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Suomen Kotiseutuliiton sääntömääräinen vuosikokous 
 
Aika:  Perjantaina 13.8.2021 klo 14.00-16.00 
Paikka:  Oulun teatteri, Kaarlenväylä 2, 90100 Oulu 
 Etäosallistuminen on mahdollista. 
 Kokous striimataan myös verkkoon. 
 
Valtakirja, esityslista ja kaikki liitteet ovat verkossa osoitteessa  
kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu 
 
 
ESITYSLISTA 
 
 
1. Kokouksen avaus  

Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja professori Janne Vilkuna avaa kokouksen. 
 
 
2. Vuoden kotiseutuyhdistys 

Ehdotukset palkittavasta yhdistyksestä on pyydetty jäsenyhteisöiltä Kotiseutupostissa 1/2021, 
kevään Hilja-uutiskirjeissä, sähköpostitse sekä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.  
 
Kilpailuun tuli 39 ehdotusta, joissa ehdotettiin 37 eri yhdistystä. Tänä vuonna kilpailuun osallistuttiin 
ensimmäistä kertaa verkkolomakkeella. Kilpailussa esiraatina toimi liiton toimihenkilöiden hallinto- ja 
jäsentiimi. Päätöksen voittajasta teki Suomen Kotiseutuliiton hallitus. Voittajaksi valittiin Käpylä-
Seura Helsingistä ja valinta julkistettiin 1.6.2021. 

 
Kunniakirjan luovutus. 
 
Asian esittelee Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Tuula Salo. 

 
 
3. Poikkeusajan jälkeen - katsaus kotiseutuliikkeen toimintaan ja tulevaisuuden näkymiin. 

Katsauksen pitää Kotiseutuliiton valtuuston varapuheenjohtaja Anna-Maija Korhonen. 
 
 
4. Vuosikokouksen järjestäytyminen 
 
 
4.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
 

Esitys  
Päätös Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin _____________________________________ 

 
 
4.2 Kutsutaan kokoukselle kaksi sihteeriä 
 

Esitys  Sihteereiksi kutsutaan toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja järjestöpäällikkö Marika 
Punamäki.  

Päätös    
 

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
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4.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa 
 

Esitys  
Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin _____________________ ja ___________________ 

 
 
4.4 Valitaan kokoukselle tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita 
 

Esitys  
Päätös Ääntenlaskijoiksi valittiin _______________________ ja _______________________ 

 
 
5. 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. Kokoukseen voidaan osallistua 
hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

 
Ilmoitus kokouksesta on lähetetty kaikille jäsenille Kotiseutuposti-lehdessä 1/2021, joka ilmestyi 
helmikuussa 2021.  
 
Kokouskutsu on postitettu jäsenille 3.5. kirjeitse Valtakunnallisten kotiseutupäivien kutsun 
yhteydessä.  
 
Kokousaineisto on toimitettu 17.6.2021 jäsenille sähköpostitse ja postitse niille, joilla ei ole 
sähköpostiosoitetta tai se ei ole tiedossa. Kokousaineisto löytyy Kotiseutuliiton verkkosivulta 
osoitteesta: kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu 
 
Etäosallistumisen ohjeet on toimitettu jäsenille sähköpostitse ja postitse 17.6.2021. Etäosallistujia on 
pyydetty ilmoittautumaan etukäteen 31.7. mennessä ja ilmoittautuneille on toimitettu 
henkilökohtainen osallistumislinkki kokousalustalle liittymistä varten. 

 
Esitys Todetaan kokouksen viralliset osanottajat.  
 Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäneille.  
 Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös  

 
 
6. Esityslistan vahvistaminen 

 
Esitys Vahvistetaan kokoukselle esityslista, joka on alla olevien pykälien mukainen. 
Päätös  

 
 
7. Valiokuntien ja toimikuntien asettaminen 

Päätetään kokouksessa tarpeellisten valiokuntien ja toimikuntien asettamisesta.  
 

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
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Kotiseutuliiton hallitus on valmistellut julkilausuman aihiota ja sen esittelee valtuuston 
varapuheenjohtaja Anna-Maija Korhonen. 

 
Esitys  Kotiseutuliiton hallitus esittää, että asetetaan julkilausumatoimikunta, jonka 

puheenjohtajaksi kutsutaan valtuuston varapuheenjohtaja Anna-Maija Korhonen ja 
sihteeriksi liiton viestintäpäällikkö Anna-Maija Halme. 

