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1. YLEISKATSAUS VUOTEEN 2020     
 
 
Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi monin ta-
voin poikkeuksellinen Suomen Kotiseutuliitossa. 
Toimintaa mukautettiin koronaepidemian vuoksi 
yhteiskunnan poikkeusoloihin ja uuteen normaa-
liin sopivaksi. Perinteisten tapahtumien ja tilai-
suuksien järjestämiseen kokeiltiin uusia tapoja. 
Tieto- ja viestintätekniikkaa opittiin hyödyntä-
mään entistä paremmin paikallisuuden ja kulttuu-
riperinnön vaalimisessa. 
 
Liiton tarkoituksena on kotiseututyön keskusjär-
jestönä, kansalaisjärjestönä ja valtakunnallisena 
edunvalvojana 

- vahvistaa kotiseututietoisuutta, 
- edistää moniarvoista kansallista kulttuu-

ria ja sen arvostusta paikallisten ja alueel-
listen piirteiden pohjalta, 

- kehittää monimuotoista kotiseutu- ja 
kulttuuriperintötyötä kaupungeissa, kun-
nissa ja maakunnissa, 

- tukea paikallista ja alueellista omatoimi-
suutta ja kotiseutuhenkeä sekä 

- toimia ja vaikuttaa kotiseututyön tavoit-
teiden toteuttamiseksi yhteiskunnan pää-
töksenteossa. 

 
Vuosikokous 2020 asetti Kotiseutuliiton toimin-
nalle seuraavat lähiajan päälinjat: kestävä koti-
seutu ja kotiseututyö, nuorten omaehtoinen koti-
seututoiminta ja vuorovaikutteinen kotiseutuliike. 
 
 

 
 
 
Kotiseutuliiton 72. toimintavuonna 2020 mm.: 

- Uudistettiin Kotiseutuliiton strategia täh-
täämään tavoitteellisesti vuoteen 2030 
(ks. luku 4.1).  

- Liiton viestintästrategia päivitettiin. 

- Toteutettiin 72. Valtakunnalliset kotiseu-
tupäivät Kokkolassa yhteistyössä Kokko-
lan kaupungin ja Finlands svenska hem-
bygdsförbundin kanssa.  

- Jatkettiin Oulun 2021 ja aloitettiin Rova-
niemen 2022 Valtakunnallisten kotiseutu-
päivien suunnittelu sekä neuvotteluja 
seuraavista Valtakunnallisista kotiseutu-
päivistä. 

- Toteutettiin laaja Valtakunnallisten koti-
seutupäivien kehittämisprojekti, jonka tu-
loksia hyödynnetään Rovaniemen vuoden 
2022 päivistä lähtien. 

- Jaettiin seurantalojen korjausavustusta 
valtion määrärahasta yhteensä 1 534 000 
euroa. 

- Esitettiin valtion lisätalousarvioon korona-
avustusta seurantaloille ylläpitokuluihin, 
mikä toteutui.  

- Käsiteltiin seurantalojen korona-avustus-
hakemukset ja annettiin opetus- ja kult-
tuuriministeriölle lausunto avustusten, 
yhteensä 2,3 miljoonaa euroa, jakami-
sesta. 

- Jaettiin ensimmäistä kertaa Kotiseudulle-
apurahoja uutta kehittävään kotiseutu-
työhön seitsemään kohteeseen eri puo-
lille Suomea. 

- Viestinnässä korostettiin entistä enem-
män kentän ja jäsenten työtä, kuntajäse-
niä unohtamatta. 

- Vahvistettiin liiton vaikuttamisviestintää 
ja edunvalvontaa mm. kokoamalla koti-
seutuliikkeelle yhdessä jäsenten kanssa 
kuntavaaliteemat Läheisyys on voimaa -
kampanjaksi. 

- Vierailtiin maakuntien kulttuurivastaa-
vien kanssa eduskunnan sivistysvaliokun-
nassa. 

- Osallistuttiin valtioneuvoston kanslian 
koordinoimaan Suomi toimii -kampan-
jaan, jolla tuettiin ihmisten ja yhteisöjen 
toimintaa ja jaksamista poikkeusolojen 
keskellä. 

- Koottiin ja jaettiin jäsenkentän hyviä toi-
mintamalleja osana Suomi toimii -koko-
naisuutta. 

- Toteutettiin ensimmäinen valtakunnalli-
nen selvitys kulttuurisesti moninaisesta 
kotiseututyöstä. 

 
Keskeisiä hankkeita vuonna 2020 olivat Mestarit ja 
kisällit, joka jatkui ja vakiintui edelleen, Yhteisöt 
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elävät, Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, Kor-
jausklinikka sekä kulttuurisen moninaisuuden 
hankkeet Kaikilla on oikeus kotiseutuun ja Kenellä 
on oikeus kotiseutuun. Kaikki hankkeet on esitelty 
luvussa 6. 
 
Liitto toimi jäsenistönsä edunvalvojana viran-
omaisten suuntaan ja antoi lukuisia lausuntoja 
ajankohtaisista asioista sekä kannanottoja julki-
suuteen.  
 
Liitto hoiti sisäistä jäsentiedotusta ajankohtaisleh-
dellä, sähköpostitse ja kuukausittain ilmestyvällä 
uutiskirjeellä sekä kehittäen internetsivuston sisäl-
töä ja sosiaalisen median käyttöä. Netin käyttäjä-
määrät kasvoivat erittäin vahvasti vuoden aikana. 
 
Liitto järjesti seminaareja ja tapahtumia, joista 
maaliskuun jälkeen valtaosa toteutettiin etätilai-
suuksina. Liiton toimihenkilöt ja luottamushenki-
löt osallistuivat runsaasti paikallistason toimin-
taan. Tapahtumat ja edustukset, ks. liitteet vuosi-
kertomuksen lopussa. 
 
 

1.1 ”Ei kotiseuturakkaus mihinkään ko-
ronaan kaadu” 
 
Toimintavuoden 2020 poikkeuksellisista oloista 
huolimatta kotiseututyö jatkui koronankin kes-
kellä. Kesällä toteutettiin jäsenkysely pandemian 
ja poikkeusajan vaikutuksista yhdistystoimintaan 
(ks. luku 7.1). Kyselyn vastauksista nouseva väliot-
sikon sitaatti tiivistää kotiseutuväen hengen: vai-
keuksista voittoon ja eteenpäin. 
 
Korona toki vaikutti merkittävästi niin Kotiseutulii-
ton kuin alue- ja paikallisyhdistystenkin toimin-
taan. Varsinkin kevättalvella ja poikkeusolojen al-
kuvaiheessa tapahtumia peruttiin, kokouksia siir-
rettiin ja toiminta haki uusia uomiaan. Digiin loi-
kattiin kuitenkin kaikilla tasoilla varsin ripeästi. 
 
Toimiston väki siirtyi maaliskuussa kotikonttorei-
hin, ja kokoukset pidettiin maaliskuusta lähtien 
etänä. Hankkeiden tilaisuuksia siirrettiin ja muu-
tettiin etätapahtumiksi. Kotiseutuliiton hallituksen 
kokoukset ja valtuuston kevät- ja syyskokoukset 
toteutettiin virtuaalisesti.  
 
Myös Valtakunnallisten kotiseutupäivien ja sa-
malla liiton vuosikokouksen ajankohta siirtyi elo-

kuulta marraskuulle. Vuoden 2020 vuosikokous pi-
dettiin normaaliin tapaan, mutta siellä hyväksyt-
tiin liiton sääntömuutos, joka mahdollistaa jat-
kossa vuosikokoukseen osallistumisen etäyhteyk-
sin. 
 
 

 
Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Kokkolassa 
Sampo Purontaus (vas.), Oona Airola ja Riitta Van-
hatalo. Kuva: Anna-Maija Halme. 
 
 
Liitto perui keväällä kahta lukuunottamatta muut 
maakunnalliset kokoukset (yhteensä yhdeksän pe-
ruttua). Peruttujen kokousten osalta maakuntien 
valtuustoehdokkaiden asettelu ja äänestys toteu-
tettiin verkkolomakkeilla. 
 
Poikkeusolojen, koronakyselyn ja muun saadun 
palautteen pohjalta liitto kehitti jäsenpalvelujaan 
ja omaa toimintaansa etäaikaan sopivaksi. Jäsen-
ten tukitarpeisiin pyrittiin vastaamaan esimerkiksi 
pitämällä (etä)koulutuksia erilaisten etäyhteistyön 
välineiden käytöstä ja toteuttamalla verkkotapah-
tumia monenlaisin sisällöin. Jäsenten vertaisoppi-
mista tuettiin, ja onnistunutta toimintaa koronan 
keskellä tuotiin esiin tilaisuuksissa ja liiton viestin-
nässä. 
 
Näillä toimilla Kotiseutuliitto osallistui samalla val-
tioneuvoston kanslian koordinoimaan Suomi Toi-
mii -kokonaisuuteen, jolla tuettiin ihmisten ja yh-
teisöjen toimintaa ja jaksamista poikkeusolojen 
keskellä, ks. luku 7.1. 
 
Poikkeusolot vaikeuttivat paikallisten kulttuu-
rialan toimijoiden taloudellista tilannetta. Yleisöti-
laisuuksien peruuntuessa tapahtumatuloja jäi saa-
matta ja monissa yhdistyksissä jouduttiin mietti-
mään, miten talous kestää tulonmenetykset. Seu-
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rantalojen talouteen poikkeusolot vaikuttivat eri-
tyisen voimakkaasti. Kotiseutuliiton ja 11 muun 
seurantalojen neuvottelukuntaan kuuluvan järjes-
tön ehdotuksesta valtio myönsi lisätalousarvios-
saan koronatukea seurantaloille (ks. luku 5.3). Ha-
kemusten käsittely tapahtui Kotiseutuliitossa ja 
liitto antoi opetus- ja kulttuuriministeriön pyyn-
nöstä lausunnon hakemuksista. Avustusta myön-
nettiin 736 hakijalle. Kotiseutuliitto tiedotti aktiivi-
sesti myös aiemmasta OKM:n kulttuuriperintöalan 
toimijoille tarkoitetusta ylimääräisestä korona-
avustuksesta, joita voivat hakea esimerkiksi pai-
kallismuseot. 
 
 
 

2. JÄSENET  
 
Suomen Kotiseutuliiton varsinaisia jäseniä ovat yh-
teisöt, kuten yhdistykset, säätiöt, kunnat, maakun-
tien liitot ja valtakunnalliset järjestöt. Lisäksi Koti-
seutuliitolla on kannattajajäseninä yksityishenki-
löitä, jotka muodostavat Kotiseutuklubin. Jäsenet 

vaikuttavat Kotiseutuliiton ja kotiseutuliikkeen tu-
levaisuuden suuntaan mm. vuosikokouksessa ja 
maakunnallisissa kokouksissa, jotka kahta lukuun-
ottamatta jouduttiin perumaan vuoden 2020 
osalta keväällä, koronapandemian levitessä Suo-
meen juuri tuolloin. 
 
 

2.1 Kunniajäsenet 
 
Kotiseutuliitolla oli toimintavuoden päättyessä 
kuusi kunniajäsentä: kasvatustieteen tohtori h.c. 
Eeva Ahtisaari, professori Pekka Laaksonen, pro-
fessori Aarne Laurila, ministeri Jaakko Numminen, 
filosofian tohtori h.c. Markku Tanner ja akatee-
mikko Päiviö Tommila.  
 

 
 
 

2.2 Yhteisöjäsenet  
 
Kotiseutuliitossa oli vuoden 2020 lopussa yh-
teensä 849 yhteisöjäsentä. Jäsenistä valtaosa, eli 
703 oli paikallisia kotiseutu-, kaupunginosa- ja ky-
läyhdistyksiä. Alueellisia kotiseutujärjestöjä oli 8, 
muita alueellisia järjestöjä 6 ja valtakunnallisia jär-
jestöjä 12. Kuntajäseniä oli 102. Liiton jäseninä oli-
vat toimintavuoden päättyessä myös kaikki maa-
kuntien liitot. 
 
Kertomusvuoden aikana liiton jäseneksi liittyi 24 
yhteisöä. Jäsenrekisteristä poistui tai poistettiin 17 
yhteisöä.  
 
Kotiseutuliittoon liittyivät vuonna 2020: Pohjalai-
nen rakennusperintö ry, Kulttuuriosuuskunta Sau-
rio, Rovaniemen kaupunki, Siuntion kunta, Vesi-
lahden museoyhdistys, Kangasniemen Työväenyh-
distys, Loviisan Merenkulkuhistoriallinen Säätiö, 
Suomen Asehistoriallinen Seura, Pohjoisen Korpi-
lahden yhteistyöyhdistys, Vieremän Pohjoiset ky-
lät, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu 
Lastu, Kaupunginosayhdistys Skata ry, Ritvalan 
nuorisoseura, Pääskyvuoriseura, Ankkurilahden 

Vuoden 2020 aikana poistui keskuudes-
tamme kaksi valtakunnallisesti merkittävää 
kotiseutuvaikuttajaa. 
 
Kotiseutuliiton pitkäaikainen hallituksen 
varapuheenjohtaja, ministeri Raimo Sailas 
(1945-2020) menehtyi kesällä. Varapu-
heenjohtajan tehtävän lisäksi Sailas toimi 
pitkään seurantaloasian neuvottelukunnan 
puheenjohtajana. Hän juurrutti liiton toi-
mintaan syvää yhteiskunnallista ymmär-
rystä. Sailaksen perintönä Kotiseutuliitto 
jatkaa edelleen vahvaa vaikuttamistyötään. 
 
Kotiseutuliiton kunniajäsen, professori 
Veijo Saloheimo (1924-2020) menehtyi 
juuri ennen vuodenvaihdetta. Saloheimon 
uuttera työ paikallisen ja maakunnallisen 
historiantutkimuksen parissa on tuottanut 
lukuisia julkaisuja etenkin itäisen Suomen 
vaiheista. Kotiseututoiminnassa Saloheimo 
oli aktiivinen paitsi pitäjäseurojen perusta-
misen edistämisessä, myös liiton johtoteh-
tävissä 1960-1980-luvuilla. 
 
Kotiseutuväki muistaa kunnioittaen merk-
kihenkilöitään. 
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asukasyhdistys, Hannulan Kotiseutumuseo ry, Oy 
Rakennusapteekki - Byggnadsapoteket Ab, Juha-
nilan kylän asukasyhdistys, Kuutola ry, Hertsikan-
rannassa tapahtuu ry, Kallion kulttuuriverkosto ry, 
Museo Tonttukylä, Humppilan kunta ja Pohjois-
Parkanon Kyläseura ry. 
 

Luettelo liiton koko jäsenistöstä on kotisivuilla  
www.kotiseutuliitto.fi/jarjesto/jasenet/  

 
 

2.3 Kannattajajäsenet eli  
Kotiseutuklubi  
 
Liitolla on toimintavuoden 2020 päättyessä kan-
nattajajäsenenä eli Kotiseutuklubissa 178 henki-
löä. Klubiin liittyi vuoden 2020 aikana 9 uutta hen-
kilöä, mutta klubista myös erotaan herkästi. Koti-
seutuklubin jäsenet ovat Suomen Kotiseutuliiton 
kannattajajäseniä. Heillä on läsnäolo- ja puheoi-
keus vuosikokouksessa ja maakunnallisissa ko-
kouksissa. Klubilaisille lähetetään Kotiseutuliiton 
jäsenmateriaali kuten Kotiseutuposti-lehti ja kut-
sut liiton koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin. Li-
säksi he saavat muita etuja ja tarjouksia. Kotiseu-
tuklubilaisille järjestetään myös vain heille tarkoi-
tettuja omia tapaamisia ja tilaisuuksia.  
 
Toimintavuonna 2020 Kotiseutuklubin vuositapaa-
mista ei järjestetty koronarajoitusten vuoksi.  
 
 

2.4 Jäsenpalvelut ja jäsenedut  
 
Kotiseutuliitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia jä-
senetuja ja -palveluita. Esimerkkinä mainittakoon 
verkkosivupalvelu, jonka myötä yhdistys saa käyt-
töönsä modernit ja mobiiliyhteensopivat verkkosi-
vut helposti ja nopeasti. Palvelun käyttö on lisään-
tynyt reilusti ja sen on ottanut käyttöönsä jo 72 jä-
senyhteisöä. Paikallismuseoille suunnattu mobii-
liopassovellus eMuseo on käytössä 53 yhteisöllä 
(näistä 43 on Kotiseutuliiton jäseniä). Lisäksi jäsen-
rekisterietu kuuluu liiton jäsenpalveluihin. Rekis-
teri on alle 110 jäsenen yhdistyksille ilmainen. 
Isommissa kokoluokissa liiton jäsenille on neuvo-
teltu 20 % alennus.  
 
Jäsenedut, mm. 

• Jäsenmateriaali, vuosikirja ja Kotiseutu-
posti-lehti 

• Hilja-uutiskirje ja sähköinen Kotiseutu-
posti sähköpostitse 

• Tuotteet ja julkaisut jäsenhintaan 

• Jälleenmyyntioikeus myyntituotteisiin 

• verkkosivupalvelu www.kotiseudut.fi -
palvelussa 

• eMuseo-mobiiliopastesovellus paikallis-
museoille www.emuseo.fi -palvelussa 

• Seurantalon esittely maksutta  
www.seurantalot.fi -palvelussa 

• Ennakkotarkastetut mallisäännöt yhdis-
tysten käyttöön (päivitetty 2020) 

• Tukea yhdistyksen sääntömuutoksissa 
(valmiit mallisäännöt, ei vaadita ennakko-
tarkistusta) 

• 20 % alennus FloMembers-jäsenrekisterin 
vuosimaksusta (alle 110 jäsenen yhtei-
söille ei lainkaan vuosimaksua) 

• 50 % alennus ilmoitushinnoista liiton jul-
kaisuissa 

• Huomionosoitukset jäsenyhdistysten jä-
senille (ansiomerkit, ansiomitalit) 

• Mahdollisuus käyttää Kotiseutuliiton Hel-
singin keskustan toimistoa kokouksiinsa 
maksutta 

• Kutsut liiton tilaisuuksiin, koulutuksiin, 
seminaareihin ja kotiseutupäiville 

• Yhteistyöpalaverit ja alueellinen yhteistyö 
 

 
eMuseon avulla kohteeseen voi tutustua vaikka 
kotisohvalta. Kuva: Liisa Lohtander. 
 
