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KOKOUSKUTSU 
 
 
 

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 9.8.2019 
 

 
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään Valtakunnallisten kotiseutupäivien 
yhteydessä perjantaina 9.8.2019 klo 13.30 alkaen Tuusulan seurakuntakeskuksessa 
osoitteessa Rykmentintie 34, Tuusula. 
 
Valtakirjojen tarkastus tapahtuu samana päivänä samassa paikassa kello 10 alkaen.  
 
Kannatusjäsenillä ja muilla kuin virallisilla kokousedustajilla on kokouksessa läsnäolo- 
ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Ilmoittautuminen kokoussalin ulkopuolella. 
 
Tervetuloa! 

  
 

 
   
Janne Vilkuna        Riitta Vanhatalo 

puheenjohtaja        toiminnanjohtaja 
Suomen Kotiseutuliitto       Suomen Kotiseutuliitto 
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             VUOSIKOKOUS 2019 

 
 

VALTAKIRJA 
 
 
 
 
Valtuutamme ________________________________________________________ 

            (valtuutetun nimi) 
 
edustajaksemme Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen, joka pidetään perjantaina 
9.8.2019 klo 13.30-15.30 Tuusulassa. Kokouspaikka on Tuusulan seurakuntakeskuksessa 
osoitteessa Rykmentintie 34, Tuusula. 
 
Valtakirjojen tarkastus tapahtuu samana päivänä samassa paikassa klo 10.00–13.30. 
 
 
 
__________________________________________________  
                                      (paikka ja päiväys) 
 
 
 
__________________________________________________ 
                               (jäsenyhteisön leima tai nimi) 
 
 
 
 

 
_________________________________             __________________________________ 
          (virallinen allekirjoittaja)                                          (virallinen allekirjoittaja) 
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Suomen Kotiseutuliiton sääntömääräinen vuosikokous 
 
Aika:  perjantaina 9.8.2019 klo 13.30-15.30. 
Paikka:  Tuusulan seurakuntakeskus, Rykmentintie 34, Tuusula. 
 

ESITYSLISTA 
 
1.  Kokouksen avaus  
 Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja professori Janne Vilkuna avaa kokouksen. 
 
2. Palkitsemiset 

Ehdotukset palkittavista on pyydetty jäsenyhteisöiltä Kotiseutupostissa 1/2019, kevään Hilja-
uutiskirjeissä, sähköpostitse sekä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.  

 
 2.1 Vuoden kotiseutuyhdistys 

Ehdotuksia Vuoden kotiseutuyhdistykseksi saatiin 33 kpl. Vuoden kotiseutuyhdistys valitaan 
vuosittain yhdistysten vuosikertomusten perusteella. Hallituksen päätöksellä liiton toimihenkilöt 
toimivat kilpailun esiraatina. Hallitus teki päätöksen voittajasta. Voittajan julkistaminen. 
 

 2.2 Vuoden kaupunginosa 
Ehdotuksia Vuoden kaupunginosaksi saatiin 200 kpl. Vuoden kaupunginosa -raatina toimi hallituksen 
asettama kaupunkityön jaosto. Hallitus nimesi voittajan kaupunkityön jaoston esityksestä. Voittajan 
julkistaminen. 

 
3. Vuosikokouksen järjestäytyminen 
 
 3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan _____________________________________________ 
 
 3.2 Kutsutaan kokoukselle kaksi sihteeriä 

Kokouksen sihteereiksi kutsutaan Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja  
järjestöpäällikkö Liisa Lohtander. 

 
 3.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa 
 Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan  _______________________ ja _____________________ 
 
 3.4 Valitaan kokoukselle tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita 
 Ääntenlaskijoiksi valitaan 
 
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. 

 
Ennakkoilmoitus on lähetetty kaikille jäsenille Kotiseutuposti-lehdessä 1/2019. Kokouskutsu ja 
valtakirja lähetettiin sähköpostitse 26.3.2019. Lisäksi kokouskutsu on ollut Hilja-uutiskirjeissä 2 ja 3 
/2019. Kokouskutsu ja -aineisto on postitettu kirjeitse 23.5.2019 kaikille varsinaisille jäsenille.  
 
Todetaan kokouksen viralliset osanottajat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäneille.  
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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5. Esityslistan vahvistaminen 

Vahvistetaan kokoukselle esityslista, joka on alla olevien pykälien mukainen. 
 
6. Valiokuntien ja toimikuntien asettaminen 

Päätetään kokouksessa tarpeellisten valiokuntien ja toimikuntien asettamisesta.  
 
7. Selonteko Suomen Kotiseutuliiton vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta 

Vuosikertomus 2018 on verkossa osoitteessa  
kotiseutuliitto.fi/jarjesto/toimintasuunnitelmat-ja-vuosikertomukset  
ja jaossa kokouspaikalla valtakirjojen tarkastuksen yhteydessä. 
 