 Julkilausumatoimikunnan jäsenet valitaan kokousedustajien joukosta. 
 Julkilausumatoimikunta esittelee julkilausuman kohdassa 14 (Muut mahdolliset asiat). 
Päätös  
 
  

8. Selonteko Suomen Kotiseutuliiton vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta 
Vuosikertomus 2020 on verkossa osoitteessa https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-
organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu. Muutamia selailukappaleita on katsottavana 
kokouspaikalla valtakirjojen tarkastuksen yhteydessä. 
 
Vuosikertomuksen esittelee toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo. 
 
Esitys Vuosikokous keskustelee vuosikertomuksesta ja merkitsee sen tiedokseen. 
Päätös  

 
 
9. Lähiajan toiminnan päälinjat  

Kotiseutuliiton hallitus hyväksyi nyt voimassa olevan liiton strategian kokouksessaan 22.4.2020. 
Rakkaudesta kotiseutuun – Suomen Kotiseutuliiton strategia 2030 on osoitteessa 
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/strategia-ja-saannot.  
 
Kotiseutuliiton vuosikokouksessa 21.11.2020 hyväksyttiin strategiaan pohjaavat toiminnan päälinjat: 
kestävä kotiseutu ja kotiseututyö; nuorten omaehtoinen kotiseututoiminta; vuorovaikutteinen 
kotiseutuliike. 
 
Liiton valtuusto esittää vuosikokoukselle lähiajan toiminnan päälinjoiksi samoja kolmea edellä 
mainittua päälinjaa. Näin niiden toteuttaminen on pitkäjänteistä ja vaikuttavaa. Lisäksi valtuusto 
esittää lisättäväksi neljättä päälinjaa: taloudellisesti vahvistuva Kotiseutuliitto. 
 
Kestävää kotiseutua ja kotiseututyötä koskeva päälinjaus liittyy strategian Kestävä kotiseutu -
teemaan, jota pidettiin sekä päälinjajaostossa että hallituksessa liiton toimintalinjausten kannalta 
keskeisimpänä strategisena tavoitteena lähivuosien aikana. Tähän toimintalinjaan liittyy lähivuosina 
kestävän kehityksen määrittelyä liiton toiminnan ja kulttuuriperintötyön näkökulmasta sekä liiton 
yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden esille nostamiseksi 
kulttuuriperintötyöhön liittyvässä keskustelussa. 
 
Taloudellisesti vahvistuvaan Kotiseutuliittoon liittyvä päälinjaus tukee ja mahdollistaa liiton 
strategian kolmen teeman kaikkien kotiseutu, uudistuva kotiseutu ja kestävä kotiseutu sekä 
toiminnan muiden lähiajan päälinjojen toteuttamista. Päälinjaa toteutetaan mm. seuraavilla toimilla: 

- Kehitetään omaa varainhankintaa vakaan talouden varmistamiseksi tulevaisuudessakin. 
- Kehitetään erillisrahoitettavien hankkeiden suunnittelua, kumppanuuksia ja avustusten 

hakemista. 
- Vältetään taloudelliset riskit mm. hankkeissa. 

 

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/strategia-ja-saannot/
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Nuorten omaehtoiseen kotiseututoimintaan liittyvä päälinjaus liittyy strategian Uudistuva kotiseutu 
-teemaan. Tähän päälinjaukseen liittyy lähivuosina kokemusten vaihtoa ja hankkeita, joilla edelleen 
laajennetaan kotiseututoiminnan sisältöjä ja tarjotaan näkyvyyttä nuorten kotiseuturakkauden 
ilmenemismuodoille. 
 
Vuorovaikutteista kotiseutuliikettä käsittelevä päälinja liittyy Kaikkien kotiseutu -strategiateemaan. 
Tähän päälinjaan liittyen käynnistää liitto lähivuosina toimenpiteitä, joilla edelleen vahvistetaan 
keskusjärjestön ja jäsenyhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja kehitetään verkostoitumisen muotoja 
jäsenyhteisöjen välille. 
 
Asian esittelee Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Jukka Hako. 

 
Esitys Kotiseutuliiton valtuusto esittää vuosikokoukselle lähiajan toiminnan päälinjoiksi: 

- Kestävä kotiseutu ja kotiseututyö 
- Taloudellisesti vahvistuva Kotiseutuliitto  
- Nuorten omaehtoinen kotiseututoiminta 
- Vuorovaikutteinen kotiseutuliike 

Päätös  
 
 
10. Valtuuston jäsenten palkkiot 
 
 Esitys  Kotiseutuliiton valtuusto esittää, ettei valtuutetuille makseta kokouspalkkiota. 