Jäsenpalvelut 

• Edunvalvonta 

• Neuvonta 

• Koulutustoiminta  

• Seurantalojen korjausneuvonta 

• Tiedotuspalvelut 

• Tietopalvelut 

• Ideoita ja ajatuksia yhdistyksen toimin-
taan  

• Tietoa järjestötoiminnasta ja alan asioista 
 
Ajantasaiset edut ja palvelut on lueteltu liiton net-
tisivuilla: www.kotiseutuliitto.fi/jasenille/ 

http://www.kotiseutuliitto.fi/jarjesto/jasenet/
http://www.kotiseudut.fi/
http://www.emuseo.fi/
http://www.seurantalot.fi/
http://www.kotiseutuliitto.fi/jasenille/
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3. HALLINTO  
 
 

3.1 Vuosikokous  
 
Kotiseutuliiton vuosikokous pidettiin Kokkolassa 
21.11.2020 Valtakunnallisten kotiseutupäivien yh-
teydessä. Vuosikokous vahvisti liiton lähiajan toi-
minnan painopistealueet, jotka ovat kestävä koti-
seutu ja kotiseututyö, nuorten omaehtoinen koti-
seututoiminta ja vuorovaikutteinen kotiseutuliike. 
 
Kotiseutuliiton vuosikokous antoi julkilausuman 
otsikolla ”Läheisyys on voimaa”. Julkilausuma ver-
kossa: www.kotiseutuliitto.fi/vuosikokouksen-jul-
kilausuma-laheisyys-on-voimaa/ 
 
Vuosikokouksessa pidettiin hiljainen hetki kesällä 
menehtyneen kotiseutuvaikuttajan ja ministeri 
Raimo Sailaksen muistolle. 
 
 

3.2 Valtuuston vaalivaliokunta  
 
Vuosikokouksessa valitaan vuosittain valtuuston 
vaalivaliokunta, joka tekee maakunnallisten ko-
kousten ja liiton jäsenistöltä tulleiden ehdotusten 
pohjalta esityksensä seuraavalle vuosikokoukselle 
valtuuston henkilövalinnoista.  
Vaalivaliokuntaan kuuluivat vuonna 2020 Irja-
Kaisa Lakkala, Helena Partanen ja Marja Virpi. Vaa-
livaliokunnan puheenjohtajana toimi Irja-Kaisa 

Lakkala, joka esitteli ehdotuksen vuosikokouk-
sessa 2020. 
 
Vuoden 2020 vuosikokous asetti uuden valtuuston 
vaalivaliokunnan valmistelemaan valtuuston seu-
raavaa vaalia. Valtuuston vaalin valmisteluvalio-
kuntaan valittiin Hanna Järviluoma (pj), Anne-
Maija Laukas ja Eliisa Jäntti. Tämä valiokunta val-
mistelee henkilövalinnat vuoden 2021 vuosiko-
koukselle. 
 
 

3.3 Valtuusto 
 
Valtuuston puheenjohtajana ja samalla Suomen 
Kotiseutuliiton puheenjohtajana toimi professori 
Janne Vilkuna Lahdesta.  
 
Valtuuston syyskokoukseen 11.12.2020 asti val-
tuuston I varapuheenjohtajana toimi käsityöläinen 
Anne-Maija Laukas Lappeenrannasta ja II varapu-
heenjohtajana KM Anna-Maija Korhonen Ter-
vosta.  
 
Valtuuston syyskokouksessa 11.12.2020 valtuus-
ton I varapuheenjohtajaksi valittiin KM Anna-
Maija Korhonen Tervosta ja II varapuheenjohta-
jaksi kehittämissuunnittelija Tuija Ahola Seinäjo-
elta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kotiseutuliitto.fi/vuosikokouksen-julkilausuma-laheisyys-on-voimaa/
http://www.kotiseutuliitto.fi/vuosikokouksen-julkilausuma-laheisyys-on-voimaa/
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Valtuuston jäsenet 2020 
 
Maakuntien edustajat:   
Etelä-Karjala   käsityöläinen Anne-Maija Laukas, Lappeenranta (21.11.2020 asti) 
  pääinsinööri (eläkk.) Timo Talonpoika, Lappeenranta (21.11.2020 lähtien) 
Etelä-Pohjanmaa kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, Seinäjoki 
Etelä-Savo  kulttuurintutkija Leena Hangasmaa, Mikkeli 
Kainuu  varatuomari Paavo Enroth, Kajaani  
Kanta-Häme   sairaanhoitaja Eeva Sahari, Loppi  
Keski-Pohjanmaa YTM Helena Anttiroiko-Mehtälä, Kokkola 
Keski-Suomi   amanuenssi Marja-Liisa Rajaniemi, Jyväskylä  
Kymenlaakso  yrittäjä, merkonomi Raino Ojansivu, Pyhtää  
Lappi läntinen  intendentti Helka Savikuja, Kemi/Oulu (21.11.2020 asti) 
  FM, museonhoitaja Hilkka Oksala, Äkäsjoensuu (21.11.2020 lähtien) 
Lappi itäinen  lehtori Hannu Hakanpää, Rovaniemi 
Pirkanmaa  asiakirjahallinnon päällikkö Ari Sirén, Sääksmäki 
Pohjanmaa   sähköinsinööri Jaakko Heinimäki, Laihia (21.11.2020 asti) 
  maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, Vaasa (21.11.2020 lähtien) 
Pohjois-Karjala FT Laura Jetsu, Ilomantsi   
Pohjois-Pohjanmaa/etel. toiminnanjohtaja Hanna Järviluoma, Nivala (21.11.2020 asti) 
  kulttuurituottaja Tuula Aitto-oja, Oulainen (21.11.2020 lähtien) 
Pohjois-Pohjanmaa/pohj. TkT Jouko Arvola, Oulu 
Pohjois-Savo   KM Anna-Maija Korhonen, Tervo 
Päijät-Häme   lehtori Ilkka Murto, Asikkala 
Satakunta  kunnanjohtaja, eläkk. Tapani Rihtimäki, Eurajoki 
Uusimaa/itäinen FM Eliisa Jäntti, Porvoo (21.11.2020 asti) 
  tradenomi Anne Mattila, Porvoo (21.11.2020 lähtien) 
Uusimaa/läntinen valokuvaaja, yrittäjä Henna Mitrunen, Karkkila   
Uusimaa/Ekyl ry museoturvallisuusasiantuntija Mikko Perkko, Espoo 
Uusimaa/Helka ry VTM Tarja Koskela, Helsinki (21.11.2020 asti) 
  YTK Elina Kultaranta, Helsinki (21.11.2020 lähtien) 
Uusimaa/Helka ry  YTM Keijo Lehikoinen, Helsinki   
Varsinais-Suomi  varatuomari Tapio Jokinen, Turku 
Varsinais-Suomi kapteeni evp Jari J. Laiho, Salo 
 
 
Asiantuntijajäsenet:  
Kuntaliitto:  erityisasiantuntija Johanna Selkee, Kuntaliitto, Helsinki (21.11.2020 asti) 
  erityisasiantuntija Päivi Kurikka, Helsinki (21.11.2020 lähtien) 
Maakuntien liitot:  kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, Pohjanmaan liitto, Vaasa  
Kansallisarkisto:  johtaja Vuokko Joki, Kansallisarkisto, Oulu  
Kaupunkityö:   VTT Timo Aro, MDI (21.11.2020 asti) 

arkeologi Andreas Koivisto, Vantaan kaupunki ja Vantaa-Seura (21.11.2020 läh-
tien) 

Yliopistot:  professori Helena Ruotsala, Turun yliopisto 
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3.4 Hallituksen vaalivaliokunta 
 
Hallituksen vaalivaliokunnan puheenjohtajana 
toimi vuonna 2020 Ari Sirén. Jäseniä olivat Helena 
Anttiroiko-Mehtälä, Paavo Enroth ja Keijo Lehikoi-
nen.  
 
 

3.5 Hallitus  
 
Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 10 kertaa. 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Kuntayhtymän 
johtaja Sampo Suihko, Espoo, varapuheenjohta-
jana FT, kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, 
Kokkola ja jäseninä sosionomi Jorma Hämäläinen, 
Sastamala, arkkitehti Kirsti Kovanen, Mikkeli, FM 
Tuula Salo, Porvoo/Helsinki, FM Kristiina Syrjäsuo, 
Turku sekä väitöskirjatutkija Teppo Ylitalo, Seinä-
joki. Lisäksi valtuuston puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat osallistuivat hallituksen työskente-
lyyn.  
 
 

3.6 Neuvottelukunnat    
 

Seurantaloasiain neuvottelukunta  
Neuvottelukunta kokoontui vuoden 2020 aikana 
viisi kertaa. Neuvottelukunta teki esityksen seu-
rantalojen avustuspäätöksistä Kotiseutuliiton hal-
litukselle. Hallitus teki avustuspäätökset tämän 
lausunnon pohjalta. 
 
Neuvottelukunnan alaisuudessa toimii seurantalo-
asian työvaliokunta. 
 
Puheenjohtaja: Arkkitehti Maire Mattinen.  
 
Jäsenet: Toiminnanjohtaja Riku Ahola, Kansantalo-
jen Liitto ry; toiminnanjohtaja Jarmo Tupasela, 
Suomen Nuorisoseurat ry; kyläasiamies Tuomo 
Eronen, Suomen Keskusta; toimituspäällikkö, kehi-
tyspäällikkö Mikaela Groop, Finlands Svenska 
Marthaförbund ja Marttaliitto; hallitussihteeri 
Matleena Haapala, ympäristöministeriö; erikois-
tutkija Harri Metsälä, Museovirasto; palokunta-
johtaja Petri Jaatinen, Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestö; förbundskoordinator Kim Österman, 
Finlands Svenska Ungdomsförbund; hallintojoh-
taja Jaakko Kivinen (30.10.2020 asti) ja johtava asi-
antuntija Terhi Taulavuori, Pro Agria Keskusten 
Liitto (1.11.2020 alkaen); toiminnanjohtaja Anssi 
Leskelä, Sosialidemokraattinen Puolue / työväen-
talojen liitto; järjestöpäällikkö Liisa Lohtander, 

Suomen Kotiseutuliitto; kulttuuriasiainneuvos 
Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö; kult-
tuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, opetus- ja kult-
tuuriministeriö; kyläasiamies Tauno Linkoranta, 
Suomen Kylät ry; Järjestö- ja talouspäällikkö Kirsi 
Poikonen, Raittiuden Ystävät; toiminnanjohtaja 
Tom Sandström, Finlands svenska hembygdsför-
bund; erityisasiantuntija Taina Väre, Suomen Kun-
taliitto.  
 
Asiantuntijajäsenet: rakennustutkija Lasse Majuri 
ja toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.  
Sihteeri: tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö. 
 
 

3.7 Jaostot ja työryhmät 
 
Hallitus asettaa avukseen jaostoja, työryhmiä ja 
neuvottelukuntia, joiden tehtävänä on valmistella 
ja tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi. 
Samalla ne toimivat liiton ja ympäröivän yhteis-
kunnan ja eri toimijoiden välisenä yhdyssiteenä. 
Jaostot tuovat liiton hallintoon merkittävän lisän 
asiantuntemusta eri yhteistyötahojen ja sidosryh-
mien piiristä. Jaostot kokoontuivat vuoden aikana 
tarvittaessa. 
 

Päälinjajaosto 
Puheenjohtaja Sampo Purontaus (Kotiseutuliiton 
hallitus), jäsenet: Hanna-Kaisa Siimes (Helsingin 
kaupunginosayhdistykset ry), Henna Mitrunen 
(Kotiseutuliiton valtuusto), Tarja Hautamäki (Poh-
janmaan liitto), Anne-Maija Laukas (Kotiseutulii-
ton valtuusto) ja Markku Mattila (Siirtolaisuusins-
tituutti). Jaoston sihteeri: Liisa Lohtander. 
 

Edunvalvontajaosto 
Puheenjohtaja Sampo Suihko (Kotiseutuliiton hal-
litus), jäsenet: Janne Vilkuna (Kotiseutuliiton val-
tuusto), Kirsti Kovanen (Kotiseutuliiton hallitus), 
Kristiina Syrjäsuo (Kotiseutuliiton hallitus), sekä 
toimihenkilöistä Riitta Vanhatalo, Liisa Lohtander 
ja Anna-Maija Halme. Jaoston sihteeri: Anna-Maija 
Halme. 
 

Kaupunkityön jaosto 
Puheenjohtaja Tuula Salo (Porvoo), jäsenet: Riina 
Koivisto (Vantaa), Juhana Päivärinta (Espoo), Mar-
ketta Suontausta (Hämeenlinna), Kristiina Syrjä-
suo (Turku) Pirjo Tulikukka (Helsinki) sekä toimi-
henkilöistä Riitta Vanhatalo ja Liisa Lohtander. Ja-
oston sihteeri: Liisa Lohtander. 
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Kotiseutupäivien kehittämistyöryhmä 
Puheenjohtaja Teppo Ylitalo (Kotiseutuliiton halli-
tus), jäsenet: Jorma Hämäläinen (Kotiseutuliiton 
hallitus), Eliisa Jäntti (Kotiseutuliiton valtuusto), 
Anne-Maija Laukas (Kotiseutuliiton valtuusto), 
Kristiina Syrjäsuo (Kotiseutuliiton hallitus) ja toimi-
henkilöistä Liisa Lohtander.  
 

Strategiatyöryhmä 
Puheenjohtaja Sampo Suihko (Kotiseutuliiton hal-
litus), Sampo Purontaus ja Tuula Salo sekä toimi-
henkilöistä toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja 
järjestöpäällikkö Liisa Lohtander. 
 

Paikallismuseo- ja arkistotyöryhmä  
Puheenjohtaja: professori Janne Vilkuna. Jäsenet: 
johtaja Vuokko Joki (Kansallisarkisto), toiminnan-
johtaja Hanna Järviluoma (Kotiseutuliiton val-
tuusto), erityisasiantuntija Marianne Koski (Mu-
seovirasto), tutkija Eero Salmio (Helsingin kaupun-
ginmuseo/Keski-Uudenmaan maakuntamuseo) 
sekä toimihenkilöistä Riitta Vanhatalo ja Liisa Loh-
tander. Työryhmän sihteeri: Jonina Vaahtolammi.  
 

Sijoitustyöryhmä  
Hallituksen jäsen Jorma Hämäläinen sekä Kotiseu-
tuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja ta-
louspäällikkö Paula Hirvonen-Graeffe. 
 
 

3.8 Palkintoraadit 
 
Vuoden kaupunginosa -raati: Kaupunkijaosto  
 
Vuoden kotiseutuyhdistys -raati: Esikarsinnan suo-
ritti liiton hallinto- ja jäsentiimi, minkä jälkeen lii-
ton hallitus valitsi voittajan. 
 
Vuoden kotiseututeos -kilpailu: Vuoden kotiseutu-
teoksen valitsi emeritusprofessori Seppo Knuut-
tila. Raadin puheenjohtajana toimi liiton hallituk-
sen jäsen Tuula Salo ja jäseninä Vuokko Joki ja 
Keijo Lehikoinen. 
 

 

4. JÄRJESTÖTOIMINTA  
 
 

4.1 Strategian uudistaminen 
 
Kotiseutuliiton strategia vuoteen 2030 uudistettiin 
vuosien 2019 ja 2020 aikana. Alkuvuonna 2020 to-
teutettiin jäsenkysely, jonka avulla jäsenyhteisöt 
ja sidosryhmät pääsivät ottamaan kantaa strate-
gialuonnokseen. Laajan pohjatyön, työryhmätyös-
kentelyn, kommenttien ja keskustelujen pohjalta 
laadittu strategia hyväksyttiin hallituksessa huhti-
kuussa ja otettiin käyttöön välittömästi. 
 
Strategiaa esiteltiin valtuustolle toukokuussa ja 
siitä keskusteltiin Valtakunnallisilla kotiseutupäi-
villä marraskuussa. 
 
Strategiset pääteemat ja niiden tavoitteet: 
 
1. Kaikkien kotiseutu 

- Liitto edistää kotiseutusuhteen rakenta-
mista ja vahvistamista sekä asukkaiden 
juurtumista ja kotoutumista kaikkialla 
Suomessa. 

- Liitto lisää asukkaiden osallistumisen mah-
dollisuuksia ja asukasvaikuttamista suo-
malaisessa yhteiskunnassa. 

- Liitto toimii aktiivisessa vuorovaikutuk-
sessa kotiseutuliikkeen toimijoiden ja si-
dosryhmien kanssa. 

2. Uudistuva kotiseutu 
- Liitto hoitaa kotiseututyön kehittämisteh-

täväänsä yhteiskunnallisesti näkyvällä ja 
vaikuttavalla tavalla. 

- Liitto on aktiivinen kansallinen vaikuttaja 
omalla toimialallaan. 

- Jäsenyhteisöt ovat liiton toiminnan ja 
viestinnän keskiössä. 

3. Kestävä kotiseutu 
- Liitto noudattaa kotiseututyössään kestä-

vän kehityksen tavoitteita. 
- Liiton oma toiminta on kulttuurisesti ja ta-

loudellisesti kestävää. 
- Liiton työ lisää kotiseututyön arvostusta 

koko maassa. 
 
 

4.2 Lausunnot ja edunvalvonta 
 
Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskus-
järjestö. Sen tärkein tehtävä on jäsenistön edun-
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valvonta ja neuvonta kotiseututyöhön, paikalli-
suuteen ja kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyk-
sissä.  
 
Liiton edunvalvontaa kehitettiin edunvalvontaja-
ostossa, joka aloitti toimintansa toukokuussa 
2020.  
 
Liitto osallistui kuntien keskustelunavauksiin ja ky-
symyksenasetteluihin laatimalla yhdessä jäsenis-
tön kanssa Läheisyys on voimaa -kuntavaalikam-
panjan, ks. luku 7.2.  
 
www.kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta 
 
Julkilausumat, kommentit ja lausunnot vuonna 
2020:  
 
11.2.2020 Kommentti ympäristöministeriölle: 

Korjausrakentamisen strategia 
2050 

2.3.2020 Kommentti ympäristöministeriölle 
rakennetun ympäristön valtakun-
nallisen rekisterin ja tietoalustan 
valmistelua varten. 

