtuutettu Veijo Lehto, entinen 
valtuutettu ja edellisen sääntötyöryhmän puheenjohtaja Risto Piekka sekä sihteereinä 
toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja järjestöpäällikkö Liisa Lohtander.  
 
Hallitus on käsitellyt työryhmän esitystä sääntöjen päivittämiseksi useassa kokouksessaan 
syyskaudella 2017. Liiton jäsenyhteisöt ja luottamushenkilöt saivat antaa lausuntonsa 
sääntöluonnokseen 25.10.-15.11.2017 välisenä aikana. Saapuneet lausunnot on käsitelty sekä 
sääntötyöryhmän että hallituksen kokouksissa. Valtuuston 2017 syyskokous käsitteli hallituksen 
laatiman sääntöluonnoksen ja teki siihen lopulliset muokkaukset, jollaisena esitys nyt tuotiin 
vuosikokoukseen. 
 
Vuosikokoukselle esitettiin päivitykset Kotiseutuliiton sääntöjen pykäliin 2, 3 ja 5. Lisäksi sääntöihin 
esitettiin joitakin teknisiä korjauksia (kirjoitusvirheet, sanan toiminnantarkastaja poisto). Patentti- ja 
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rekisterihallitus on maaliskuussa 2018 ennakkotarkastanut ja hyväksynyt nyt esillä olleen esityksen 
uusiksi säännöiksi.  
 
Valtuusto toi kokoukseen yksimielisen esityksen, että muutokset sääntöihin hyväksytään ja että 
uusittuja sääntöjä aletaan välittömästi soveltaa. Sääntötyöryhmän puolesta työryhmän 
puheenjohtaja, valtuuston varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo esitteli asian.  
 
Vuosikokous hyväksyi valtuuston esityksen. 
 
Hyväksytyt säännöt ovat pöytäkirjan liitteenä. 

 
 
10. Valtuuston jäsenten palkkiot 

Valtuusto esitti, ettei valtuutetuille makseta kokouspalkkiota ja että matkakorvaukset maksetaan 
hallituksen vahvistaman matkustussäännön mukaan.  
 
Vuosikokous hyväksyi valtuuston esityksen. 

 
 
11. Valtuuston jäsenten vaali erovuoroisten tilalle 

Kotiseutuliiton valtuustoon kuuluu puheenjohtaja ja 30 jäsentä. Valtuuston toimikausi on 
vuosikokousten välinen aika. Valtuuston jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Puolet valtuustosta on 
kerrallaan erovuorossa.  
 
Valtuuston jäsenistä olivat erovuorossa vuosikokouksessa 2018 seuraavat maakuntien edustajat: 
1. Etelä-Karjala  käsityöläinen Anne-Maija Laukas, Lappeenranta (3 kautta) 
2. Kanta-Häme  MJD, Dipl.EMC Elisa Göös, Janakkala   (3 kautta) 
3. Keski-Pohjanmaa  YTM Helena Anttiroiko-Mehtälä, Kokkola  (1 kausi)  
4. Keski-Suomi  museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, Jyväskylä (3 kautta) 
5. Kymenlaakso yrittäjä, merkonomi Raino Ojansivu, Pyhtää  (1 kausi) 
6. Lappi  intendentti Helka Savikuja, Kemi   (2 kautta)  
7. Pohjanmaa  sähköinsinööri Jaakko Heinimäki, Laihia   (1 kausi)  
8. Pohjois-Pohjanmaa  toiminnanjohtaja Hanna Järviluoma, Nivala   (2 kautta)  
9. Päijät-Häme  rehtori Martti K. Lehto, Asikkala   (3 kautta) 
10. Uusimaa  FM Eliisa Jäntti, Porvoo   (2 kautta)  
11. Uusimaa (Helka)  VTM Tarja Koskela, Helsinki   (1 kausi) 
12. Uusimaa (Helka)  varatuomari Veijo Lehto, Helsinki   (3 kautta) 
13. Varsinais-Suomi  varatuomari Tapio Jokinen, Turku   (1 kausi) 
 
Sekä seuraavat asiantuntijajäsenet:  
14. Turun yliopiston professori Helena Ruotsala, Turku   (3 kautta) 
15. Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee, Helsinki  (1 kausi) 
 
Lisäksi asiantuntijajäsen Heidi Martikainen on ilmoittanut jättävänsä valtuutetun paikkansa vuoden 
2018 alusta lukien. 
 
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. Ohje on kirjattu vuosikokouksessa 2014 hyväksyttyyn vaali- ja 
työjärjestykseen. Käytäntö kausien määrästä ei koske asiantuntijajäseniä. 
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Kevään 2018 aikana kaikissa niissä maakunnissa, joissa on erovuoroisia valtuutettuja, on 
pääsääntöisesti yhdessä maakunnan liiton kanssa järjestetty tilaisuus, jossa maakunnassa toimivat 
Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhteisöt ovat asettaneet ehdokkaansa liiton valtuustoon.   
 
