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Suomen Kotiseutuliiton sääntömääräinen vuosikokous
Aika:
Paikka:

perjantaina 9.8.2019 klo 13.30-14.21.
Tuusulan seurakuntakeskus, Rykmentintie 34, Tuusula.

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja professori Janne Vilkuna avasi kokouksen klo 13.30.

2. Palkitsemiset
Ehdotukset palkittavista on pyydetty jäsenyhteisöiltä Kotiseutupostissa 1/2019, kevään Hiljauutiskirjeissä, 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. Kotiseutuliiton hallituksen jäsen
Jorma Hämäläinen julkisti voittajan, joka oli Hauho-Seura ry.
2.2 Vuoden kaupunginosa
Ehdotuksia Vuoden kaupunginosaksi saatiin 200 kpl. Vuoden kaupunginosa -raatina toimi
hallituksen asettama kaupunkityön jaosto. Hallitus nimesi voittajan kaupunkityön jaoston
esityksestä. Kaupunkityön jaoston puheenjohtaja, Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Tuula Salo
julkisti voittajan, joka oli Oulun Tuira.

3. Vuosikokouksen järjestäytyminen
3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuusulan pormestari Arto Lindberg.
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 Ari Ahola ja Oili Airaksinen-Rajala.
3.4 Valitaan kokoukselle tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita
Ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Järviluoma ja Tarja Kalander.
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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 lähetettiin kaikille jäsenille Kotiseutuposti-lehdessä 1/2019. Kokouskutsu ja
valtakirja lähetettiin sähköpostitse 26.3.2019. Lisäksi kokouskutsu oli Hilja-uutiskirjeissä 2 ja
3/2019. Kokouskutsu ja -aineisto postitettiin kirjeitse 23.5.2019 kaikille varsinaisille jäsenille.
Todettiin kokouksen viralliset osanottajat ja myönnettiin läsnäolo-oikeus sitä pyytäneille.
Kokoukseen ilmoittautui 139 jäsenyhteisöä, jotka edustivat 289 ääntä. Kokoukseen osallistui lisäksi
67 läsnäolo-oikeutta pyytänyttä ja 10 Kotiseutuklubin jäsentä.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan vahvistaminen
Vahvistettiin kokoukselle esityslista, joka on alla olevien pykälien mukainen.

6. Valiokuntien ja toimikuntien asettaminen
Hallitus toi kokoukseen esityksen, että vuosikokous antaa julkilausuman, joten vuosikokous päätti
nimetä julkilausumatoimikunnan. Päätettiin, että toimikunta tuo esityksensä julkilausumaksi
kokouksen loppuun kohdassa muut asiat.
Julkilausumatoimikuntaan nimettiin Veikko Hämäläinen, Keijo Lehikoinen ja Veijo Tikanmäki.
Toimikunnan puheenjohtajaksi hallitus esitti ja vuosikokous hyväksyi Sampo Purontauksen ja
sihteeriksi liiton viestintäpäällikkö Anna-Maija Halmeen.

7. Selonteko Suomen Kotiseutuliiton vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta
Vuosikertomus 2018 oli hyvissä ajoin ennen esityslistan lähettämistä verkossa osoitteessa
kotiseutuliitto.fi/jarjesto/toimintasuunnitelmat-ja-vuosikertomukset kaikkien luettavissa
ja se oli jaossa myös kokouspaikalla valtakirjojen tarkastuksen yhteydessä.
Vuosikertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä.
Vuosikertomuksen esitteli toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.
Vuosikokous keskusteli vuosikertomuksesta ja merkitsi 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
Asian esitteli valtuuston varapuheenjohtaja Anne-Maija Laukas.
Vuosikokous hyväksyi valtuuston esityksen.
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9. Valtuuston jäsenten palkkiot
Valtuusto esitti, ettei valtuutetuille makseta kokouspalkkiota. Matkakorvaukset maksetaan
hallituksen vahvistaman matkustussäännön mukaan.
Vuosikokous hyväksyi valtuuston esityksen.

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 esitteli ehdotuksen.
Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Janne Vilkuna.

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 vaalija työjärjestykseen. Käytäntö kausien määrästä ei koske asiantuntijajäseniä.
Valtuuston jäsenistä olivat vuosikokouksessa 2019 erovuorossa seuraavat maakuntien edustajat:
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Lappi/itäinen
Kainuu
Pirkanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa/läntinen
Uusimaa/Ekyl ry
Varsinais-Suomi

(ei edustajaa vuoden 2019 alusta lähtien)
kotiseutuneuvos Helena Partanen, Mikkeli
KT Irja-Kaisa Lakkala, Sodankylä
varatuomari Paavo Enroth, Kajaani
FM Pasi T. Kuusiluoma, Pirkkala
FT Laura Jetsu, Ilomantsi
TkT Jouko Arvola, Oulu
KM Anna-Maija Korhonen, Tervo
eläkk. kunnanjohtaja Tapani Rihtimäki, Eurajoki
yrittäjä Henna Mitrunen, Karkkila
museoturvallisuusasiantuntija Mikko Perkko
fysioterapeutti Marja Virpi, Mynämäki

Erovuoroiset asiantuntijajäsenet:
Maakuntien liitot: kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, Pohjanmaan liitto
Arkistolaitos:
johtaja Vuokko Joki, Kansallisarkisto Oulu
Loput valtuuston jäsenet eivät olleet erovuorossa tänä vuonna.