1.4.2020 Suomen Kotiseutuliitto vetoaa kun-
tiin ja vuokranantajiin: tukekaa 
yleishyödyllisiä yhdistyksiä 

1.6.2020 Järjestöt esittävät valtion lisäta-
lousarvioon määrärahaa seuranta-
lojen tukemiseen 

5.6.2020 Lausunto liikenne- ja viestintämi-
nisteriölle laajakaistarakentamisen 
tuesta 

15.6.2020 Esitys valtion talousarvioon 2021 
seurantalojen korjausavustuksen 
korottamisesta 

18.6.2020 Lausunto ympäristöministeriölle ra-
kennusperinnön suojelemisesta an-
netun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n 
muuttamisesta 

28.8.2020 Lausunto Kansallisarkistolle luon-
noksesta arvonmääritys- ja seulon-
tapolitiikaksi 

24.9.2020 Lausunto sosiaali- ja terveysminis-
teriölle sote-uudistuksesta  

21.11.2020 Vuosikokouksen julkilausuma: Lä-
heisyys on voimaa 

25.11.2020 Lausunto opetus- ja kulttuuriminis-
teriölle selvityshenkilön ehdotuk-
sesta perustaa eettinen toimielin 
taiteen ja kulttuurin toimialalle 

30.11.2020 Lausunto sisäministeriölle: Suomen 
Kotiseutuliitto vetoaa museoiden ja 

keräilijöiden ampuma-aselupahin-
tojen kohtuullistamiseksi 

3.12.2020 Lausunto opetus- ja kulttuuriminis-
teriölle korona-avustuksista seu-
rantaloille 

 
Lisäksi Kotiseutuliitto antoi vuonna 2020 valtio-
neuvoston kanslialle 7 lausuntoa kotiseutuneu-
voksen arvonimihakemuksista.  
 
Tasavallan presidentti myönsi vuonna 2020 koti-
seutuneuvoksen arvonimen seuraaville henki-
löille: Hako Jukka, Vantaa; Hyytiä Keijo, Vantaa; Jo-
kela Mauri, Kauhava; Kivelä Yrjö, Valkeakoski; La-
pinleimu Markku, Akaa ja Söderholm, Karl, Hyvin-
kää. Kotiseutuliitto onnitteli heitä kaikkia. 
 
 

4.3 Koulutustoiminta 
 
Seurantalojen korjaukseen ja avustusten hakemi-
seen liittyvä koulutustoiminta, katso luku 5. 
 
Hankkeisiin liittyen järjestettiin erilaista koulu-
tusta, esim. 

- monikulttuurisuutta vapaaehtoistoimin-
taan, ks. luku 6.5 

- eMuseo-koulutukset, ks. luku 6.8 
 
Jäsenkoulutuksina vuonna 2020 Kotiseutuliitto 
järjesti kaksi verkkotilaisuutta, joista ensimmäinen 
sisälsi opastusta etäyhteistyön välineiden käyt-
töön ja toinen vertaisoppimista onnistuneiden 
poikkeusajan tapahtumien järjestämisestä: 

- 12.6.2020, noin 30 osallistujaa 
- 27.10.2020, noin 70 osallistujaa ja noin 

90 tallenteen katsojaa 
 

 
Monikulttuurisuutta vapaaehtoistoimintaan -kou-
lutus 21.1.2020. Kuva: Marika Punamäki. 
 
Lisää jäsenkoulutuksia ja vertaisoppimisen tilai-
suuksia on suunnitteilla vuodelle 2021. 
 

http://www.kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/ymparistoministeriolle-korjausrakentamisen-strategia-2050/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/ymparistoministeriolle-korjausrakentamisen-strategia-2050/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/ymparistoministeriolle-korjausrakentamisen-strategia-2050/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/ymparistoministeriolle-rakennetun-ympariston-rekisteri-ja-tietoalusta/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/ymparistoministeriolle-rakennetun-ympariston-rekisteri-ja-tietoalusta/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/ymparistoministeriolle-rakennetun-ympariston-rekisteri-ja-tietoalusta/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/ymparistoministeriolle-rakennetun-ympariston-rekisteri-ja-tietoalusta/
https://kotiseutuliitto.fi/kotiseutuliitto-vetoaa-tukekaa-yleishyodyllisia-yhdistyksia/
https://kotiseutuliitto.fi/kotiseutuliitto-vetoaa-tukekaa-yleishyodyllisia-yhdistyksia/
https://kotiseutuliitto.fi/kotiseutuliitto-vetoaa-tukekaa-yleishyodyllisia-yhdistyksia/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjestot-esittavat-valtion-lisatalousarvioon-maararahaa-seurantalojen-tukemiseen/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjestot-esittavat-valtion-lisatalousarvioon-maararahaa-seurantalojen-tukemiseen/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjestot-esittavat-valtion-lisatalousarvioon-maararahaa-seurantalojen-tukemiseen/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/lausunto-liikenne-ja-viestintaministeriolle-laajakaistarakentamisen-tuesta/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/lausunto-liikenne-ja-viestintaministeriolle-laajakaistarakentamisen-tuesta/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/lausunto-liikenne-ja-viestintaministeriolle-laajakaistarakentamisen-tuesta/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/julkilausumat/esitys-valtion-talousarvioon-2021/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/julkilausumat/esitys-valtion-talousarvioon-2021/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/julkilausumat/esitys-valtion-talousarvioon-2021/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/lausunto-ymparistoministeriolle-rakennusperinnon-suojelemisesta-annetun-lain-ja-rikoslain-48-luvun-6-%c2%a7n-muuttamisesta/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/lausunto-ymparistoministeriolle-rakennusperinnon-suojelemisesta-annetun-lain-ja-rikoslain-48-luvun-6-%c2%a7n-muuttamisesta/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/lausunto-ymparistoministeriolle-rakennusperinnon-suojelemisesta-annetun-lain-ja-rikoslain-48-luvun-6-%c2%a7n-muuttamisesta/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/lausunto-ymparistoministeriolle-rakennusperinnon-suojelemisesta-annetun-lain-ja-rikoslain-48-luvun-6-%c2%a7n-muuttamisesta/
https://kotiseutuliitto.fi/lausunto-kansallisarkistolle-luonnoksesta-arvonmaaritys-ja-seulontapolitiikaksi/
https://kotiseutuliitto.fi/lausunto-kansallisarkistolle-luonnoksesta-arvonmaaritys-ja-seulontapolitiikaksi/
https://kotiseutuliitto.fi/lausunto-kansallisarkistolle-luonnoksesta-arvonmaaritys-ja-seulontapolitiikaksi/
https://kotiseutuliitto.fi/lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-sote-uudistuksesta/
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https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/lausunto-opetus-ja-kulttuuriministeriolle-selvityshenkilon-ehdotuksesta-perustaa-eettinen-toimielin-taiteen-ja-kulttuurin-toimialalle/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/lausunto-opetus-ja-kulttuuriministeriolle-selvityshenkilon-ehdotuksesta-perustaa-eettinen-toimielin-taiteen-ja-kulttuurin-toimialalle/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/lausunto-opetus-ja-kulttuuriministeriolle-selvityshenkilon-ehdotuksesta-perustaa-eettinen-toimielin-taiteen-ja-kulttuurin-toimialalle/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/lausunto-opetus-ja-kulttuuriministeriolle-selvityshenkilon-ehdotuksesta-perustaa-eettinen-toimielin-taiteen-ja-kulttuurin-toimialalle/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/suomen-kotiseutuliitto-vetoaa-museoiden-ja-kerailijoiden-ampuma-aselupahintojen-kohtuullistamiseksi/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/suomen-kotiseutuliitto-vetoaa-museoiden-ja-kerailijoiden-ampuma-aselupahintojen-kohtuullistamiseksi/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/suomen-kotiseutuliitto-vetoaa-museoiden-ja-kerailijoiden-ampuma-aselupahintojen-kohtuullistamiseksi/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/edunvalvonta/lausunnot/suomen-kotiseutuliitto-vetoaa-museoiden-ja-kerailijoiden-ampuma-aselupahintojen-kohtuullistamiseksi/
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4.4 Valtakunnalliset kotiseutupäivät   
 
72. Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin 
Kokkolassa 20.–21.11.2020. Kotiseutupäivien pää-
järjestäjät olivat Kokkolan kaupunki, Finlands 
svenska hembygdsförbund ja Suomen Kotiseutu-
liitto. 
 
Kaksikielisten kotiseutupäivien teema oli Perinne 
on voimaa – Tradition är styrka. Slogan korosti ai-
neettoman kulttuuriperinnön ja erityisesti musii-
kin merkitystä Keski-Pohjanmaalla. Valtakunnallis-
ten kotiseutupäivien suojelijana toimi palkittu 
näyttelijä ja laulaja Oona Airola, jolle hänen koti-
kaupungillaan Kokkolalla ja sen kaupunginosa Yks-
pihlajalla on ollut suuri merkitys, kuten Airolalla it-
sellään sittemmin Kokkolan kulttuurielämälle ja 
maineelle. Kotiseutupäivät olivat osa 400 vuotta 
täyttäneen Kokkolan kaupungin juhlavuoden oh-
jelmaa. 
 
 

 
Kaustislaista viulunsoittoa Kokkolan Valtakunnal-
lisilla kotiseutupäivillä. Kuva: Anna-Maija Halme. 

 
 
Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Ko-
tiseutuliiton hallituksen varapuheenjohtaja ja Kok-
kolan kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus. 
Kotiseutuliittoa edusti järjestelytoimikunnassa 
myös järjestöpäällikkö Liisa Lohtander. Tapahtu-
man koordinaattorina toimivat Sanna Tamminen 
ja  Elina Perälä. 
 
Poikkeuksellisen vuoden koronaepidemia vaikutti 
merkittävästi tapahtuman toteuttamiseen ja jär-
jestelyihin. Tapahtuma siirrettiin elokuulta mar-
raskuuhun. Ohjelma mukautettiin vuodenajan 
mukaan ja turvallisuusohjeet huomioiden. Sisäl-
löstä ei tingitty, mutta virukselta suojautuminen ja 
turvallisuus huomioitiin kaikin mahdollisin tavoin. 

Osallistujamäärä rajattiin turvallisuussyistä taval-
lista pienemmäksi. Päivien osallistumispaketin lu-
nasti 109 henkilöä.  
 
Valtakunnallisten kotiseutupäivien osallistujamää-
riä: 

• Avajaiset ja Perinne on voimaa -seminaari, 
90 henkilöä 

• Kävelykierrokset, yhteensä 58 henkilöä 

• Keskustelukammarit, yhteensä 79 henki-
löä  

• Juhlagaala, 110 henkilöä 

• Kotiseutuliiton strategiaseminaari, 50 
henkilöä 

• Kotiseutuliiton vuosikokous, 70 henkilöä 

• Retket, yhteensä 53 henkilöä 
 
Vuoden 2021 Valtakunnalliset kotiseutupäivät jär-
jestetään Oulussa 12.–15.8.2021 teemalla Kult-
tuuri-ilmastonmuutos. Vuoden 2022 Valtakunnal-
liset kotiseutupäivät vietetään Rovaniemellä tee-
malla Mistä sie olet pois. 
 
 

4.5 Valtakunnallisten kotiseutupäivien 
kehittämistyö 
 
Valtakunnallisten kotiseutupäivien kehittämistyö 
jatkui vuonna 2020 (ks. kehittämisryhmän ko-
koonpano luku 3.7). Tapahtumakonseptia kehitet-
tiin edellisvuonna toteutettujen laajojen kyselyjen 
sekä opiskelija Aleksandr Zamiatinin (Haaga-Helia 
amk) opinnäytetyön pohjalta. 
 
Kehittämistyöryhmän linjaukset hyväksyttiin Koti-
seutuliiton hallituksessa. Uudet linjaukset otetaan 
käyttöön vaiheittain Rovaniemen 2022 Valtakun-
nallisista kotiseutupäivistä lähtien. Kehittämistyön 
tarkoituksena on ollut muokata Kotiseutupäiviä 
entistä kävijäystävällisemmiksi ja auttaa paikallisia 
järjestäjiä onnistumaan entistäkin paremmin ta-
pahtuman järjestämisessä. 
 
 

4.6 Oppilaitosyhteistyö 
 
Kertomusvuoden aikana liitto teki hyvää yhteis-
työtä oppilaitosten kanssa. Kotiseutupäivien ke-
hittämisessä hyödynnettiin Aleksandr Zamiatinin 
(Haaga-Helia amk) opinnäytetyötä. Anna-Kaisa Yli-
talo (Haaga-Helia amk) teki opintoihinsa liittyvän 
harjoittelun Kotiseutuliitossa 4.11.2019-4.9.2020. 
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Korjausklinikka-hankkeessa liitto toimi LAB-am-
mattikorkeakoulun kumppanina, ja Kaikilla on oi-
keus kotiseutuun -hankkeessa koulutuskuntayh-
tymä Omnia toimi liiton kumppanina. 
 
 

4.7 Maakunnallinen kotiseututoiminta 
 
Hyvät edellytykset maakunnalliseen toimintaan 
on tarjonnut maakuntien liittojen kuuluminen Ko-
tiseutuliiton jäsenkuntaan. Kotiseutuliitto on jat-
kanut ja kehittänyt yhteistyötä maakuntien liitto-
jen kanssa sekä liiton jäsenyhdistysten ja -kuntien 
välistä yhteistyötä. Myös koulutustoiminnassa alu-
eellisuus otetaan aina huomioon. 
 
Maakuntien liittojen kulttuurivastaavat kutsuttiin 
vuosittaiseen tapaamiseen Helsinkiin 21.2., jolloin 
tavattiin eduskunnassa ja vierailtiin sivistysvalio-
kunnassa. Tapaamiseen osallistui maakuntien liit-
tojen edustajien lisäksi Kotiseutuliiton hallituksen 
jäsen Teppo Ylitalo sekä liiton toiminnanjohtaja 
Riitta Vanhatalo ja järjestöpäällikkö Liisa Lohtan-
der. Sivistysvaliokunnan tapaamisessa keskuste-
lun pääteemoja olivat mm. kotiseututyön yhteis-
kunnallinen painoarvo ja kaikkien oikeus kotiseu-
tuun. Syystapaamista ei järjestetty vuonna 2020. 
 
Kertomusvuoden aikana liitto järjesti 2 maakun-
nallista kotiseutukokousta (Etelä-Karjala ja Keski-
Suomi) yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa. 
Maakunnallisiin kokouksiin kutsuttiin kaikki ko. 
maakunnan jäsenyhteisöt keskustelemaan ajan-
kohtaisista asioista ja valitsemaan maakunnan eh-
dokas liiton valtuustoon. Paikkakunnat: ks. liitteet. 
 
Muut suunnitellut yhdeksän maakunnallista ko-
kousta peruttiin keväällä koronapandemian levit-
tyä Suomeen juuri tuolloin. Peruttujen kokousten 
osalta maakuntien valtuustoehdokkaiden asettelu 
ja äänestys toteutettiin verkkolomakkeilla. 
 
Maakuntien liittojen lisäksi liiton jäsenistöön kuu-
luu myös aluejärjestöjä ja muita alueellisesti toimi-
via yhteisöjä, joiden myötä maakunnallisen koti-
seututyön näkökulma on vahvistunut entisestään. 
 
 

4.8 Paikallistoiminta 
 
Kotiseututyö on peruslähtökohdiltaan paikallista 
toimintaa, jonka tehtävät ja työmuodot määräyty-

vät paikallisista erityispiirteistä lähtien. Kotiseutu-
työn painopiste onkin luonnollisesti paikallista-
solla, jossa liiton jäsenyhdistykset omine verkos-
toineen toimivat. Kotiseutuliiton viestinnässä nos-
tetaan esille paikallistason toimintaa, mm. verkko-
sivuilla, tapahtumissa ja Kotiseutuposti-lehden ar-
tikkeleissa. 
 
Liiton henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat eri 
tavoin toimintavuoden aikana hoitaneet yhteyksiä 
jäsenyhteisöihin. Ks. vuosikertomuksen liitteet 
vierailuista ja puheenvuoroista. 
 
Liiton toimisto on saanut vastaanottaa jäsenyhtei-
söiltä ja eri kotiseututyötä tekeviltä laitoksilta lu-
kuisia kotiseutujulkaisuja. Useat jäsenyhteisöt lä-
hettävät omat tiedotuslehtensä liiton toimistoon. 
 
 

4.9 Tunnustuksenosoitukset ja palkit-
semiset  
 
Liiton korkein tunnustuksenosoitus on Kotiseutu-
työn ansiomitali. Mitalin saaminen edellyttää val-
takunnallisia tai maakunnallisia ansioita kotiseutu-
työssä tai erittäin merkittäviä ansioita paikallisessa 
kotiseututyössä. Ansiomitalit myöntää liiton halli-
tus ja ne luovutetaan Valtakunnallisten kotiseutu-
päivien gaalaillassa. Vuonna 2020 ansiomitaleja 
myönnettiin kahdeksan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotiseututyön ansiomitalin saivat vuonna 2020 

• eläkeläinen Lasse Autio, Soini 

• yliopiston suomen kielen lehtori (emerita) 
Marketta Harju-Autti, Rovaniemi 

• metsäteknikko Eero Huhtala, Kälviä 

• kaupungin puutarhuri (eläkkeellä) Kari Jär-
ventausta, Valkeakoski 

• dosentti Jouni Kauhanen, Vaala 

• erikoishammaslääkäri (eläkkeellä) Kalevi 
Salmi,  

• FT rehtori Irja-Kaisa Lakkala, Sodankylä 

• kulttuurisihteeri Helena Partanen, Mikkeli 
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Ansiomitalisteja 2020, kuvassa Jouni Kauhanen 
(vas.), Lasse Autio, Irja-Kaisa Lakkala, Kalevi Salmi 
ja Eero Huhtala. Kuva: Anna-Maija Halme. 
 
 
Ansiomitalin lisäksi Kotiseutuliitolla on kolmiastei-
nen ansiomerkkijärjestelmä. Pronssisen merkin 
saajista päättää kukin jäsenyhteisö itse. Hopei-
sesta ja kultaisesta ansiomerkistä päättää Kotiseu-
tuliiton hallitus jäsenyhteisöjen esityksestä. 
 
Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin (31 kpl) sai-
vat vuonna 2020:  
Ilkka Ertimo, Tuusula, Markku Immonen, Kouvola, 
Matti Immonen, Oulu, Pentti Juutinen, Oulu, Pirjo 
Karhu, Oulu, Lassi Kauko, Säkylä, Timo Korkeaoja, 
Ulvila, Sirkka Kouttu, Huittinen, Raimo Jalkanen, 
Rautalampi, Ensi Kulta, Lieto, Anneli Laine, Säkylä, 
Asser Lehtoranta, Säkylä, Liisa Lohtander, Helsinki,  
Juhani Lönnroth, Helsinki, Arja Marttala, Kuhma-
lahti, Kaija Melamies, Oulu, Turkka Myllykylä, 
Vahto, Jaakko Myöntäjä, Ulvila, Eeva Paakkinen, 
Parikkala, Sakari Pesämaa, Oulu, Heikki Pirinen, Ki-
tee, Lauri Puhakka, Kouvola, Antti Pönkkö, Oulu, 
Riitta Ristolainen, Tuusula, Marja-Liisa Suvanto, 
Oulu, Jussi Tervaoja, Oulu, Ritva Tyrväinen, Mik-
keli, Maija-Leena Virtanen, Pori, Marja-Liisa Visa, 
Lieto, Heikki Välimäki, Tampere, Kari Wiitala, Es-
poo. 
 