Valtuuston vaalivaliokunta on tehnyt ehdotuksen valtuuston jäsenistä maakunnallisten kokousten 
tekemien esitysten pohjalta. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Risto Piekka esitteli valiokunnan 
yksimielisen ehdotuksen: 
 
Maakuntien edustajat uuteen valtuustoon: 
1. Etelä-Karjala  käsityöläinen Anne-Maija Laukas, Lappeenranta (4. kaudelle)  
2. Kanta-Häme   sairaanhoitaja Eeva Sahari, Pilpala (1. kaudelle)  
3. Keski-Pohjanmaa  YTM Helena Anttiroiko-Mehtälä, Kokkola (2. kaudelle)  
4. Keski-Suomi   amanuenssi Marja-Liisa Rajaniemi, Jyväskylä (1 kaudelle) 
5. Kymenlaakso  yrittäjä, merkonomi Raino Ojansivu, Pyhtää (2. kaudelle) 
6. Lappi   intendentti Helka Savikuja, Kemi (3. kaudelle) 
7. Pohjanmaa   sähköinsinööri Jaakko Heinimäki, Laihia (2. kaudelle) 
8. Pohjois-Pohjanmaa  toiminnanjohtaja Hanna Järviluoma, Nivala (3 kaudelle) 
9. Päijät-Häme   lehtori Ilkka Murto, Asikkala (1 kaudelle)  
10. Uusimaa   FM Eliisa Jäntti, Porvoo (3 kaudelle) 
11. Uusimaa (Helka)  VTM Tarja Koskela, Helsinki (2. kaudelle) 
12. Uusimaa (Helka)  YTM Keijo Lehikoinen, Helsinki (1. kaudelle)  
13. Varsinais-Suomi  varatuomari Tapio Jokinen, Turku (2 kaudelle)  
 
Asiantuntijajäsenet: 
1. Yliopistot:   professori Helena Ruotsala, Turun yliopisto 
2. Suomen Kuntaliitto:  erityisasiantuntija Johanna Selkee    
3. Kaupunkityö / järjestöt:  VTT Timo Aro, MDI 

 
 Vuosikokous hyväksyi vaalivaliokunnan ehdotuksen. 
 
 
 
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 noudatettiin käytäntöä, jonka mukaan vaalivaliokuntaan valitaan ne valtuutetut, 
jotka vuonna 2018 jättävät paikkansa valtuustossa.  
 
Näin olleen vuoden 2019 valtuuston vaalivaliokuntaan valittiin Elisa Göös, Martti K. Lehto, Veijo 
Lehto ja Heli-Maija Voutilainen. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veijo Lehto. 

 
 
 
13. Muut mahdolliset asiat 
 

Julkilausumatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Aitto-oja esitteli toimikunnan työn. Toimikunta esitti, 
että julkilausuman viimeistely hoidettaisiin vielä vuosikokouksen jälkeen. Vuosikokous kiitti 
toimikuntaa hyvästä pohjatyöstä, hyväksyi julkilausuman ja velvoitti hallituksen antamaan lopullisen 
julkilausuman toimikunnan tekemän työn pohjalta. Hallitus viimeisteli julkilausuman heti 
vuosikokouksen päätyttyä seuraavanlaiseksi: 
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Nuorille annettava mahdollisuus sitoutua omalle paikkakunnalle 
 
Nuoret ja nuorten näkökulmat ratkaisevat tulevaisuuden. Millaisia mahdollisuuksia tarjoamme 
nuorille, millaista tietoa annamme? Jokainen paikkakunta on ainutlaatuinen. Muistammeko 
kertoa siitä? Kuulemmeko nuoria ja lapsia, kun suunnittelemme tulevaisuuden kaupunkeja ja 
kuntia? 
 
Suomi jakaantuu kiihtyvällä tahdilla kasvukeskuksiin ja muuhun Suomeen. Kosketus omaan ja 
vanhempien kotiseutuun ohenee. Onneksi useilla on mahdollisuus elää monessa paikassa. 
 
Annetaan nuorille mahdollisuus sitoutua omalle paikkakunnalle ja rakentaa sitä seuraaville 
sukupolville. Vaihdetaan tietoa ja osaamista, tehdään yhdessä huominen – Suomi rakentuu 
kotiseuduista. 
 
Suomen Kotiseutuliitto käynnistää Suomen Kulttuurirahaston avustuksella kaksivuotisen 
hankkeen, jossa seniorit ja nuoret toimivat yhdessä ja jakavat kotiseututietoa. 

 
 
14. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41 
  
 
 
 Lappeenrannassa 10.8.2018 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 

_____________________________        
Kimmo Jarva                  
kokouksen puheenjohtaja                                            

       
       

___________________________    ___________________________    
Riitta Vanhatalo   Liisa Lohtander 
sihteeri       sihteeri  

 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi: 

 
 
 
_______________________________  ______________________________ 
Tuija Junkkari   Ulla Tylli 

 
 