Matkakorvaukset maksetaan hallituksen vahvistaman matkustussäännön mukaan. 
 Päätös 
 
 
11. Valtuuston puheenjohtajan vaali 

Valtuuston puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, valitaan joka toinen vuosi. 
Valtuuston puheenjohtajana on päättyvän kaksivuotiskauden toiminut professori Janne Vilkuna 
Lahdesta. Hän on ollut liiton puheenjohtaja vuodesta 2013. 
 
Vuoden 2020 vuosikokous asetti valtuuston vaalivaliokunnan valmistelemaan valtuuston vaalia 2021. 
Vaalivaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hanna Järviluoma ja jäseniksi Anne-Maija Laukas ja Eliisa 
Jäntti. 
 
Esitys Valtuuston vaalivaliokunnan puheenjohtaja Hanna Järviluoma esittelee ehdotuksen. 
Päätös Liiton puheenjohtajaksi valitaan _________________________________________. 

 
 
12. 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 ovat vuosikokouksessa 2021 erovuorossa seuraavat maakuntien edustajat. 
Muut valtuuston jäsenet eivät ole tänä vuonna erovuorossa. 
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1. Etelä-Pohjanmaa  kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, Seinäjoki 1 kausi 
2. Etelä-Savo  kulttuurintutkija FL Leena Hangasmaa, Mikkeli 1 kausi 
3. Lappi/itäinen  lehtori Hannu Hakanpää, Rovaniemi   1 kausi 
4. Kainuu   varatuomari Paavo Enroth, Kajaani   3 kautta 
5. Pirkanmaa   asiakirjahallinnon päällikkö Ari Sirén, Valkeakoski 1 kausi 
6. Pohjois-Karjala   FT Laura Jetsu, Ilomantsi  2 kautta 
7. Pohjois-Pohjanmaa  TkT Jouko Arvola, Oulu   2 kautta 
8. Pohjois-Savo   KM Anna-Maija Korhonen, Tervo   2 kautta 
9. Satakunta    kunnanjohtaja, eläkk. Tapani Rihtimäki, Eurajoki  3 kautta 
10. Uusimaa/läntinen   valokuvaaja, yrittäjä Henna Mitrunen, Karkkila  2 kautta 
11. Uusimaa/Ekyl/ESPOO: museoturvallisuusasiantuntija Mikko Perkko 5 kautta 
12. Varsinais-Suomi  kapteeni evp Jari J. Laiho, Salo  1 kausi 
 
Sekä seuraavat asiantuntijajäsenet:  
13. Maakuntien liitot: Pohjanmaan liiton kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, Vaasa  (5 kautta) 
14. Kansallisarkisto: Kansallisarkisto Oulun johtaja Vuokko Joki, Oulu  (6 kautta) 
 
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. Käytäntö kausien määrästä ei koske asiantuntijajäseniä. 
Käytäntö on kirjattu vuosikokouksessa 2014 hyväksyttyyn vaali- ja työjärjestykseen. 
 
Kevään 2021 aikana kaikissa niissä maakunnissa, joissa on erovuoroisia valtuutettuja, järjestettiin 
yhdessä maakunnan liiton kanssa tilaisuus, jossa maakunnassa toimivat Suomen Kotiseutuliiton 
jäsenyhteisöt päättivät ehdokkaansa liiton valtuustoon.  
 
Valtuuston vaalivaliokunta on käsitellyt ehdotukset valtuustoehdokkaiksi ja tekee esityksen 
vuosikokoukselle.  
 
Esityksen esittelee valtuuston vaalivaliokunnan puheenjohtaja Hanna Järviluoma. 
 
Esitys Vuosikokous valitsee valtuuston jäsenet erovuoroisten tilalle. 
Päätös  

 
 
13. Valtuuston vaalivaliokunnan valitseminen 

Ensi vuoden valtuuston vaalia varten vuosikokous asettaa erillisen valtuuston vaalivaliokunnan 
valmistelemaan valtuuston vaalia ja tekemään ehdotuksen valinnoista. Valtuuston vaalivaliokunnan 
valitsemisen osalta noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan vaalivaliokuntaan valitaan ne valtuutetut, 
jotka jättävät paikkansa valtuustossa tämän kokouksen päätteeksi. 
 
Ehdotuksen valtuuston vaalivaliokunnan kokoonpanosta vuodelle 2022 esittelee toiminnanjohtaja 
Riitta Vanhatalo. 
 
Esitys  Valtuuston vaalivaliokuntaan valitaan puheenjohtaja ja jäsenet edellä kuullun 

esityksen mukaan. 
Päätös  
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14. Muut mahdolliset asiat 
 Muita asioita ei ole tuotu hallituksen tai valtuuston tietoon. 
 
 
15. Kokouksen päättäminen 
  
 