(3 kautta)
(4 kautta)
(2 kautta)
(2 kautta)
(1 kausi)
(1 kausi)
(1 kausi)
(2 kautta)
(1 kausi)
(4 kautta)
(3 kautta)
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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 teki vuosikokoukselle ehdotuksen valtuuston jäsenistä maakunnallisten
kokousten tekemien esitysten pohjalta.
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Veijo Lehto esitteli valiokunnan yksimielisen ehdotuksen:
Maakuntien valtuustoehdokkaat seuraavalle kaudelle:
Etelä-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, Seinäjoki, 1. kaudelle
Etelä-Savo, kulttuurintutkija FL Leena Hangasmaa, Mikkeli, 1. kaudelle
Kainuu, varatuomari Paavo Enroth, Kajaani, 3. kaudelle
Lappi/itäinen, lehtori Hannu Hakanpää, Rovaniemi, 1. kaudelle
Pirkanmaa, asiakirjahallinnon päällikkö Ari Sirén, Valkeakoski, 1. kaudelle
Pohjois-Karjala, FT Laura Jetsu, Ilomantsi, 2. kaudelle
Pohjois-Pohjanmaa, TkT Jouko Arvola, Oulu, 2. kaudelle
Pohjois-Savo, KM Anna-Maija Korhonen, Tervo, 2. kaudelle
Satakunta, kunnanjohtaja, eläkk. Tapani Rihtimäki, Eurajoki, 3. kaudelle
Uusimaa/läntinen, Henna Mitrunen, Karkkila, 2. kaudelle
Uusimaa/Ekyl/ESPOO: museoturvallisuusasiantuntija Mikko Perkko, 5. kaudelle
Varsinais-Suomi, kapteeni evp Jari J. Laiho, Salo, 1. kaudelle
Sekä asiantuntijajäsenet:
Maakuntien liitot: Pohjanmaan liiton kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki
Kansallisarkisto: Kansallisarkisto Oulun johtaja Vuokko Joki
Vuosikokous hyväksyi vaalivaliokunnan ehdotuksen.

12. Valtuuston vaalivaliokunnan valitseminen
Seuraavan vuoden valtuuston vaalia varten vuosikokous asettaa vuosittain uuden valtuuston
vaalivaliokunnan valmistelemaan valtuuston vaalia ja tekemään ehdotuksen valinnoista.
Valtuuston vaalivaliokunnan valitsemisen osalta noudatettiin käytäntöä, jonka mukaan
vaalivaliokuntaan valitaan ne valtuutetut, jotka kuluvana vuonna jättävät paikkansa valtuustossa.
Vuosikokous asetti valtuuston vaalivaliokunnan ja vuoden 2019 valtuuston vaalivaliokuntaan
nimettiin Irja-Kaisa Lakkala, Helena Partanen ja Marja Virpi.
Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Irja-Kaisa Lakkala.
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13. Muut mahdolliset asiat
Julkilausumatoimikunnan puheenjohtaja Sampo Purontaus esitteli toimikunnan työn. Vuosikokous
kiitti toimikuntaa ja hyväksyi seuraavan julkilausuman:
Se mikä on hyvää, vanhenee, muuntuu ja kehittyy – vain huono ei vanhene, vaan katoaa
Asukkaiden aktiivisuus ja yhdessä tekeminen lisäävät hyvinvointia. Suomalainen
kotiseutuliike on jo 125 vuotta ollut ajan hermolla ja tarjonnut jäsenilleen mahdollisuuden
itsensä ja omien kotikulmiensa ymmärtämiseen ja kehittämiseen. 70-vuotias Suomen
Kotiseutuliitto ja sen jäsenjärjestöt jatkavat vaikuttamistyötään yhteiskunnan ja
paikallisyhteisöjen kehittämiseksi.
Kuntien uuden kulttuuritoimintalain tavoitteena on vahvistaa väestön hyvinvointia ja
terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin. Suomen
Kotiseutuliiton vuosikokous muistuttaa siitä, että identiteettiämme ja alueiden vetovoimaa
vahvistava kulttuuriperintötyö vaatii taloudellista tukea valtiolta ja kunnilta.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.21.

Tuusulassa 9.8.2019
Pöytäkirjan vakuudeksi

____________________________________
Arto Lindberg
kokouksen puheenjohtaja

____________________________________
Riitta Vanhatalo
sihteeri

____________________________________
Liisa Lohtander
sihteeri

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

___________________________________
Ari Ahola

______________________________________
Oili Airaksinen-Rajala