Kotiseutuliiton hopeisen ansiomerkin (43kpl) sai-
vat vuonna 2020:  
Anita Ahlqvist, Ulvila, Ulla Antola, Rauma, Pirjo 
Bastman, Oulu, Christian Creutz, Kuhmoinen, 
Janne Eriksson, Salo, Alpo Heino, Säkylä, Anne He-
lin, Säkylä, Matti Hyvärinen, Jyväskylä, Mauno 
Kuusela, Heinola, Leena Jalkanen, Rautalampi, 
Sulo Jousala, Lahti, Reima Koivisto, Lappeenranta, 
Eino Kokkonen, Kerimäki, Juha Koljonen, Eno, Pirjo 
Kotiranta, Säkylä, Pentti Krekula, Ulvila, Kari Kän-

känen, Lahti, Esa Larjo, Lahti, Jouko Latva, Padas-
joki, Marja Lindfors, Loviisa, Aarno Lisko, Raahe, 
Elise Lujala, Oulu, Kari Luumi, Rautjärvi, Niina 
Mangström, Imatra, Pertti Ojala, Ulvila, Seija Ojala, 
Säkylä, Elina Perälä, Kokkola, Allan Pyyluoma, Ul-
vila, Liisa Raita, Ulvila, Pekka Rautkoski, Heinola, 
Pirjo Rinne, Padasjoki, Marja-Terttu Ruohomäki, 
Ulvila, Rami Ruohomäki, Ulvila, Timo Saario, Pori, 
Helena Santala, Turku, Kirsti Savioja, Säkylä, Leila 
Soikkeli, Ulvila, Sanna Tamminen, Kokkola, Mar-
jaana Tykkyläinen, Rautjärvi, Mirjami Vaahtio, Ul-
vila, Pertti Vihavainen, Ulvila, Marjatta Vouta-
vaara, Ulvila, Liisa Yski, Säkylä. 
 
Kotiseutuliiton pronssisen ansiomerkin (51 kpl) 
saivat vuonna 2020: 
Martti Ahlström Helsinki, Paavo Cajanus, Helsinki, 
Matti Elo, Pori, Merja Grönbacka, Pori, Mauno Ha-
lava, Ulvila, Terttu Haukioja, Pori, Jouko Haukioja, 
Pori, Kaarlo Hilska, Pori, Maire Huttunen, Kouvola, 
Olli Hytönen, Kouvola, Erkki Jortikka, Harjavalta, 
Anneli Katajisto-Saario, Pori, Timo Korhonen, Pori, 
Hannu Korkeaoja, Ulvila, Mira Lehtinen, Ulvila, 
Jouko Lehtinen, Ulvila, Jukka-Pekka Lehtiö, Hel-
sinki, Olavi Lepistö, Ulvila, Tiina Lindholm, Sipoo, 
Anne Lisko, Raahe, Unto Martikainen, Joensuu, 
Markku Nolvi, Ulvila, Outi Nopanen, Hamina, Harri 
Nopanen, Hamina, Sirkka Ojala, Ulvila, Kirsti Ollila, 
Pori, Marja Pudas, Sotkamo, Seppo Rakkolainen, 
Kokemäki, Sirkka Ranne, Pori, Jorma Ranne, Pori, 
Aune Riuttamäki, Ulvila, Susanna, Ruohomäki, Ul-
vila, Veikko Räsänen, Ulvila, Raija Räsänen, Ulvila, 
Matti Saari, Teuva, Anneli Salminen, Ulvila, Matti 
Salo, Harjavalta, Timo Selin, Ulvila, Joel Sjögren, 
Helsinki, Kari Timonen, Raahe, Mika Toivonen, Ul-
vila, Katja Toivonen, Ulvila, Joni Tuohiniemi, Ulvila, 
Markku Vallin, Ulvila, Toni Vesterinen, Helsinki, 
Terho Voutavaari, Ulvila, Teuvo Vuorela, Pori, 
Minna Vuorela, Pori, Hannu Vuorela, Pori,Tiina Yli-
talo, Pomarkku, Ermo Äikää, Espoo 
 
Liiton standaareja myönnettiin tai lunastettiin pal-
kitsemistarkoituksiin 16 kappaletta. 
 
 

Kilpailuissa palkitut  
Palkintoraadit on esitelty luvussa 3.8. 
 
 

Vuoden kotiseutuyhdistys 2020 
Hankasalmen kotiseutuyhdistys ry. Palkinnon pe-
rusteluissa korostuivat yhdistyksen toiminnan yh-
teisöllinen ote, laaja talkootoiminta sekä toimivat 
yhteistyöverkostot. Yhdistys on aktiivinen etenkin 
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museotoiminnassa, jonka suhteen he tekevät 
poikkeuksellisen hienoa (museo)pedagogista toi-
mintaa. Yhteys alueen kouluihin on jouhevan oloi-
nen. Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen toimin-
nassa on valtava määrä talkoita, yhteisöllisyyttä ja 
runsaasti monipuolisia tapahtumia nimistöillasta 
luonnonkukkien päivään ja suomalaisten kansan-
satujen päivään. Seuralla on laaja jäsenpohja, 
myös yrityksiä. Hienoja ja kauaskantoisia hank-
keita on toteutettu useana vuonna perätysten. 
Talkoita ja toimintaa on  lähes jokaisena arkipäi-
vänä – ja silloin tällöin myös lauantaina ja sunnun-
taina. 
 
 

 
Vuoden kotiseutuyhdistys 2020 on Hankasalmen 
kotiseutuyhdistys. Yhdistyksen puheenjohtaja Ulla 
Kolehmaisen ottamassa kuvassa korjataan Hallan 
tupaa talkoilla. 
 
 
Liitto valitsi Vuoden kotiseutuyhdistyksen kahdek-
sannen kerran. Valinta tehtiin yhdistysten vuosi-
kertomusten perusteella. Vuoden kotiseutuyhdis-
tys -palkintoa tavoitteli kertomusvuonna 65 koti-
seutuyhdistystä. Ehdokkaiden joukossa oli perin-
teisiä kotiseutuyhdistyksiä, kyläyhdistyksiä, kau-
punginosayhdistyksiä, erilaisia museo- ja kulttuu-
riyhdistyksiä sekä aluejärjestöjä. 
 
 

Vuoden kaupunginosa 2020 
Helsingin Lauttasaari. Lauttasaari on omaleimai-
nen, tiivis, elinvoimainen monimuotoinen kaupun-
ginosa. Sen asukkaat rakastavat ja kehittävät koti-
seutuaan. Lauttasaaressa on pitkät perinteet yh-
dessä toimimiselle. Lauttasaari-Seura kokoaa alu-
een toimijoita ja on yksi maamme suurimmista ko-
tiseutuyhdistyksistä. Lauttasaaren erilaiset Face-
book-ryhmät kokoavat uusia ja vanhoja saarelaisia 

keskustelemaan ja tiedottamaan palveluista. Me-
rellinen Lauttasaari on heti sisään astuessa läm-
minhenkinen ja kotoisan oloinen. Saarelta löytyy 
sekä uutta että vanhaa rakentamista ja raikas me-
rituuli puhaltelee joka suunnasta. Lauttasaari on 
kuin oma pieni kaupunkinsa Helsingin kupeessa. 
Saarelaiset muodostavat oman perheensä. 
 
 

 
Myllykallion alakoulun oppilaiden mielenosoitus 
Helsingin Lauttasaaressa, joka valittiin Vuoden 
kaupunginosaksi 2020. Kuva: Milka Alanen. 
 
 
Kaikkiaan ehdotuksia Vuoden kaupunginosaksi tuli 
295. Monissa ehdotuksissa ehdotettiin samaa alu-
etta, joten ehdokkaina oli kertomusvuonna kaikki-

aan 126 kaupunginosaa 26 eri kaupungista. Koti-
seutuliitto kiinnittää jatkuvasti huomiota kaupun-
ginosien asemaan ja tehtäviin kotiseututyössä. 
Liitto valitsi Vuoden kaupunginosan nyt 20. kerran. 
Valinnalla liitto korostaa kaupunkien eri kaupun-
ginosien aktiivisuuden ja kansalaistoiminnan mer-
kitystä viihtyvyyden ja turvallisuuden rakentajina. 
 
 

Vuoden kotiseututeos -kilpailu 2020 
Vuoden kotiseututeokseksi valittiin Havola, Mar-
ketta; Kostet, Jenna; Kostet, Juhani; Norbäck, Ju-
hani (kirjoittajat); Pellinen, Hanna-Maria (kirjoit-
taja, toimittaja). Yks raitti – kaks kyllää: Hykkilän 
ja Lunkaan kyläkirja. Kirjan on kustantanut Hykki-
län-Lunkaan Nuorisoseura ry. Valinnan teki perin-
teentutkimuksen professori emeritus Seppo 
Knuuttila kolmen finalistiteoksen joukosta. Palkin-
toperusteissa kirja todettiin sekä tiedollisesti että 
laadullisesti puhuttelevaksi. Kirjoittajat ottavat 
huomioon erilaiset lukijansa, joista osalle kylät ja 
kyläläiset ovat tuttuja, osalle eivät. Kirjassa ede-
tään esihistorian vaiheista nykyaikaan ja esitel-
lyiksi tulevat niin talot, ihmiset kuin heidän elä-
mänsä edellytykset seurauksineen. Kylien histo-
riaa värittävät persoonalliset ihmiset. 
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Kuvassa Vuoden kotiseututeos -kilpailun voittajan 
valinnut Seppo Knuuttila (vas.) sekä voittaneen te-
oksen kirjoittajista Juhani Kostet ja Marketta Ha-
vola. Kuva: Anna-Maija Halme. 
 
 
Vuoden kotiseututeos -kilpailussa jaettiin vuonna 
2020 myös kilpailuraadin myöntämä kunniamai-
ninta teokselle Pahlman, Maritta (toim.) Nokia – 
101 tarinaa. Kirjan on kustantanut Nokia-Seura ry. 
Raadin kunniamaininnan perusteissa todetaan te-
oksen olevan ainutlaatuinen ja uudenlainen koti-
seutukirja. Kirjassa nokialaiset muistelevat elämää 
Nokialla. Kuvituksen kirjaan ovat luoneet paikalli-
set kuvataidekoululaiset ja kuvataideryhmän lap-
set ja nuoret. 
 
Turun kansainvälisten kirjamessujen peruunnut-
tua kilpailussa palkitut julkistettiin Suomen Koti-
seutuliiton tiloissa Helsingissä lokakuun alussa pi-
detyssä tilaisuudessa. Tilaisuus välitettiin yleisölle 
suorana lähetyksenä netin kautta, kuten viime 
vuosina on muutoinkin ollut tapana. Ehdotuksia 
Vuoden kotiseututeokseksi tuli yhteensä 50 kap-
paletta. 
 
Samassa tilaisuudessa järjestettiin keskustelu koti-
seutukirjallisuuden merkityksestä ja tulevaisuu-
desta. Teppo Ylitalon vetämään keskusteluun osal-
listuivat professori emeritus Seppo Knuuttila ja do-
sentti Lassi Saressalo.  
 
 

4.10 Yhteistyö ja jäsenyydet eri yhtei-
söissä 
 
Suomen Kotiseutuliitolla on toimivat yhteydet val-
tiovaltaan, eri ministeriöihin ja keskusvirastoihin 
sekä muihin valtakunnallisiin järjestöihin.  
 

Liiton yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön 
kanssa on toteutunut erityisesti seurantalojen kor-
jausavustushankkeessa ja yleisessä toiminnan ke-
hitystyössä.  
 
Yhteistoiminta ympäristöministeriön kanssa on ol-
lut tiivistä erityisesti Euroopan kulttuuriympäristö-
päivien yhteydessä. Liitolla on edustus Museovi-
raston kulttuuriperintöasiain neuvottelukunnassa. 

 
Liiton edustajat organisaatioissa, joissa liitto on 
jäsenenä tai joihin on kutsuttu liiton edustaja, ks. 
liitteet. 
 
 

4.11 Kansainväliset yhteydet 
 
Suomen Kotiseutuliiton kansainväliset yhteydet 
keskittyivät kulttuuriperintötyön eurooppalaiseen 
ulottuvuuteen: edustukseen European Heritage 
Days -ohjelmassa ja yhteistyöhön Europa Nostra -
järjestössä.  
 
Suomen Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Liisa Loh-
tander on edustanut Suomea Euroopan neuvoston 
ja Euroopan komission European Heritage Days 
(EHD) -ohjelmassa, jossa on edustettuna 50 
maata. Järjestöpäällikkö toimi myös European He-
ritage Stories -hankehaun kansainvälisessä arvi-
ointiryhmässä. Hän piti tiiviisti yhteyttä niin Euroo-
pan neuvoston ja komission kuin muiden maiden 
EHD-edustajiin. 
 
Kotiseutuliitto on eurooppalaisen kulttuuriperin-
töjärjestö Europa Nostran aktiivinen jäsen. Liiton 
viestintäpäällikkö Anna-Maija Halme toimii liiton 
yhteyshenkilönä järjestöön. Hän mm. moderoi 
verkostoitumiskeskustelua järjestön järjestämässä 
Euroopan kulttuuriperintöpalkintojuhlassa. Juhla 
järjestettiin koronapandemian vuoksi vuonna 
2020 verkossa.  
 
Europa Nostran Suomen paikallisyhdistys ja edus-
tusto Europa Nostra Finland ry (EuNoF) osti toi-
mintavuoden aikana toimistopalvelua Kotiseutulii-
tolta. Ostopalvelusopimus päättyi vuoden lopussa. 
EuNoF säilyttää toistaiseksi arkistoaan Kotiseutu-
liiton tiloissa.  
 
Kotiseutuliiton viestintäpäällikkö osallistui EU:n 
komission kutsumana viidenteen EU-China High-
Level People-to-People Policy Dialogue -kulttuuri-
kokoukseen 9.-10. marraskuuta. 



 

18 

5.  SEURANTALOTOIMINTA  
 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö delegoi vuonna 
2003 Kotiseutuliiton tehtäväksi avustusten jakami-
sen seurantalojen kunnostamiseen. Kertomus-
vuonna Kotiseutuliiton hallitus teki sovitun käy-
tännön mukaisesti 19.3.2020 avustuspäätökset 
Seurantaloasian neuvottelukunnan lausunnon 
pohjalta (ks. neuvottelukunnat, luku 3.6). Seuran-
taloasiain neuvottelukunnalle laaditaan oma toi-
mintakertomus. 
 
 

 
Neuvottelukunta jakoi kahdeksatta kertaa Hyvän 
korjauksen palkinnon. Pääpalkinto myönnettiin 
Mäenpään työväentalolle (kuvassa). Kuva: Irma 
Rantanen. 
 
 

5.1 Korjausavustukset 2020 
 
Vuonna 2020 Valtion talousarvioon varattiin veik-
kausvoittovaroista seurantalojen korjausavustuk-
siin, tähän liittyvään selvitys- ja tarkastustyöhön 
sekä valistus- ja neuvontatoimintaan 1 750 000 eu-
roa, josta jaettiin korjausavustuksina seurantaloja 
omistaville yhdistyksille 1 534 000 euroa. 
 
Hakemuksia jätettiin yhteensä 240 kpl (edellis-
vuonna 223 kpl). Sähköisiä hakemuksia saapui 
suunnilleen sama määrä kuin edellisvuonna (edel-
lisvuonna 150 kpl). Uusia hakijoita oli 25 (edellis-
vuonna 19). Sähköisten hakemusten liitteistä edel-
leen merkittävä osa lähetetään sähköpostilla ja 
pienempi osa paperilla. Avustusta myönnettiin 
135 yhdistykselle eli 56 %:lle hakijoista. Avustus oli 
keskimäärin 11 363 € avustuksen saajaa kohti. 
 
 
 

5.2 Seurantaloasioiden viestintä 
 
Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavus-
tuksiin ja muuhun seurantalohankkeeseen liitty-
västä viestinnästä. Mediatiedotteet lähetetään 
Kotiseutuliiton nimissä. 
 
Hankkeella on oma sivusto www.seurantalot.fi. Si-
vustolla on korjaustietoa sekä esittelyjä taloista. 
Vuoden 2020 lopussa perustiedot 1 685 talosta. 
Uusia tunnuksia on jaettu vuoden aikana ja joita-
kin uusia taloja on lisätty. Muutamia taloja on 
myös poistettu sivustolta. Seurantaloasian neu-
vottelukunnan päätöksellä sivusto on maksua vas-
taan avoin myös muille kuin sivustoa ylläpitävien 
keskusjärjestöjen jäsenyhdistyksille. Monta yhdis-
tystä on ottanut tämän mahdollisuuden käyt-
töönsä. 
 
Sosiaalinen media 
Seurantaloasioista viestittiin Kotiseutuliiton sosi-
aalisen median kanavissa Facebookissa, Twitte-
rissä ja Instagramissa. Seurantaloasioilla on myös 
oma, vuonna 2016 perustettu Twitter-tili @Seu-
rantalot. 
 
Seurantalopäivä 
Avustuksen saajalle suositellaan avustuspäätök-
sen mukana lähetettävässä saatekirjeessä, että 
kohdetta pidetään avoimena valtakunnallisena 
seurantalopäivänä Euroopan kulttuuriympäristö-
päivien yhteydessä syyskuun toisena viikonlop-
puna.  
 
Vuonna 2020 Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 
tapahtuma seurantalolla tai Seurantalopäivän ta-
pahtuma järjestettiin kulttuuriympäristöpäivien ti-
lastojen mukaan 12 talolla, yhteensä 13 tapahtu-
maa. Kaikki seurantalojen tapahtumat eivät välttä-
mättä tule Kotiseutuliittoon tiedoksi.  
 
 

5.3 Korona-avustus seurantaloille 
 
Hallituksen vuoden 2020 neljännessä lisätalousar-
viossa osoitettiin seurantalojen tukemiseen yh-
teensä kolme miljoonaa euroa. Kesäkuun alussa 

Kotiseutuliitto ja 11 muuta seurantalojen neuvot-
telukuntaan kuuluvaa järjestöä olivat ehdottaneet 
valtion lisätalousarvioon koronatukea seuranta-
loille. 
 

http://www.seurantalot.fi/
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Tästä lisämäärärahasta opetus- ja kulttuuriminis-
teriö jakoi joulukuun lopussa 2,3 miljoonaa euroja 
korona-avustuksina seurantaloille. Avustuksilla 
haluttiin tukea seurantaloja ylläpitävien yhteisö-
jen toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta 
koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. 
Määrärahan loppuosa 700 000 euroa käytetään 
Suomen Kotiseutuliiton kautta vuonna 2021 
myönnettäviin seurantalojen peruskorjausavus-
tusksiin. 
 