Vuosikertomuksen esittelee toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo. 

 
Vuosikokous keskustelee vuosikertomuksesta ja merkitsee sen tiedokseen. 

 
8. Lähiajan toiminnan päälinjat  

Valtuusto esittää, että vuosikokous hyväksyisi lähiajan toiminnan päälinjoiksi  
 
Kotiseutuliiton jäsenten toiminnan tukeminen ja kehittäminen: 

- Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus 
- Osallisuuden vahvistaminen 

 
Vuosikokous hyväksynee valtuuston esityksen. 

 
9. Valtuuston jäsenten palkkiot 

Valtuusto esittää, ettei valtuutetuille makseta kokouspalkkiota. Matkakorvaukset maksetaan 
hallituksen vahvistaman matkustussäännön mukaan. 

 
10. Valtuuston puheenjohtajan vaali 

Valtuuston puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, valitaan joka toinen vuosi. 
Valtuuston puheenjohtajana on päättyvän kaksivuotiskauden toiminut professori Janne Vilkuna 
Lahdesta, joka on ollut liiton puheenjohtaja vuodesta 2013. 
 
Vuoden 2018 vuosikokous asetti valtuuston vaalivaliokunnan valmistelemaan valtuuston vaalia 2019. 
Vaalivaliokuntaan valittiin entiset valtuuston jäsenet Elisa Göös, Martti K. Lehto, Veijo Lehto ja Heli-
Maija Voutilainen. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veijo Lehto. 
 
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelee ehdotuksen. 
 
Liiton puheenjohtajaksi valitaan ___________________________________________. 

 
 
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.  
 
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. 
 

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/toimintasuunnitelmat-ja-vuosikertomukset/
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Valtuuston jäsenistä ovat vuosikokouksessa 2019 erovuorossa seuraavat maakuntien edustajat: 
 
Etelä-Pohjanmaa (ei edustajaa vuoden 2019 alusta lähtien) 
Etelä-Savo kotiseutuneuvos Helena Partanen, Mikkeli   (3 kautta) 
Lappi/itäinen  KT Irja-Kaisa Lakkala, Sodankylä   (4 kautta)  
Kainuu varatuomari Paavo Enroth, Kajaani   (2 kautta) 
Pirkanmaa FM Pasi T. Kuusiluoma, Pirkkala  (2 kautta)  
Pohjois-Karjala FT Laura Jetsu, Ilomantsi   (1 kausi) 
Pohjois-Pohjanmaa TkT Jouko Arvola, Oulu    (1 kausi) 
Pohjois-Savo FM Anna-Maija Korhonen, Tervo   (1 kausi) 
Satakunta eläkk. kunnanjohtaja Tapani Rihtimäki, Eurajoki  (2 kautta) 
Uusimaa/läntinen  yrittäjä Henna Mitrunen, Karkkila   (1 kausi) 
Uusimaa/Ekyl ry museoturvallisuusasiantuntija Mikko Perkko (4 kautta) 
Varsinais-Suomi fysioterapeutti Marja Virpi, Mynämäki   (3 kautta) 
 
Erovuoroiset asiantuntijajäsenet: 
Maakuntaliitot:  kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, Pohjanmaan liitto  
Arkistolaitos:  johtaja Vuokko Joki, Kansallisarkisto Oulu    

 
 
 Loput valtuuston jäsenet eivät ole erovuorossa tänä vuonna. 
 
 

Kevään 2019 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.  
Maakunnallinen ehdokasasettelukäytäntö ei koske Uusimaa/Helka ry:n ja Uusimaa/Ekyl ry:n 
edustajia eikä valtuuston asiantuntijajäseniä, vaan heillä on erillinen ehdokasasetteluprosessi.  
 
Valtuuston vaalivaliokunta on tehnyt ehdotuksensa valtuuston jäsenistä maakunnallisten kokousten 
esitysten ja erillisten ehdokasasetteluprosessien pohjalta. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelee 
valiokunnan ehdotuksen.  

 
 Vuosikokous valitsee valtuuston jäsenet erovuoroisten tilalle. 
 
 
12. Valtuuston vaalivaliokunnan valitseminen 

Ensi vuoden valtuuston vaalia varten vuosikokous asettaa uuden valtuuston vaalivaliokunnan 
valmistelemaan valtuuston vaalia ja tekemään ehdotuksen valinnoista. Valtuuston vaalivaliokunnan 
valitsemisen osalta noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan vaalivaliokuntaan valitaan ne valtuutetut, 
jotka vuonna 2019 jättävät paikkansa valtuustossa.  

  
 Vuosikokous asettaa valtuuston vaalivaliokunnan. 
 
 
13. Muut mahdolliset asiat 
 Muita asioita ei ole esitetty. 
 
 
14. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 


