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Kotiseutuliiton strategia perustuu liiton 
hallituksen määrittelemään liiton tehtävään 

(missio), tulevaisuusnäkyyn (visio), toiminnan 
arvoihin sekä strategisiin tavoitteisiin ja 

toimenpiteisiin.



Liiton tehtävä Liiton tulevaisuusnäky

Suomen Kotiseutuliitto 
edistää paikallisiin 
lähtökohtiin 
perustuvaa, 
osallisuutta vahvistavaa 
ja moniarvoista 
kotiseututyötä.

Suomalaiset 
paikallisyhteisöt 
tarjoavat kestävän ja 
uudistuvan kotiseudun 
kaikille asukkailleen.



Liiton toiminnan arvot 

•Avoimuus 

•Osallisuus

• Yhdenvertaisuus 

•Paikallisuus

• Yhteenkuuluvuus 

•Kotiseuturakkaus



Strategiset pääteemat: 
Kaikkien kotiseutu

Uudistuva kotiseutu
Kestävä kotiseutu



Liiton toiminnan 
strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja 

mittarit pääteemoittain



Kaikkien kotiseutu

1. Tavoite: 

Liitto edistää 
kotiseutusuhteen 
rakentamista ja 
vahvistamista sekä 
asukkaiden 
juurtumista ja 
kotoutumista 
kaikkialla Suomessa.

2. Tavoite: 

Liitto lisää 
asukkaiden 
osallistumisen 
mahdollisuuksia ja 
asukasvaikuttamista 
suomalaisessa 
yhteiskunnassa.

3.  Tavoite:

Liitto toimii 
aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa 
kotiseutuliikkeen 
toimijoiden ja 
sidosryhmien kanssa.



1. Tavoite: Liitto edistää kotiseutusuhteen 
rakentamista ja vahvistamista sekä asukkaiden 
juurtumista ja kotoutumista kaikkialla Suomessa.

Toimenpiteet:

• Liitto tukee jäsenyhteisöjään asukkaiden juurtumiseen ja 
kotoutumiseen liittyvässä työssä.

• Liitto kehittää toimintamalleja jäsenistönsä sisäisen vuorovaikutuksen, 
vertaistuen ja kotiseututyön uusien muotojen edistämiseksi.

Mittari: 

• Kotiseutuliitto on kehittänyt uusia juurtumisen ja kotoutumisen 
toimintamalleja ja jakanut niitä jäsenten käyttöön.



2. Tavoite: Liitto lisää asukkaiden osallistumisen 
mahdollisuuksia ja asukasvaikuttamista 
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Toimenpiteet:

• Liitto jakaa yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa vaikuttavia esimerkkejä 
osallisuuden edistämisestä paikallistasolla.

• Liitto kehittää ja esittelee asukasvaikuttamisen malleja ja tukee 
jäsenyhteisöjään niiden soveltamisessa.

Mittari: 

• Kotiseutuliitto on kehittänyt uusia asukasvaikuttamisen malleja, joita 
se esittelee yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa.



3. Tavoite: Liitto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
kotiseutuliikkeen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Toimenpiteet:

• Liitto kehittää viestintänsä kaksisuuntaisuutta kotiseututyön kentällä.

• Liitto aktivoi kotiseututyöhön ja sen merkitykseen liittyvää keskustelua 
yhteiskunnassa.

Mittarit: 

• Kotiseutuliitolla on toimiva ja käytössä oleva toimintatapa jäsenten ja liiton 
sisäiseen vuorovaikutukseen. Viestintä on kaksisuuntaista ja 
vuorovaikutteista.

• Yhteiskunnallinen keskustelu kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöstä on 
aktivoitunut ja liitto on solminut merkityksellisiä sidosryhmä ja 
kumppanuussuhteita.



Uudistuva kotiseutu

1. Tavoite: 

Liitto hoitaa 
kotiseututyön 
kehittämistehtäväänsä 
yhteiskunnallisesti 
näkyvällä ja 
vaikuttavalla tavalla.

2. Tavoite: 

Liitto on aktiivinen 
kansallinen 
vaikuttaja omalla 
toimialallaan.

3.  Tavoite:

Jäsenyhteisöt ovat 
liiton toiminnan ja 
viestinnän keskiössä.



1. Tavoite: Liitto hoitaa kotiseututyön 
kehittämistehtäväänsä yhteiskunnallisesti 
näkyvällä ja vaikuttavalla tavalla.

Toimenpide:

• Liitto tuo aktiivisesti esiin kotiseututyöhön ja kulttuuriperinnön 
vaalimiseen liittyviä tavoitteitaan liiton sisällä ja keskeisissä 
sidosryhmissä.

Mittari: 

• Liiton tavoitteet ja arvot ovat saaneet tilaa yhteiskunnallisessa 
keskustelussa.



2. Tavoite: Liitto on aktiivinen kansallinen 
vaikuttaja omalla toimialallaan.

Toimenpide:

• Liitto panostaa toiminnassaan kumppanuuksiin ja tukee hyvien 
käytäntöjen levittämistä sekä verkostomaista toimintaa 
kotiseututyössä

Mittari: 

• Liiton jäsenyhteisöjen hyvien käytäntöjen levittämisen toimintamalli 
on käytössä.



3. Tavoite: Jäsenyhteisöt ovat liiton toiminnan ja 
viestinnän keskiössä.

Toimenpide:

• Liitto tukee jäsenyhteisöjään tulevaisuuden kotiseututyön 
suunnittelussa ja toteuttamisessa paikallisuus huomioiden.

Mittari: 

• Jäsenet tuntevat Kotiseutuliiton kotiseututyöhön ja 
kulttuuriperintöön liittyvät tavoitteet ja kokevat niiden tukevan oma 
toimintansa kehittämistä.



Kestävä kotiseutu

1. Tavoite: 

Liitto noudattaa 
kotiseututyössään 
kestävän kehityksen 
tavoitteita.

2. Tavoite: 

Liiton oma toiminta 
on kulttuurisesti ja 
taloudellisesti 
kestävää.

3.  Tavoite:

Liiton työ lisää 
kotiseututyön 
arvostusta koko 
maassa.



1. Tavoite: Liitto noudattaa kotiseututyössään 
kestävän kehityksen tavoitteita.

Toimenpide:

• Liitto määrittelee kulttuurisen kestävyyden käsitettä kotiseututyön 
näkökulmasta.

Mittarit:

• Kulttuurista kestävyyttä on määritelty kotiseututyön näkökulmasta.

• Kulttuurisen kestävyyden roolia ja merkitystä on viestitty jäsenille, 
kulttuuriperintötoimijoille, sidosryhmille, suurelle yleisölle ja 
medialle.

• Kotiseutuliiton jäsenet tuntevat kulttuurisen kestävyyden käsitteen.



2. Tavoite: Liiton oma toiminta on 
kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää.

Toimenpide:

• Liitto laatii toiminnalleen kestävän kehityksen suunnitelman.

Mittari:

• Kotiseutuliiton kestävän kehityksen suunnitelma on laadittu ja 
suunnitelman mukaan on toimittu.



3. Tavoite: Liiton työ lisää kotiseututyön 
arvostusta koko maassa.

Toimenpide:

• Liitto vahvistaa kotiseututyön näkyvyyttä ja edunvalvontaa.

Mittari: 

• Jäsenet katsovat kotiseututyön näkyvyyden ja arvostuksen 
vahvistuneen strategiakauden aikana.
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