Korona-avustusten haku oli auki opetus- ja kult-
tuuriministeriössä 1.9.-5.10.2020. Hakemusten 
käsittely tapahtui Kotiseutuliitossa. Hakemuksia 
saapui 789 kpl. Suomen Kotiseutuliitto antoi ope-
tus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä lausunnon 
hakemuksista. Avustusta myönnettiin 736 haki-
jalle. 
 
 

5.4 Seurantalojen korjausavustuksiin 
liittyvän aineistonhallinnan parantami-
nen (nk. digihanke) 
 
Digihankkeen valmistelua jatkettiin. Hanke eteni 
seurantaloaineistojen aineistonhallintajärjestel-
män järjestelmätoimittajien vertailuun ja tarjous-
pyyntöjen laatimiseen. Vuoden lopulla saatiin 
kolme tarjousta tulevasta aineistonhallintajärjes-
telmästä, päätökset tehdään vuonna 2021.  
 
Lisäksi hankkeessa laadittiin luonnos seurantaloai-
neistojen arkistonmuodostussuunnitelmasta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. HANKKEET JA PROJEKTIT 
 
 

6.1 Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 
– European Heritage Days 
 
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät on jokasyksyi-
nen tapahtuma, joka aktivoi ihmisiä toimimaan 
oman kulttuuriympäristönsä ja -perintönsä puo-
lesta ympäri koko Euroopan. Ohjelmaa hallinnoi-
vat Euroopan neuvosto ja Euroopan komissio. Ta-
pahtumat keskittyvät syyskuuhun. Vuonna 2020 
teemaviikkoa vietettiin 7.-13.9.2020 teemalla Kas-
vun paikat. Teema kiinnosti laajalti ja se otettiin 
sekä tapahtumajärjestäjien että median parissa 
hyvin vastaan. Tapahtumien määrään vaikutti 
vuonna 2020 koronaepidemia ja sen tuomat rajoi-
tukset, mutta monet järjestäjät sopeuttivat ohjel-
mansa hienosti vallitsevaan tilanteeseen. Osana 
kulttuuriympäristöpäiviä vietetään vuosittain 
myös Valtakunnallista seurantalopäivää. 
 
 

 
Vantaa-Seura järjesti Muinaispuistopäivän osana 
Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä syyskuussa 
2020. Kuva: Elli Holopainen. 
 
 
Suomessa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä joh-
taa ja työryhmän asettaa ympäristöministeriö. Ko-
tiseutuliitolla oli vuonna 2020 kaksi edustajaa kult-
tuuriympäristöpäivien työryhmässä. Liitto teki ym-
päristöministeriön kanssa edellisvuosien tapaan 
erillisen sopimuksen, jonka myötä päivien kansal-
linen ja kansainvälinen koordinaatio toteutetaan 
korvausta vastaan Kotiseutuliitossa. Hanketta 
koordinoivat Liisa Lohtander ja Jonina Vaahto-
lammi. Hankkeesta on tehty erillinen raportti. 
 

Lue lisää: www.kulttuuriymparistopaivat.fi.  
 
 

http://www.kulttuuriymparistopaivat.fi/
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6.2 Kotiseudulle-keräyksen varoista ja-
ettiin apurahoja 
 
Kotiseutuliitto järjesti elokuussa 2020 haun Koti-
seudulle-keräyksellä hankittujen varojen jaka-
miseksi alkuperäiseen tarkoitukseensa apura-
hoina. Hakukriteeriksi määriteltiin, että rahoitus-
kohteen tulee olla toimintaa kehittävää ja tarjota 
hyviä toiminnan malleja muillekin kotiseututoimi-
joille. Hakemuksia tuli 122. Kotiseutuliitto jakoi yh-
teensä 16 200 euroa apurahoina seitsemälle haki-
jalle.  
 
Apurahan saivat: 

• Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys (Museo-
retki kotoa käsin – yhteisesittelyvideo kainuu-
laisista kotiseutumuseoista) 

• Köyliö-seura (Legendat Live! – historiasta tun-
netut henkilöt ja legendat tuodaan videoilla 
tähän päivään yhdessä nuorten kanssa) 

• Paltamo-Seura (Kohtaamme kertoen ja kuun-
nellen – kulttuuriperintöä muistoista kuul-
luksi muuttuvin menetelmin) 

• Haukipudas-seura (Kotiseutu yläilmoista käsin 
– kotiseudun dokumentointi dronevideoiden 
avulla) 

• Pulkkilan Seura (Lasten perinnetyöpajat Pulk-
kilassa – teemoitetut työpajat perinneympä-
ristöissä) 

• Turkuseura (Tämmöttös-podcast avaa Turun 
murteen salat – 4-osainen sarja Turun mur-
teeseen eri näkökulmista) 

• Lammin kotiseutu- ja kulttuuriyhdistys 
(Lammi-paketti koululaisille – teemapaketti 
Lammin historiasta ja nykyisyydestä koulujen 
käyttöön) 

 
 

6.3 Turun Kansainväliset Kirjamessut 
 
Turun Kansainväliset Kirjamessut on Turussa 
vuosittain lokakuun alussa järjestettävä 
messutapahtuma. Suomen Kotiseutuliitto oli 
mukana perustamassa messuja, ja messut 
järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990. Ko-
tiseutuliitto on mukana messujen päätoimikun-
nassa.  
 
Vuoden 2020 messut peruttiin koronapandemian 
vuoksi. Kotiseutuliitto järjesti keskustelutilaisuu-
den kotiseutukirjallisuudesta ja välitti sen katso-
jille verkon välityksellä. Samassa verkkotapahtu-
massa julkistettiin Vuoden kotiseututeos -kilpailun 

voittaja ja kunniamaininnan saanut teos. Tilaisuu-
den juonsi liiton hallituksen jäsen Teppo Ylitalo. 
Keskusteluun osallistuivat keskustelijoina emeri-
tusprofessori Seppo Knuuttila ja dosentti Lassi Sa-
ressalo. 
 
 

6.4 Mestarit & kisällit -hanke 
 
Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Mestarit & 
kisällit -hanke toi lapset, nuoret ja eläkeikäiset yh-
teen paikalliskulttuurin äärelle. Toiminnallisissa 
kotiseuturyhmissä tutustuttiin uusiin ja vanhoihin 
perinteisiin sekä lähialueen paikkoihin ja opittiin 
vastavuoroisesti ja ylisukupolvisesti tietoja ja tai-
toja.  
 
Mestarit & kisällit -hankkeella haluttiin mahdollis-
taa eri-ikäisten osallisuus omaan kotiseutuun, su-
kupolvien tasa-arvoinen kohtaaminen sekä avata 
kotiseututyötä uusille ja tarkoituksenmukaisille 
toimintamuodoille.  
 
Hanke alkoi syksyllä 2018 Sodankylän ja Turun Va-
rissuon paikallispiloteilla, ja toiminta laajeni valta-
kunnalliseksi vuonna 2019. Vuonna 2020 hanke 
jatkui olemassa olevien paikallistoimintojen tuke-
misella ja uusien käynnistämisellä, toimijaverkos-
ton kehittämisellä sekä ylisukupolvisen kotiseutu-
toiminnan verkkomateriaalin luomisella.  Erilaiset 
kotiseutuyhdistykset, kulttuuriperintökohteet, 
kulttuuri- ja kuntatoimijat toteuttivat omia moni-
muotoisia projektejaan, joita Kotiseutuliitto koor-
dinoi, tarjoten neuvontaa sekä suunnittelun ja 
viestinnän tukea. 
 
 

 
Sotkamo-seuran Mestarit ja kisällit -ryhmäläisiä. 
Kuva: Sotkamo-Seura. 
 
Hankkeen konkreettisena tuotoksena valmistui 
Mestarit & kisällit -toimintamalli ylisukupolviseen 
kotiseututyöhön. Malli on tärkeässä osassa yli-
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sukupolvisen toiminnan jatkuvuuden ja elinvoi-
maisuuden varmentamisessa niin liiton sisällä kuin 
paikallistoiminnoissakin.  
 
Hankkeen päättyessä vuoden 2020 lopussa mu-
kana oli ollut yhteensä 34 kotiseutuyhteisöä 12 eri 
maakunnasta. Hankkeen loppuraportin mukaan 
Mestarit & kisällit -toiminta tavoitti hankeaikana 
vähintään 820 eri-ikäistä kotiseutuharrastajaa. 
Hanketta koordinoi Maria Talvitie.  
 
Hankkeen jälkeen toiminta jatkuu osana liiton tu-
kemaa kotiseututoimintaa. 
 

Lue lisää: Ylisukupolvinen kotiseututyö 
 
 

6.5 Kaikilla on oikeus kotiseutuun  
 
Hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa, ja se jatkui 
koronapandemian tuoman lisäajan puitteissa vuo-
den 2020 loppuun asti. Espoossa pilottina toteu-
tettavassa hankkeessa kehitettiin ja mallinnettiin 
kulttuurisesti moninaista kotiseututyötä ja asukas-
lähtöistä kotoutumista.  
 
Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia tilaisuuksia 
ja tapahtumia, luotiin kotoutumisen toimijoiden 
alueellista verkostoa, tarjottiin työkokeilumahdol-
lisuutta maahanmuuttajanuorille, käynnistettiin 
yhdistysten välistä yhteistyötä ja kehitettiin tie-
dottamista. Monikulttuurisuutta vapaaehtoistoi-
mintaan -koulutus hanketoimijoille järjestettiin 
marraskuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä ai-
kana. Koulutukseen osallistui 15 henkilöä. Hank-
keen konkreettisena tuotoksena valmistui kulttuu-
risesti moninaisen kotiseututyön verkko-opas sekä 
kaksi vinkkivideota moninaisen toiminnan käyn-
nistämisen ja kehittämisen tueksi. 
 
 

 
Verkko-oppaan virtuaalijulkkareilla toukokuussa 
esiintyi spoken word -runoilija Amina Mohamed. 

Hanketta toteutti seitsemän espoolaista kaupun-
ginosayhdistystä omien yhteistyötahojensa  
kanssa. Kotiseutuliiton kumppanit: Espoon Kau-
punginosayhdistysten Liitto EKYL ry, Espoon kau-
punki ja Koulutuskuntayhtymä Omnia. Rahoitus: 
Opetushallitus ja Suomen Kotiseutuliitto. Han-
ketta koordinoi Marika Punamäki. 
 

Lue lisää: Kulttuurisesti moninainen kotiseututyö 
 
 

6.6 Kenellä on oikeus kotiseutuun? -
selvitys 
 
Kenellä on oikeus kotiseutuun? -selvityshank-
keessa tarkasteltiin kulttuurisesti moninaista koti-
seututyötä kansalaistaitona – miten maahan 
muuttaneet, erilaisista kulttuurisista taustoista tu-
levat ihmiset ja vähemmistöt ovat osallisina koti-
seudun kehittämisessä sekä millaista tukea moni-
naiseen työhön tarvitaan. 
 
Hankkeessa toteutettiin vuonna 2020 valtakunnal-
linen selvitys kulttuurisesti moninaisesta kotiseu-
tutyöstä. Selvitettiin toiminnan laajuutta, sisältöjä, 
yhteistyötä, tuen tarpeita ja tulevaisuuden näky-
miä. Raportti selvityksestä julkaistiin helmikuun 
alussa 2021. 
 

 
 
Kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön ja paikal-
listoiminnan tilasta ei ole ollut aiemmin kattavaa 
tietoa, eikä sitä ole Kotiseutuliitossa aiemmin sel-
vitetty. Moninaisuus, kestävä kotiseutu ja aktiivi-
nen kansalaistoiminta ovat liiton strategiassa kes-
keisiä teemoja. Selvitys toteutettiin niiden edistä-
misen taustaksi ja tietopohjaksi. Sen rahoittivat Al-
fred Kordelinin säätiö ja Suomen Kotiseutuliitto. 
Selvityksen laati Marika Punamäki 
 

Lue lisää: Kenellä on oikeus kotiseutuun?  
Valtakunnallinen selvitys. 

 

https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/verkko-opas-ylisukupolvinen-kotiseututyo/
https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/kulttuurisesti-moninainen-kotiseututyo/
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/julkaisut/selvitykset-ja-raportit/
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/julkaisut/selvitykset-ja-raportit/
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6.7 Paikallismuseohoitajan koulutus-
sarja 
 
Syksyllä 2018 käynnistynyt Kotiseutuliiton koulu-
tuskokonaisuus Suomen paikallismuseoille jatkui 
vielä alkuvuodesta 2020 liiton tietopankin sisältö-
jen täydentämisellä. 
 
 

6.8 eMuseo-palvelu Suomen paikallis-
museoille  
 
Suomen Kotiseutuliitto loi vuonna 2016 jäsenistön 
pyynnöstä eMuseo-mobiiliopassovelluksen paikal-
lismuseoiden käyttöön yhdessä mobiili- ja 
mediaoppaisiin erikoistuneen Momeo Oy:n 
kanssa. Palvelun myötä osoitteeseen www.emu-
seo.fi syntyy satojen paikallismuseoiden 
opastuksista koostuva moderni ja interaktiivinen 
sivusto, joka tuo maamme paikallismuseot 
kaikkien ulottuville.  
 
Vuonna 2020 Kotiseutuliitto järjesti kolme eMu-
seo-koulutusta: 

- 19.5.2020, 20 osallistujaa 
- 24.9.2020, 33 osallistujaa 
- 26.11.2020, 25 osallistujaa 

 
Palvelu lanseerattiin keväällä 2016. Vuoden 2020 
lopussa eMuseo oli käytössä 53 yhteisöllä, joista 
43 oli Kotiseutuliiton jäsenyhteisöjä. 
 
  

6.9 Korjausklinikka – Kestävän rakenta-
miskulttuurin maaseutu  
 
Vuonna 2020 käynnistettiin Suomen Kotiseutulii-
ton osuus liiton ja LAB-ammattikorkeakoulun yh-
teisestä hankkeesta Korjausklinikka – Kestävän ra-
kentamiskulttuurin maaseutu. Korjausklinikka tar-
joaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kestävän kehi-
tyksen mukaiseen perinnekorjaamiseen etenkin 
Päijät-Hämeen alueella. Hankkeessa tuetaan myös 
alan yritysten uudistumista.  
 
Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun ja 
maaseututaajamien kestävän kehityksen ja kult-
tuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennys-
rakentamista sekä tukea alan elinkeinojen uudis-
tumista. Kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja kult-
tuuriperinnön vaaliminen haastaa maaseutualuei-
den korjaus- ja täydennysrakentajat. Samalla 

kierto- ja jakamistaloudessa on monia liiketoimin-
tamahdollisuuksia.  
 
 

 
Korjausklinikka-hankkeen tapahtumassa maalis-
kuussa 2020 rakennuskonservaattori Niko Palonen 
teki Heinolan WPK-talolla korjaustarveselvitystä, 
jota yleisö sai seurata. Kuva: Reetta Nousiainen. 
 
 
Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka ja sen 
rahoitus tulee Maaseuturahastosta Hämeen ELY-
keskukselta. Hankkeen viestinnän asiantuntijana 
Kotiseutuliitossa toimii Jonina Vaahtolammi.  
 
 

6.10 Tietosuojakoulutus  
 
Suomen Kotiseutuliitto on yhdessä Kansallisarkis-
ton kanssa kehittänyt jo pitkään kotiseutuarkisto-
toimintaa järjestämällä arkistotoimeen liittyviä 
koulutusseminaareja ja tutustuttamalla paikallis-
toimijat eli arkistonmuodostajat mm. tietojärjes-
telmiin. Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n tieto-
suoja-asetus ja 2019 uudistunut henkilötietolaki 
ovat aiheuttaneet uusia haasteita arkistoille.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 
2020 Kotiseutuliitolle rahoitusta tietosuojakoulu-
tuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuk-
sen suunnittelu käynnistettiin vuoden 2020 lo-
pulla.  
 
Kotiseutuarkistoille ja paikallismuseoille suun-
nattu tietosuojakoulutus toteutetaan yhteistyössä 
Kansallisarkiston kanssa. Koulutuksen suunnitteli-
jana toimii Kotiseutuliiton valtuuston asiantuntija-
jäsen, Kansallisarkisto Oulun johtaja Vuokko Joki. 
Koulutuksen koordinaattorina toimii Jonina Vaah-
tolammi.  
 
 

http://www.emuseo.fi/
http://www.emuseo.fi/
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Kotiseutuliiton viestintästrategia päivitettiin vuonna 2020. 
 
 

7. VIESTINTÄ JA JULKAISUT  
 
Liiton viestintästrategia päivitettiin vastaamaan lii-
ton uutta strategiaa ja siihen lisättiin viestinnän ta-
voitteet. Viestintävisio liiton 80-vuotisjuhliin 
vuonna 2029 määriteltiin näin: ”Kotiseutuliitto on 
vuorovaikutteinen yhteisö. Kotiseutuliikkeen mer-
kitys tiedetään ja sitä arvostetaan. Kotiseutuliitto 
jäsenineen on suomalaisten hyvin tuntema ja ra-
kastama organisaatio. Alan eurooppalaiset harras-
tajat ja ammattilaiset pitävät suomalaista kotiseu-
tutyötä merkittävänä. Kotiseutuliitto tunnistetaan 
arvoistaan avoimuus, osallisuus, yhdenvertaisuus, 
paikallisuus, yhteenkuuluvuus ja kotiseuturak-
kaus.” 
 
Liiton näkyvyyden kannalta vuosi 2020 oli erittäin 
hyvä. Tämä johtui varmasti osaltaan liiton isoista 
ja näyttävistä hankkeista, joista oli paljon kerrotta-
vaa. Liiton nettisivuston www.kotiseutuliitto.fi 
käyttäjämäärä kasvoi vuoden aikana merkittä-
västi, ks. luku 7.5. Myös vierailujen määrä kasvoi 
edellisvuodesta yli 40 prosenttia.  Kasvua oli jo 
edellisvuonna. 
 

 
Koronapandemia nosti tietoliikenteen ennennäke-
mättömään rooliin liiton toiminnassa. Liiton toi-
misto siirtyi pikavauhtia käyttämään Microsoftin 
Teams-etäkokouspalvelua, johon siirrettiin myös 
hallituksen ja valtuuston kokoukset sekä pääsään-
töisesti kaikki muutkin jaostojen kokoukset ja tii-
mipalaverit.  
 
Kotiseutuliiton viestintä oli erittäin laajaa ja siihen 
osallistui lähes koko liiton henkilökunta. 
 
Kotiseutuliiton uutisoinneista erityisen suurta kiin-
nostusta herättää vuodesta toiseen liiton palkinto-
toiminta, erityisesti Vuoden kaupunginosa -kil-
pailu, jonka voittaja Lauttasaari sekä itse kilpailu 
saivat erittäin merkittävää valtakunnallista media-
huomiota sekä televisiossa, radiossa että sanoma-
lehdissä.  
 
Myös Vuoden kotiseututeos ja Vuoden kotiseutu-
yhdistys -kilpailut herättivät median kiinnostuk-
sen. Samoin Kokkolassa järjestetyt Valtakunnalli-
set kotiseutupäivät. 
 
Vuosikirjaa ei tehty vuonna 2020. 

http://www.kotiseutuliitto.fi/
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7.1 Koronakysely, Suomi toimii -kam-
panja ja etätapahtumaseminaarit 
 
Koronapandemia synnytti tarpeen selvittää liiton 
jäsenten kuulumisia pandemian aiheuttaneessa 
poikkeuksellisessa tilanteessa ja liitto teki aiheesta 
netissä toteutetun kyselyn. Moni toimija joutui ta-
loudellisesti hankalaan tilanteeseen pandemian 
vuoksi. Kotiseutuliitto vetosi kuntiin ja muihin 
vuokranantajiin, että ne antaisivat yhdistyksille ti-
lapäisiä maksuhelpotuksia. Toisaalta ilmeni, että 
lähiympäristön merkitys korostui entisestään pan-
demian vuoksi. Kyselyssä kartoitettiin lisäksi, min-
kälaista korona-ajan toimintaa yhdistyksissä jär-
jestettiin. 
 
Liitto osallistui valtionauvoston kansian lanseeraa-
maan Suomi toimii -kampanjaan etsimällä mm. 
edellä mainitun kyselyn avulla hyviä ja turvallisia 
toiminnan malleja kaikille jaettavaksi. Parhaista 
malleista pyydettiin blogijutut liiton Kotiseutublo-
giin ja ne koottiin liiton Kohti kotiseututyön uutta 
normaalia -sivulle.  
 
Liitto toteutti runsaasti verkkotapahtumia, kun 
hankkeitten koulutusta ja työpajoja muutettiin 
etätapahtumiksi. Liitto järjesti lisäksi kaksi avointa 
verkkoseminaaria, joissa osallistujat saivat malleja 
ja opastusta etätapahtumien järjestämiseen. En-
simmäinen, kesäkuussa järjestetty tilaisuus, kes-
kittyi teknisiin välineisiin ja niiden käyttöön. Toi-
nen, lokakuussa järjestetty tilaisuus, esitteli jäse-
nistön hyviä malleja ja ideoita. Ensimmäisessä ti-
laisuudessa oli joitakin kymmeniä osanottajia, ja 
verkkoseminaarin katsoi kaikkiaan 160 henkeä 
suorana lähetyksenä tai kahden viikon nähtävillä-
oloaikana. 
 
 

 
Lokakuisen verkkoseminaarin osallistujia. 
 
 

7.2 Kuntavaaliteemat: Läheisyys on 
voimaa 
 
Liitto osallistui kuntien keskustelunavauksiin ja ky-
symyksenasetteluihin laatimalla yhdessä jäsenis-
tön kanssa Läheisyys on voimaa -kuntavaalikam-
panjan, joka julkaistiin myös ruotsiksi.  
 
Teemojen kokoamista varten jäsenistölle tehtiin 
verkkokysely, jossa heillä oli mahdollisuus tuoda 
esiin tärkeitä näkökulmia. Vastauksia saapui 22. 
Niissä yhdeksi tärkeimmistä teemoista nousi koti-
seututyön merkitys kunnille, joka nostettiin kes-
keiseksi kampanjan teemaksi.  
 
Materiaali lähetettiin jäsenistölle toivomuksella, 
että kukin jäsenyhteisö laatisi teemoittelun poh-
jalta oman paikallisen esityksensä kuntavaalikes-
kusteluihin. Teemat lähetettiin lisäksi lehdistölle ja 
puolueille. 
 
 

7.3 Kotiseutuposti 
 
Kotiseutuposti on kotiseutu- ja kulttuuriperintö-
työn painettu ajankohtaislehti, joka lähetetään 
neljä kertaa vuodessa kaikille liiton jäsenyhtei-
söille ja klubijäsenille. Lehden tarkoitus on toimia 
ajankohtaisviestinnän lisäksi kotiseututoiminnasta 
kiinnostuneiden ihmisten aikakauslehtenä, ja sitä 
on kehitetty vuosien mittaan tähän suuntaan. 
 
Lehti julkaistaan myös kaikille avoimena sähköi-
senä versiona Issuu-palvelussa, johon pääsee lii-
ton nettisivujen kautta. Jäsenyhteisöt voivat jakaa 
sähköistä versiota edelleen omille jäsenilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen ja jäsenten jäsenet voi-
vat tilata lehden linkin myös itselleen suoraan.  
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Vuonna 2020 lehden teemana oli kestävä kehitys 
neljästä eri näkökulmasta: sosiaalisesta, kulttuuri-
sesta, taloudellisesta ja ekologisesta näkökul-
masta. Lehden painos oli 1200 kappaletta. Lehden 
sähköisellä versiolla oli lisäksi vähintään yli 2000 
vierailijaa vuonna 2020. Luvussa eivät ole mukana 
ne lehden Issuu-sivustolla lukeneet, jotka eivät ole 
kulkeneet liiton nettisivujen kautta. 

 

 
 
 

7.4 Hilja-uutiskirje 
 
Kotiseutuliiton jäsenille suunnattu Hilja-uutiskirje 
kokoaa tiiviisti liiton ja kotiseutukentän ajankoh-
taiset asiat. Vuoden 2020 aikana uutiskirje lähetet-
tiin sähköpostitse jäsenistölle ja luottamushenki-
löille sekä sen erikseen tilanneille henkilöille noin 
kerran kuussa. Hilja jaettiin myös Facebookissa ja 
Twitterissä. 
 
 

7.5 Nettisivut ja Kotiseutublogi 
 
Liiton nettisivut www.kotiseutuliitto.fi olivat 
useallakin mittarilla katsottuna erittäin isossa käy-
tössä vuoden aikana. Sivuston katselukertojen 
määrä kasvoi edellisvuoteen nähden yli 40 pro-
senttia. Sivuilla oli vuoden noin 283 000 katselu-
kertaa, joista yksilöityjä oli 223 000. Kävijöiden lu-
kumäärän lisäksi käyttäjien sivuilla viettämä aika 
kasvoi 18 prosenttia. Erityisen iso kasvu oli sivus-
ton käyttäjämäärässä, joka kasvoi peräti 73 pro-
senttia lähes 93 000 yksilöityyn käyttäjään. Uusia 
sivuston käyttäjiä oli lähes yhtä paljon. 
 
Eniten käyttäjiä oli etusivulla www.kotiseutu-
liitto.fi, ajankohtaissivuilla, jossa ovat liiton uuti-

set, Kirjamakasiinissa, josta kävijät näyttävät mo-
nesti etsineen tietoa esimerkiksi kuntavaaku-
noista, seurantalosivut ja tietopankki. 
 
Kotiseutublogissa julkaistiin vuoden aikana 31 lii-
ton sisältöihin liittyvää kirjoitusta, ja blogin koko-
naislukijämäärä kasvoi kolmanneksella. Artikkelit 
ovat luettavissa sivulla www.kotiseutu-
liitto.fi/blogi. 
 
 

7.6 Sosiaalinen media 
 
Liiton sosiaalisen median toiminta oli laajaa. Face-
bookissa liitolla on neljä tiliä: Suomen Kotiseutu-
liitto, jolla oli vuoden lopussa noin 4000 seuraajaa 
(2019 lopussa seuraajia oli noin 3700), Valtakun-
nalliset kotiseutupäivät (yli 1200 seuraajaa), Koti-
seudulle-keräyksen sivusto (lähes 500 seuraajaa).  
 
Eri hankkeissa on käytössä @kotiseuturakkaus-tili, 
joka oli vuonna 2018-2020 Mestarit ja kisällit -
hankkeen käytössä. Kaupunginosatoimijat-Face-
book-ryhmässä oli vuoden lopussa yli 200 jäsentä. 
Kotiseutuliitto ylläpitää myös eri hankkeisiin liitty-
viä Facebook-sivuja.  
 
Liitto viestii toiminnastaan ja kiinnostavista ai-
heista myös Twitterissä. Siellä Kotiseutuliitolla oli 
vuoden lopussa yli 2200 seuraajaa (2019 lopussa 
2000).   
 
Kotiseutuliiton Instagram-tilillä oli vuoden 2019 lo-
pussa noin 1700 seuraajaa (2018 lopussa seuraajia 
noin 1200).  
 
Kotiseutuliitolla on myös tili valokuvien ja videoi-
den jakamiseen erikoistuneella Flickr-yhteisöpal-
velusivustolla. Palvelua käytettiin mm. Valtakun-
nallisten kotiseutupäivien kuvagallerian luomi-
seen ja lehdistökuvien jakamiseen. 
 
Lisäksi liitolla on oma YouTube-kanava, jonka kiin-
nostavinta julkaisua, maakuntalaulujen karaoke-
versioiden Nälkämaan laulua, on katseltu 15 000 
kertaa. 
 
 

7.7 Mediatiedotus 
 
Liiton medialistalla lähetettiin kaikkiaan 109 tiedo-
tetta, joista osa oli valtakunnallisia ja osa paikalli-

http://www.kotiseutuliitto.fi/
http://www.kotiseutuliitto.fi/
http://www.kotiseutuliitto.fi/
http://www.kotiseutuliitto.fi/blogi
http://www.kotiseutuliitto.fi/blogi
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sesti räätälöityjä. Niistä osa koski liiton järjestötoi-
mintaa ja osa liiton lukuisia hankkeita sekä muille 
organisaatioille tuottamia palveluja.   
 
Käytössä oli sähköinen Ampparit Hakuvahti -me-
diaseuranta, jonka avulla liitto saa tietoa monista 
liiton aihepiireistä julkaisuista artikkeleista ja mai-
ninnoista. 
 
 

7.8 Kirjamakasiini 
 
Liitto ylläpitää verkossa Kirjamakasiini-nimistä uu-
sien kotiseututeosten esittelysivustoa. Vuonna 
2020 makasiinissa esiteltiin 55 uutta kotiseutukir-
jaa. Valtaosan esittelyistä laati dosentti, tietokirjai-
lija Lassi Saressalo. 
 

www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kirjamakasiini  
 
 

7.9 Kotiseutututkimuksen ABC 
 
Kotiseutuliitto ylläpitää maksutonta Kotiseututut-
kimuksen ABC -nettiopasta. Opas koostuu alan 
tutkijoiden kirjoittamista artikkeleista. Opas on 
helppotajuinen ja soveltuu monenlaiseen käyt-
töön, tarvittaessa myös ammattihistorioitsijoille. 
Opasta on tarkoitus kehittää ja päivittää jatkossa 
tarpeen ja resurssien mukaan, mikä on mahdol-
lista palvelun digitaalisuuden ansiosta. 
 

kotiseutuliitto.fi/toiminta/julkaisut/abc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

http://www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kirjamakasiini
http://www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/julkaisut/abc/
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8. KOTISEUTULIITON TALOUS 
 
 
Tilinpäätös 2020 osoittaa ylijäämää 21 817,97 €. 
Tarkemmat taloustiedot esitetään tilinpäätösasia-
kirjoissa. Tilintarkastajana toimi Pricewaterhouse-
Coopers Oy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liiton tulotalous (782 400,70 €) perustui  

• harkinnanvaraiseen valtion- 
avustukseen (34,5 %), 

• jäsenmaksutuottoihin (15,3 %),  

• muihin tuottoihin (6 %) ja  

• projekti- ja hankeavustuksiin ja hanke- 
tuottoihin (44,2 %).  

 

 
 
 
Lisäksi seurantalojen korjausavustuksiin  
osoitettiin 1 534 000 € läpivirtausrahaa. 
 
 
 
 
 
 
Keskeiset riskit  
Toiminnan keskeiset riskit ovat valtion rahoituk-
sen merkittävä pieneneminen ja projektin tai 
hankkeen epäonnistuminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menotalous (760 582,73 €) jakautui  

• henkilöstökuluihin (37,4 %), 

• toiminta- ja jäsenpalvelu- 
kuluihin (11,7 %),  

• järjestötoimintakuluihin (5,4 %)  
ja 

• hankekuluihin (45,5 %).  
 

 
 
Hankekulut jakautuvat seurantalojen korjaus- ja 
neuvontatoimintaan (63,7 %) ja muihin ulkopuo-
lelta rahoitettuihin toimintoihin (36,3 %). Hankkei-
den tilinpäätökset esitetään tilinpäätösasiakir-
joissa.  
 
 
 

 
 
 
Oheisessa diagrammissa on esitetty ulkopuolelta 
rahoitettujen hankkeiden kehitys viime vuosilta. 
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9. KOTISEUTULIITON  TOIMIHENKILÖT
 
 
Liiton toimiston henkilökuntaan kuului vuonna 2020 yhdeksän vakituista toimihenkilöä, lisäksi sijaisuuksia ja 
määräaikaisia hanketyöntekijöitä. 
 
 Vuoden mittaan tapahtuneet henkilövaihdokset näkyvät oheisessa nimilistassa.  
 
Toimiston yhteystiedot ovat tämän kertomuksen viimeisellä sivulla. 
 
Järjestötyöntekijät (6 tehtävää) 

- viestintäpäällikkö Anna-Maija Halme 
- talouspäällikkö Paula Hirvonen-Graeffe 
- järjestöassistentti Riina Koivisto  

(sijaisuus 16.11. asti) 
- järjestöassistentti Kalle Nikander  

(14.9. alkaen) 
- järjestöpäällikkö Liisa Lohtander  
- toimistoassistentti Elina Teikari 
- toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo 

 
Seurantalotehtävissä (2 tehtävää) 

- hankesihteeri-tiedottaja Johanna Heikkilä 
(sijaisuus 31.1. asti) 

- hankesihteeri-tiedottaja Jonina Vaahto-
lammi (sijaisuus 1.2.-31.3.) 

- hankesihteeri-tiedottaja Sanna Käyhkö 
(24.2. alkaen) 

- rakennustutkija Lasse Majuri 
 
Hanketyöntekijät (4 tehtävää) 

- koordinaattori Marika Punamäki 
- koordinaattori Maria Talvitie 
- suunnittelija/koordinaattori Jonina Vaah-

tolammi 
- assistentti, seurantalotyö, Anna-Kaisa Yli-

talo (28.9.-13.11.) 

  

 
Liiton henkilökuntaa kesäkuussa 2020 Seurasaaressa Helsingissä. 
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LIITTEET 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kokoukset 
 
 
Vuosikokous 
21.11.2020 Kokkola 
 
Valtuuston kokoukset 
8.5.2020 Sähköpostikokous  
11.12.2020 Microsoft Teams -etäkokous 
 

 
 
Hallituksen kokoukset 
23.1.2020 Helsinki 3.3.2020 Helsinki 
19.3.2020 Sähköpostikok.  22.4.2020 Teams  
25.5.2020 Teams 14.8.2020 Teams 
18.9.2020 Teams 16.10.2020 Teams 
13.11.2020 Teams 3.12.2020 Teams

       
 
Liiton edustajat organisaatioissa ja työryhmissä, joissa liitto on jäsenenä tai  
joihin on kutsuttu liiton edustaja 2020 
 

- Elävän perinnön luontorinki, Unescon aineeton kulttuuriperintö (Liisa Lohtander, Riitta Vanhatalo) 
- Euroopan kulttuuriympäristöpäivät -työryhmä, ympäristöministeriö (Liisa Lohtander ja Jonina Vaah-

tolammi) 
- Europa Nostra (Anna-Maija Halme) 
- Europa Nostra Finland ry (Tuula Salo) 
- European Heritage Days -koordinaatio, Euroopan neuvosto (Liisa Lohtander) 
- European Heritage Label -ohjausryhmä, Museovirasto (Liisa Lohtander) 
- Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE, Valtioneuvosto, (Riitta Vanhatalo) 
- Korttelijaosto, Suomen Kylät ry (Tuula Salo) 
- Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta, opetus- ja kulttuuriministeriö (Riitta Vanhatalo) 
- Muinaisjäännösten hoidon rinki, Museovirasto (Liisa Lohtander) 
- Seurantaloasiain neuvottelukunta (Liisa Lohtander) 
- Suomen Kansallispukujen Ystävät ry (Janne Vilkuna) 
- Tammenlehvän perinneliitto (Teppo Ylitalo) 
- Turun kansainvälisten Kirjamessujen päätoimikunta (Riitta Vanhatalo) 
- Uudenmaan Ely-keskuksen kulttuuriympäristöryhmä (Lasse Majuri)          
- Viheralan neuvottelukunta, Viherympäristöliitto ry (Liisa Lohtander)     
- Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen -ryhmä, maa- ja metsätalousministeriö (Tuula Salo) 
- Yksityisarkistojen neuvottelukunta, Kansallisarkisto (Tuula Salo) 

 
 

Liiton järjestämät tilaisuudet sekä tilaisuudet, joiden järjestelyihin liitto osallistui  
 
21.1.2020 Monikulttuurisuutta vapaaehtoistoimintaan -koulutus, osa 2 Espoossa 
29.1.2020 European Heritage Days -tapahtumahautomo Helsingissä 
13.2.2020 European Heritage Days -tapahtumahautomo Jyväskylässä 
11.3.2020 Keski-Suomen maakunnallinen kokous Jyväskylässä 
14.3.2020 Korjausklinikka-hankkeen tapahtuma Heinolassa 
5.5.2020 Uusi katse kotikulmiin -inspiraatiopäivä verkossa 
8.5.2020 Suomen suurin etäpäivä verkossa. 
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12.5.2020 Kaikilla on oikeus kotiseutuun -verkko-oppaan julkistustilaisuus verkossa. 
19.5.2020 Miten teen oman mobiilioppaan -eMuseo-etäkoulutus yhteistyössä Momeon kanssa 
12.6.2020 Virtuaalinen neuvontaklinikka yhdistystoiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä 
28.8.2020 Yhteisöt elävät! -starttitilaisuus Facebook-livetapahtumana 
3.9.2020 Mestarit & kisällit -Instagram-livelähetys ylisukupolvisen kotiseututyön toimintamallista 
24.9.2020 Miten teen oman mobiilioppaan -eMuseo-etäkoulutus yhteistyössä Momeon kanssa 
3.10.2020 Vuoden kotiseututeos ja keskustelu kotiseutukirjallisuudesta -tilaisuus Facebook-livetapahtumana 
7.10.2020 Yhteisöt Elävät! -etätyöpaja yhteistyössä Lusto – Suomen Metsämuseon kanssa 
21.10.2020  Yhteisöt Elävät! Uudenmaan etätilaisuus 
27.10.2020 Verkkoseminaari tapahtumien järjestämisestä etäaikaan 
27.10.2020 Korjausklinikan ja Lahden Museoiden Avustusklinikka-etätapahtuma 
4.11.2020 Yhteisöt Elävät! Kymenlaakson etätilaisuus 
5.11.2020 Yhteisöt Elävät! Keski-Suomen etätilaisuus 
11.11.2020  Yhteisöt Elävät! Lapin etätilaisuus 
11.11.2020  Yhteisöt Elävät! Satakunnan etätilaisuus 
19.-21.11.2020  Valtakunnalliset kotiseutupäivät Kokkolassa 
26.11.2020 Miten teen oman mobiilioppaan -eMuseo-etäkoulutus yhteistyössä Momeon kanssa 
30.11.2020 Kulttuurinen moninaisuus -hankkeiden päätöstilaisuus etätapahtumana 
3.12.2020  Yhteisöt Elävät! Päijät-Hämeen etätilaisuus 
 
 

Kotiseututoimijoiden maakunnalliset kokoukset 
 
5.3. Etelä-Karjala, Lappeenranta. Riitta Vanhatalo 
11.3 Keski-Suomi, Jyväskylä Liisa Lohtander 
 
Muut maakunnalliset kokoukset peruttiin koronarajoitusten vuoksi ja valtuuston ehdokasvalinta hoidettiin verkkolo-
makkeilla.  

 
 

Seurantalotoimintaan liittyvät matkat, esitelmät ja edustaminen 
 
Neuvontakäynnit ja esitykset  
21.1.2020 Lasse Majuri piti esitelmän Svenska Kulturfondetin järjestämässä, korjausavustuksia koskevassa tilai-

suudessa. 
6.2.2020 Lasse Majuri oli kouluttamassa Suomen Nuorisoseurat ry:n tilaisuudessa Mikkelissä. 
27.2.2020 Lasse Majuri vieraili Sunilan Sisun talolla Kotkassa. 
14.3.2020 Lasse Majuri piti esitelmän Korjausklinikka-hankkeen tapahtumassa Heinolassa.  
4.6.2020 Lasse Majuri vieraili seurantalolla Padasjoella. 
5.6.2020 Lasse Majuri vieraili seurantaloilla Sysmässä. 
9.6.2020 Lasse Majuri vieraili seurantalolla Jyväskylässä. 
29.6.–6.7.2020  Lasse Majuri vieraili yhteensä 36 seurantalolla Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Poh-

jois-Pohjanmaalla. 
14.8.2020 Lasse Majuri vieraili seurantaloilla Kirkkonummella, Särkisalossa ja Marttilassa. 
20.8.2020 Lasse Majuri vieraili Merikarvian Mieslaulajaintalolla. 
31.8.2020 Lasse Majuri vieraili seurantalolla Askolassa. 
8.9.2020 Lasse Majuri vieraili Puistokulma-talolla Vantaalla. 
10.9.2020 Lasse Majuri vieraili Saurion seurantalolla Ylöjärvellä. 
29.10.2020  Lasse Majuri vieraili Malm Svenska Ungdomsförening -talolla Helsingissä. 
20.11.2020 Lasse Majuri vieraili Kannuksessa seurantalolla. 
21.11.2020 Lasse Majuri vieraili Pohjanmaalla (Pedersöre, Korsholm, Korsnäs, Solf) 
  viidellä seurantalolla. 
 
Muut seurantalotoiminnan edustukset  
11.2.2020 Lasse Majuri osallistui Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta -kuulemiseen oikeusministeri-

össä. 
6.3.2020 Riitta Vanhatalo, Lasse Majuri, Liisa Lohtander, Jonina Vaahtolammi, Sanna Käyhkö osallistuivat Seu-

rantaloasiain neuvottelukunnan kokoukseen Kansallismuseolla. 
10.3.2020 Lasse Majuri osallistui Uudenmaan kulttuuriympäristöryhmän kokoukseen Pasilassa. 
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19.3.2020 Sanna Käyhkö ja Jonina Vaahtolammi kokoustivat Vetokonsulttien kanssa. 
11.5.2020 Jonina Vaahtolammi piti palaverin Kansalliskirjaston palvelusuunnittelija Susanna Eklundin kanssa 

Finna-järjestelmästä ja seurantaloaineistoista. 
30.7.2020  Sanna Käyhkö, Jonina Vaahtolammi ja Anna-Kaisa Ylitalo osallistuivat Vetoboxin rajapinnat-etäpalave-

riin Vetokonsulttien kanssa. 
13.8.2020 Lasse Majuri, Sanna Käyhkö, Paula Hirvonen-Graeffe, Jonina Vaahtolammi ja Riitta Vanhatalo osallis-

tuivat seurantalopalaveriin Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. OKM:stä mukana olivat Päivi Salo-
nen, Joni Hiitola ja Sami Salonen (etä). 

4.9.2020 Lasse Majuri, Sanna Käyhkö ja Riitta Vanhatalo tapasivat opetus- ja kulttuuriministeriön Päivi Salosen. 
13.11.2020 Lasse Majuri osallistui Museokeskus Vapriikin järjestämään modernin rakennusperinnön webinaariin. 
18.11.2020 Riitta Vanhatalo, Lasse Majuri ja Sanna Käyhkö palaverissa opetus- ja kulttuuriministeriön Päivi Salo-

sen kanssa korona-avustuksista. 
 
 

Toimihenkilöiden muut puheenvuorot ja edustukset  
13.1.2020 Riitta Vanhatalo oli palaverissa Kulta ry:llä. 
15.1.2020 Marika Punamäki tapasi Kuntaliiton edustajia. 
15.1.2020 Anna-Maija Halme osallistui Europa Nostra Finlandin kiinteistöveropalaveriin Eurofactissa. 
16.1.2020 Riitta Vanhatalo oli puheenjohtajana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Lapin yliopiston kulttuurimat-

kailun ja kestävän kehityksen seminaarissa Messukeskuksessa. 
16.1.2020 Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat European Heritage Days -työryhmän kokoukseen 

Opetushallituksessa. 
17.1.2020 Maria Talvitie tapasi Käpylä-Seuran Tintti Karppisen. 
17.1.2020 Jonina Vaahtolammi tapasi Korjausklinikka-hankkeen väkeä Lahden museolla. 
17.1.2020 Marika Punamäki tapasi Olari-seuraa, MPNY ry:tä ja Latokaski-seuraa Espoossa. 
21.1.2020 Sampo Suihko ja Riitta Vanhatalo tapasivat opetus- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen sekä johtaja 

Minna Karvosen opetus- ja kulttuuriministeriössä. 
22.1.2020 Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat kulttuuriympäristöviestinnän yhteistyöryhmän ta-

paamiseen Kansallismuseolla. 
27.1.2020 Marika Punamäki tapasi Raisa Lindroosin Trapesasta. 
29.1.2020 Anna-Maija Halme osallistui opetusministeriön seminaariin Lasten ja nuorten osallistumisoikeuksista 

ja niiden edistämisestä. 
29.1.2020 Liisa Lohtander, Jonina Vaahtolammi, Anna-Maija Halme ja Maria Talvitie järjestivät European Heri-

tage Days - tapahtumahautomon Hakaniemessä, Helsingissä. 
30.1.2020 Riitta Vanhatalo tapasi maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän. 
31.1.2020 Maria Talvitie tapasi Lahti-Seuran edustajia Lahdessa. 
4.2.2020 Marika Punamäki esitteli Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hanketta Omnian hallitukselle. 
6.2.2020 Jonina Vaahtolammi tapasi Hanna Hämäläisen kulttuuriympäristöpäivien asioissa. 
8.2.2020 Marika Punamäki tapasi Soukka-Seuran väkeä. 
9.2.2020 Maria Talvitie edusti Mestarit & kisällit -hanketta Helsingin Flamencofestivaalin lasten biennaaliin Oo-

dissa. 
10.2.2020 Maria Talvitie kävi Turussa tapaamassa Säkylä-Seuran, Köyliö-Seuran ja Leader Pyhäjärviseudun edus-

tajia Mestarit & kisällit -hankkeen puitteissa. 
12.2.2020 Liisa Lohtander osallistui European Heritage Label -ohjausryhmän kokoukseen Museovirastolla. 
13.2.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Saimaa-ilmiö -seminaariin Helsingissä. 
14.2.2020 Marika Punamäki osallistui MPNY:n ja Olari-seuran juhlaan. 
14.2.2020 Anna-Maija Halme osallistui Kansallinen demokratiaohjelma 2025 kick off -tilaisuuteen. 
20.2.2020 Anna-Maija Halme osallistui kotiseutupäivien viestintäryhmän kokoukseen Kokkolassa. 
21.2.2020 Anna-Maija Halme osallistui Kokkolan kotiseutupäivien tiedotustilaisuuteen ja esitteli siellä Kotiseutu-

liittoa. 
21.2.2020 Teppo Ylitalo, Riitta Vanhatalo ja Liisa Lohtander vierailivat yhdessä maakuntien liittojen kulttuurivas-

taavien kanssa eduskunnan sivistystyövaliokunnassa. 
24.2.2020 Marika Punamäki osallistui Active NGOS -kokoukseen Espoossa. 
25.2.2020 Liisa Lohtander osallistui Focus Group Faro Skills -keskusteluun Oodissa. 
25.2.2020 Marika Punamäki osallistui Naapurikahvit-hankeideointiin Myllypurossa. 
28.2.2020 Maria Talvitie vieraili Mestarit & kisällit -hankkeen puitteissa Hösmärin päiväkodin isovanhempipäi-

vässä Espoossa. 
2.3.2020 Maria Talvitie osallistui Uusimaa-viikko -palaveriin Uudenmaan liitossa. 
3.3.2020 Marika Punamäki piti palaveria Laajalahti-seuran kanssa Leppävaarassa. 
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4.3.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui kulttuuriympäristöpäivien tapaamiseen ympäristöministeriössä. 
4.3.2020 Anna-Maija Halme osallistui Europa Nostra Finlandin sihteerinä yhteispohjoismaista hanketta käsitte-

levään palaveriin Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa. 
5.3.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Etelä-Karjalan maakunnalliseen kotiseututoimijoiden kokoukseen. 
5.3.2020 Anna-Maija Halme Valtioneuvoston linnassa tapaamassa Jukka Vanhasta valtiovarainministeriöstä, 

aiheena Europa Nostra Finlandin kiinteistöverohanke. 
7.3.2020 Maria Talvitie kävi Mestarit & kisällit -hankkeen puitteissa Kauhavalla tapaamassa Härmä-Seuran 

edustajia. 
10.3.2020 Liisa Lohtander osallistui kotiseutupäivien suunnittelukokoukseen Kokkolassa. 
16.3.2020 Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat European Heritage Days -työryhmän kokoukseen. 
18.3.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Oulun kotiseutupäivien seminaarityöryhmän kokoukseen. 
18.3.2020 Maria Talvitie osallistui Hyvinvoinnin tilat -hankkeen palaveriin, aiheena Uusimaa-viikon suunnittelu. 
20.3.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikka-hankkeen palaveriin. 
24.3.2020 Maria Talvitie kokousti viestintätoimisto Noonin kanssa. 
24.3.2020 Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi Hanna Hämäläisen kanssa European Heritage Days -hankkeen 

palaverissa. 
24.3.2020 Liisa Lohtander osallistui European Heritage Label -ohjausryhmän kokoukseen. 
24.3.2020 Maria Talvitie osallistui Hyvinvoinnin tilat -hankkeen palaveriin, jossa suunniteltiin Suomen suurin etä-

työpäivä -tapahtumaa. 
25.3.2020 Riitta Vanhatalo ja Liisa Lohtander osallistuivat Museoviraston järjestämään aineettoman kulttuuripe-

rinnön edistämishankkeen suunnittelupalaveriin. 
27.3.2020 Maria Talvitie osallistui Suomen suurin etätyöpäivä -tapahtuman suunnittelupalaveriin. 
30.3.2020 Marika Punamäki osallistui Espoon kaupungin Active NGOS-hankkeen kokoukseen. 
31.3.2020 Maria Talvitie osallistui Suomen suurin etäpäivä -tapahtuman suunnittelupalaveriin Hyvinvoinnin tilat-

hankkeen kanssa. 
31.3.2020 Anna-Maija Halme osallistui Europa Nostra Finlandin vuosikokoukseen. 
1.4.2020 Maria Talvitie osallistui Uudenmaan liiton tilaisuuteen, jonka aiheena oli aineettoman kulttuuriperin-

nön Uusimaa. 
2.4.2020 Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat European Heritage Days -suunnittelupalaveriin. 
6.4.2020 Marika Punamäki osallistui Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeen toimijoiden kokoukseen. 
8.4.2020 Maria Talvitie kokousti viestintätoimisto Noon kanssa. 
8.4.2020 Maria Talvitie palaveerasi Hyvinvoinnin tilat -hankkeen kanssa. 
9.4.2020 Maria Talvitie ja Hanna Ylitepsa kokoustivat Uusi katse kotikulmiin! -inspiraatiopäivästä. 
15.4.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Kansallispukujen Ystävien hallituksen kokoukseen. 
15.4.2020 Maria Talvitie ja Hanna Ylitepsa kokoustivat Uusi katse kotikulmiin! -inspiraatiopäivästä. 
17.4.2020 Maria Talvitie osallistui Suomen suurin etäpäivä -suunnittelupalaveriin Kulttuuriperintökasvatusseuran 

kanssa. 
20.4.2020 Jonina Vaahtolammi piti Korjausklinikka-hankkeen suunnittelupalaverin LAB-ammattikorkeakoulun 

Reetta Nousiaisen kanssa. 
21.4.2020 Maria Talvitie osallistui Suomen suurin etäpäivä -suunnittelupalaveriin Hyvinvoinnin tilat -hankkeen 

kanssa. 
22.4.2020 Liisa Lohtander osallistui European Heritage Label -viestintäkokoukseen. 
23.4.2020 Anna-Maija Halme, Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat Kulttuuriympäristöviestinnän 

yhteistyöverkoston kokoukseen. 
28.4.2020 Liisa Lohtander osallistui Kokkolan kotiseutupäivien järjestelytoimikunnan kokoukseen. 
29.4.2020 Maria Talvitie veti Uusi katse kotikulmiin -inspiraatiopäivän Jitsi-testikokouksen. 
29.4.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys 

ry:n kevätkokoukseen. 
4.5.2020 Maria Talvitie osallistui Suomen suurin etäpäivä -suunnittelupalaveriin Hyvinvoinnin tilat -hankkeen 

kanssa. 
4.5.2020 Liisa Lohtander osallistui Kansainvälisen maisemapäivän suunnittelupalaveriin. 
4.5.2020 Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat palaveriin Vantaan kaupunginmuseon intendentti 

Annamari Juvonen-Eskolan kanssa. 
5.5.2020 Maria Talvitie veti Uusi katse kotikulmiin -inspiraatiopäivän etätapahtuman. Riitta Vanhatalo, Marika 

Punamäki ja Elina Teikari osallistuivat. 
5.5.2020 Paula Hirvonen-Graeffe, Riitta Vanhatalo ja Jorma Hämäläinen osallistuivat palaveriin Nordean edusta-

jien kanssa. 
5.5.2020 Maria Talvitie esitteli Suomen suurinta etäpäivää, Kotiseutuliittoa ja Mestarit & kisällit -hanketta Digi- 

ja väestötietoviraston Digitukiviikon Facebook-live -haastattelussa. 
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6.5.2020 Liisa Lohtander osallistui Euroopan kulttuuriperintötunnusta hakemassa -webinaariin ja piti puheen-
vuoron Koko Suomen kuvat -kampanjasta. 

8.5.2020 Maria Talvitie veti yhdessä Hyvinvoinnin tilat -hankkeen kanssa Suomen suurin etäpäivä -verkkotapah-
tuman. 

11.5.2020 Forssan Lehden toimittaja haastatteli Riitta Vanhataloa. 
12.5.2020 Maria Talvitie, Tuula Salo ja Riitta Vanhatalo osallistuivat palaveriin Kulttuurirahaston kanssa. 
12.5.2020 Liisa Lohtander osallistui Kokkolan kotiseutupäivien järjestelytoimikunnan kokoukseen. 
12.5.2020 Marika Punamäki järjesti Kaikilla on oikeus kotiseutuun -verkko-oppaan julkistustilaisuuden. Riitta 

Vanhatalo, Liisa Lohtander, Maria Talvitie ja Elina Teikari osallistuivat tilaisuuteen. 
13.5.2020 Maria Talvitie osallistui Taikusydän Uudenmaan alueverkoston aamukahveille. 
19.5.2020 Riina Koivisto esitteli Kotiseutuliittoa eMuseo-etäkoulutuksessa. 
26.5.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikka-hankkeen ja Museoviraston yhteiseen palaveriin. 
27.5.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Museoviraston kehittämishankkeen suunnittelupalaveriin.  
27.5.2020  Riitta Vanhataloa haastateltiin osana kansallisen kulttuuriympäristöstrategian arviointia. 
27.5.2020 Anna-Maija Halme haastatteli Vuoden kotiseutuyhdistys -palkinnon voittaneita hankasalmelaisia. 
28.5.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Janne Vilkunan kanssa Kansallispukujen Ystävät ry:n vuosikokoukseen. 
1.6.2020         Liisa Lohtander ja Marika Punamäki osallistuivat palaveriin Kuntaliiton Päivi Kurikan ja Sirkka-Liisa Piip-

posen kanssa. 
1.6.2020 Liisa Lohtander osallistui Kokkolan kotiseutupäivien järjestelytoimikunnan kokoukseen. 
3.6.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikka-hankkeen ohjausryhmän kokoukseen. 
3.6.2020 Maria Talvitie osallistui Taikusydän -verkostokahveille. 
4.6.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Euroopan sosiaalirahasto-hankesuunnitelman sparraukseen. 
4.6.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Oulun kotiseutupäivien seminaarityöryhmän kokoukseen 
5.6.2020          Paula Hirvonen-Graeffe osallistui rahankeräystilityspalaveriin Pwc:n tilintarkastajien Johanna Ala-Här-

kösen ja Leni Lehmusnotkon kanssa. 
5.6.2020 Liisa Lohtander osallistui kansainvälisen maisemapäivän suunnittelukokoukseen. 
5.6.2020 Riitta Vanhatalo ja Sampo Suihko tapasivat opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteerin Tuomo Puu-

malan yhdessä Suomen Nuorisoseurojen pääsihteerin Annika Laaksosen ja Suomen Kylien puheenjoh-
tajan Petri Rinteen kanssa. 

10.6.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Ympäristöministeriön väen kanssa European Heritage Days-kesäsuun-
nitteluun. 

11.6.2020 Riitta Vanhatalo, Tuula Salo ja Maria Talvitie esittelivät Mestarit & kisällit -hankkeen tuloksia ja suunni-
telmia Suomen Kulttuurirahaston asiamies Juhana Lassilalle ja suunnittelija Olli Vallinheimolle. 

12.6.2020       Liisa Lohtander, Jonina Vaahtolammi, Maria Talvitie ja Anna-Maija Halme järjestivät virtuaalisen neu-
vontaklinikan yhdistystoiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä etänä. 

17.6.2020 Riitta Vanhatalo ja Liisa Lohtander osallistuivat Museoviraston kehittämishankkeen suunnittelupalave-
riin. 

13.8.2020 Liisa Lohtander osallistui European Heritage Label -ohjausryhmän ja raadin kokoukseen. 
17.8.2020 Liisa Lohtander osallistui European Heritage Label -ohjausryhmän ja raadin kokoukseen. 
19.8.2020 Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat Euroopan kulttuuriympäristöpäivien -työryhmän 

kokoukseen. 
19.8.2020 Maria Talvitie oli puhumassa Mestarit & kisällit -toiminnasta Hyvinvoinnin tilat -verkoston järjestä-

mässä etätilaisuudessa. 
26.8.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Museoviraston hankepalaveriin.  
26.8.2020 Maria Talvitie haastatteli Leena Marsiota Yhteisöt elävät! -hankkeeseen liittyen.  
26.8.2020 Jonina Vaahtolammi edusti Korjausklinikkaa Luova urbaani Heinola -tapahtumassa. 
27.8.2020 Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat Europea Heritage Days -palaveriin. 
31.8.2020 Riitta Vanhatalo, Anna-Maija Halme ja Liisa Lohtander osallistuivat paikallismuseohankkeen palaveriin 

Suzie Thomasin, Josephine Hoegaertsin ja Johanna Enqvistin kanssa. 
31.8.2020 Riitta Vanhatalo ja Liisa Lohtander osallistuivat Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin liittyvään palave-

riin ympäristöministeriön Hanna Hämäläisen kanssa. 
1.9.2020 Maria Talvitie oli Yhteisöt elävät! -Teams-palaverissa Kymenlaakson museon, Kymenlaakson liiton ja 

Kymenlaakson kesäyliopiston edustuksen kanssa. 
3.9.2020 Maria Talvitie oli Yhteisöt elävät! Teams-palaverissa Helka ry:n Pirjo Tulikukan kanssa. 
3.9.2020 Maria Talvitie oli Mestarit & kisällit -Instagram-livelähetyksessä ylisukupolvisen kotiseututyön toimin-

tamallista. 
3.9.2020 Riitta Vanhatalo ja Vesa Pynttäri Oulun kotiseutupäivien suunnittelupalaverissa.   
3.9.2020 Riitta Vanhatalo edusti Kotiseutuliittoa Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnassa. 
3.9.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Juuret juniorille -hankkeen projektiryhmän kokoukseen. 
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6.9.2020 Riitta Vanhatalo piti Maikkulan kartanolla juhlapuheen ja jakoi ansiomerkit Oulujoki-seuran 60-vuotis-
juhlassa. 

7.9.2020 Maria Talvitie ja Satakunnan museo Yhteisöt elävät! -palaverissa. 
7.9.2020 Jonina Vaahtolammilla oli Korjausklinikka-hankkeen suunnittelupalaveri Minna Hietasen (LAB-ammat-

tikorkeakoulu) kanssa. 
7.9.2020 Liisa Lohtander, Jonina Vaahtolammi ja Anna-Maija Halme osallistuivat KYVYT-verkoston palaveriin. 
9.9.2020 Maria Talvitie piti Luston kanssa Yhteisöt Elävät! -palaverin 
10.9.2020 Riitta Vanhatalo oli palaverissa opetus- ja kulttuuriministeriön Iina Berdenin kanssa. 
10.9.2020 Riitta Vanhatalo osallistui järjestöseminaariin Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa Finlan-

dia-talolla.  
10.9.2020 Anna-Maija Halme osallistui EuNoF-kokoukseen.  
12.9.2020 Lasse Majuri oli Hyvän korjauksen palkinnon luovutustilaisuudessa Punkalaitumella. 
14.9.2020 Riitta Vanhatalo osallistui kulttuurijärjestöjen valmistautumispalaveriin ministeri Saarikon pyöreän 

pöydän keskustelua varten. 
15.9.2020 Riitta Vanhatalo, Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi sekä Vuokko Joki Kansallisarkistosta osallistui-

vat tapaamiseen tietosuojavaltuutetun kanssa.  
16.9.2020 Lasse Majuri osallistui SILMU:n Rahoitustori-tilaisuuteen. 
17.9.2020 Liisa Lohtander ja Maria Talvitie osallistuivat Kestävä kaupunki -hankkeen tapahtumaan ”Yhteisölli-

syysparantola kunnille ja kaupungeille”. 
21.9.2020 Maria Talvitie piti Yhteisöt Elävät!  -palaverin Lapin maakuntamuseon kanssa.  
21.9.2020 Liisa Lohtander oli Oodissa Helkan puheenjohtajapalaverissa kertomassa koronakyselyn tuloksista. 
21.9.2020 Liisa Lohtander osallistui Suomen paras maisemahanke -raatiin.  
21.9.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikan ja Museoviraston yhteistyöpalaveriin. 
23.9.2020 Riitta Vanhatalo edusti Kotiseutuliittoa ministeri Annika Saarikon pyöreän pöydän keskustelussa.  
23.9.2020 Liisa Lohtander osallistui Museoviraston kulttuuriperinnön ja matkailun verkostotapaamiseen. 
24.9.2020 Liisa Lohtander osallistui Kulttuuriympäristöstategian arvioinnin tulevaisuustyöpajaan. 
24.9.2020 Riina Koivisto ja Kalle Nikander edustivat Kotisetutuliittoa Momeon kanssa järjestetyssä Miten teen 

oman mobiilioppaan eMuseo-etäkoulutuksessa. 
28.9.2020 Riitta Vanhatalo, Liisa Lohtander, Maria Talvitie, Sampo Suihko ja Tuula Salo osallistuivat Suomen malli 

-kokoukseen OKM:n Iina Berdenin kanssa. 
28.9.2020 Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat European Heritage Days -työryhmän kokoukseen.  
29.9.2020 Kotiseutuliiton järjestämässä yhteistyötapaamisessa Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva, Kan-

sallisarkisto Oulun johtaja Vuokko Joki sekä Riitta Vanhatalo, Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi. 
30.9.2020 Maria Talvitiellä oli Mestarit & kisällit -Teams-palaveri Lilinkotisäätiön ja leikkipuisto Linnunrata 

kanssa. 
1.10.2020 Riitta Vanhatalo osallistui European Capitals of Culture -kokoukseen. 
1.10.2020 Anna-Maija Halme oli Lapset kaupunkia suunnittelemassa -oppimiskahvilassa. 
5.10.2020 Liisa Lohtander oli palaverissa kulttuuriperintömatkailusta Museviraston Emma Harjun kanssa. 
5.10.2020 Anna-Maija Halme osallistui Europa Nostra Finland hallituksen -kokoukseen. 
6.10.2020 Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat Museoviraston organisoimaan ”Kansainväliset 

kulttuuriperintötoimet” -verkoston tapaamiseen  
7.10.2020 Maria Talvitie veti Luston Yhteisöt Elävät! -työpajan. 
12.10.2020 Riitta Vanhatalo, Jonina Vaahtolammi ja Liisa Lohtander sekä Vuokko Joki suunnittelivat kotiseutuar-

kistojen tietosuojakoulutusta. 
12.10.2020 Maria Talvitie oli Oodissa kuvaus- ja editointitöissä. 
14.10.2020  Korjausklinikka-tiimi ja Lahden kaupungin edustaja Juhani Pirinen pitivät kokouksen. 
14.10.2020  Riitta Vanhatalo, Liisa Lohtander, Anna-Maija Halme ja Kalle Nikander osallistuivat Rovaniemen koti-

seutupäivien suunnitteluun Rovaniemen järjestelytoimikunnan kokouksessa. 
14.10.2020 Jonina Vaahtolammi ja Lahden Museo pitivät Korjausklinikka-yhteistyöpalaverin. 
19.10.2020 Riitta Vanhatalo ja Anna-Maija Halme Kotiseutuliiton ilmeen suunnittelun starttipalaverissa Noonin 

Anni Mikolan kanssa. 
20.10.2020 Liisa Lohtander ja Kalle Nikander osallistuivat Kokkolan Kotiseutupäivien järjestelytoimikunnan ko-

koukseen. 
20.10.2020  Riitta Vanhatalo osallistui Kuntaliiton, oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön järjestämään De-

mokratiapäivään. 
21.10.2020  Maria Talvitie veti toimistolta etänä Yhteisöt Elävät! Uudenmaan Zoom-tilaisuuden. 
21.10.2020  Anna-Maija Halme osallistui Kokkolan viestintäryhmän kokoukseen. 
22.10.2020  Anna-Maija Halme osallistui Kansalaisyhteiskunnan tila 2020-luvun Suomessa -raportin etäjulkistusti-

laisuuteen. 
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22.10.2020 Riitta Vanhatalo ja Sanna Käyhkö osallistuivat Työturvallisuuskeskuksen yhteistoiminta sisäilma-asioi-
den ratkaisussa -verkkotapahtumaan. 

23.10.2020  Riitta Vanhatalo, Maria Talvitie ja Anna-Maija Halme osallistuivat palaveriin Kulttuuriperintökasvatuk-
sen seuran Hanna Lämsän ja Ira Vihreälehdon kanssa. 

26.10.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Museoalan teemapäiville. 
27.10.2020  Paula Hirvonen-Graeffe osallistui Elon Tyel-päivään 
27.10.2020 Marika Punamäki, Anna-Maija Halme ja Kalle Nikander järjestivät verkkoseminaarin tapahtumien jär-

jestämisestä etäaikaan. 
27.10.2020 Korjausklinikka ja Lahden Museot järjesti Zoomissa Avustusklinikka-tapahtuman. 
28.10.2020 Riitta Vanhatalo, Liisa Lohtander ja Kalle Nikander pitivät Vesa Pynttärin kanssa palaverin Oulun Koti-

seutupäivistä. 
29.10.2020  Liisa Lohtander oli gradua European Heritage Daysta tekevän Johanna Sokan haastattelussa.  
29.10.2020  Liisa Lohtander ja Kalle Nikander pitivät Momeon kanssa eMuseon kehittämispalaverin. 
29.10.2020  Riitta Vanhatalo ja Sampo Suihko tapasivat KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläisen.  
29.10.2020  Liisa Lohtander oli Maisemapäivän valokuvakilpailun tuomarikokouksessa. 
3.11.2020 Riitta Vanhatalo oli AlfaTV:n kuvauksissa Kimmo Kiljusen toimittamaan Senioriseisake-ohjelmaan.  
3.11.2020 Liisa osallistui European Heritage Label -ohjausryhmän kokoukseen. 
3.11.2020 Anna-Maija Halme tapasi Tiina Merisalon Teamsissa. 
4.11.2020 Liisa Lohtander osallistui Maisemasymposiumiin ja piti siellä myös esityksen. 
4.11.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikan tapahtumapalaveriin. 
4.11.2020 Anna-Maija Halme osallistui Europa Nostra Finland -palaveriin. 
4.11.2020 Maria Talvitie veti Kymenlaakso Yhteisöt Elävät! -etätyöpajan. 
5.11.2020 Anna-Maija Halme ja Riitta Vanhatalo tapasivat Noon Kollektiivin edustajan Kotiseutuliiton ilmeen 

suunnitteluun liittyen. 
5.11.2020 Maria Talvitie veti Yhteisöt Elävät! -etätyöpajan yhteistyössä Keski-Suomen museon kanssa. 
5.11.2020 Lasse Majuri osallistui Suomen Kylät ry:n KeKe tulee kylään webinaariin. 
6.11.2020 Jonina Vaahtolammi ja Liisa Lohtander osallistuivat Korjausklinikan aamukahveihin. 
10.11.2020 Anna-Maija Halme osallistui European Heritage Award Ceremony -etätapahtumaan ja moderoi keskus-

telua juhlan jälkeen. 
5.11.2020 Maria Talvitie veti Yhteisöt Elävät! Lapin etätyöpajan. 
9.11.2020  Anna-Maija Halme osallistui 5th EU-China High-Level People-to-People Policy Dialogue -tapahtumaan 

EU-komission kutsumana. 
12.11.2020 Maria Talvitie Noon Kollektiivin Noora Jokisen kanssa Mestarit & Kisällit -viestintäpalaverissa. 
12.11.2020 Liisa Lohtander osallistui Suullisen perinnön ringin etätapaamiseen. 
12.11.2020 Liisa Lohtander, Jonina Vaahtolammi ja Anna-Maija Halme osallistuivat Kansalaistoimijat ympäristöon-

gelmien ratkaisijoina - toimenpiteitä tielle kohti yhteistoiminnallisempaa Suomea -tapaamiseen. 
12.11.2020 Anna-Maija Halme osallistui Europa Nostra Finlandin kiinteistöveropalaveriin. 
13.11.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikan aamukahveille. 
16.11.2020 Maria Talvitie veti Yhteisöt Elävät! Satakunnan etätyöpajan. 
18.11.2020 Paula Hirvonen-Graeffe osallistui PwC:n Ajankohtaista järjestöille ja säätiöille -webinaariin. 
19.11.2020 Jonina Vaahtolammi edusti Kotiseutuliittoa Tammenlehvän Perinneliiton kokouksessa Helsingissä. 
19.11.2020  Maria Talvitie puhui Museoviraston ja Visit Finlandin järjestämässä Elävä kulttuuriperintö matkailun 

voimavarana -webinaarissa. 
19.-21.11.2020 Riitta Vanhatalo, Liisa Lohtander, Anna-Maija Halme, Paula Hirvonen-Graeffe,  

Kalle Nikander, Lasse Majuri ja Maria Talvitie osallistuivat Valtakunnallisille Kotiseutupäiville Kokko-
lassa. 

23.11.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikan toimenpiteiden suunnitteluun  
LAB-ammattikorkeakoulun edustajien kanssa. 

25.11.2020 Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmän 
etäkokoukseen. 

25.11.2020 Anna-Maija Halme ja Noon Kollektiivin Anni Mikola kokoustivat Kotiseutupostin uudesta ilmeestä. 
25.-26.11.2020 Marika Punamäki edusti Integration 2020 -etätapahtumassa Kotiseutuliittoa. 
26.11.2020 Kalle Nikander edusti Kotisetutuliittoa Momeon kanssa järjestetyssä Miten teen oman mobiilioppaan 

eMuseo-etäkoulutuksessa. 
27.11.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikan aamukahveille. 
30.11.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikan tilaamaan ilmanvaihtoselvityksen tekemiseen sekä tule-

van verkkotapahtuman suunnitteluun Heinolassa.  
30.11.2020 Marika Punamäki, Liisa Lohtander ja Riitta Vanhatalo osallistuivat Kulttuurinen moninaisuus -hankkei-

den etäpäätöstilaisuuteen. 
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1.12.2020 Riitta Vanhatalo osallistui Julkisen hallinnon strategian julkistamistilaisuuteen. 
2.12.2020 Anna-Maija Halme osallistui Europa Nostra Finland -kokoukseen. 
3.12.2020 Jonina Vaahtolammi ja LAB-ammattikorkeakoulun edustajat kokoontuivat suunnittelemaan Korjauskli-

nikka-hankkeen toimenpiteitä. 
3.12.2020 Maria Talvitie veti Yhteisöt Elävät! Päijät-Hämeen etätyöpajan. 
4.12.2020 Riitta Vanhatalo ja Liisa Lohtander osallistuivat Faro-palaveriin Museoviraston kutsumana yhdessä eri 

sidosryhmien kanssa. 
4.12.2020 Sanna Käyhkö osallistui Viheralan neuvottelukunnan kokoukseen. 
7.12.2020 Maria Talvitie ja Riitta Vanhatalo esittelivät Mestarit & kisällit -hankkeen tulokset Suomen Kulttuurira-

hastolle. 
8.12.2020 Anna-Maija Halme osallistui Europa Nostra Finlandin hallituksen kokoukseen. 
9.12.2020  Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikan aamukahveille. 
9.12.2020  Jonina Vaahtolammi ja ympäristöministeriön Hanna Hämäläinen kokoustivat Euroopan kulttuuriympä-

ristöpäivien ajankohtaisista asioista. 
10.12.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikan ohjausryhmän kokoukseen. 
14.12.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikan etätyöpajaan. 
16.12.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Korjausklinikan etäpalaveriin.  
16.12.2020 Riitta Vanhatalo, Jonina Vaahtolammi ja Vuokko Joki tietosuojakoulutuksen suunnittelupalaverissa. 
18.12.2020 Maija Faehnle Suomen Ympäristökeskuksesta, Riitta Vanhatalo ja Anna-Maija Halme yhteistyöpalave-

rissa. 
18.12.2020 Anna-Maija Halme osallistui Europa Nostra Finland -palavereihin.  
 
 

Luottamushenkilöiden puheenvuorot ja edustukset 
21.2.2020  Teppo Ylitalo, Riitta Vanhatalo, Liisa Lohtander ja Tarja Hautamäki olivat Kotiseutuliiton edustajina ta-

paamassa eduskunnan sivistysvaliokuntaa Helsingissä.  
23.2.2020 Tapani Rihtimäki piti juhlapuheen Köyliö-Seuran kansanperinnejuhlassa.  
29.2.2020  Teppo Ylitalo oli Seinäjoella Sotien 1939-1945 Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen perustavassa ko-

kouksessa. 
17.6.2020  Teppo Ylitalo edusti Kotiseutuliittoa Tammenlehvän Perinneliiton vuosikokouksessa Helsingissä. 
28.7.2020 Tapani Rihtimäki piti juhlapuheen Hinnerjoen Kotiseutuyhdistyksen 40-vuotisjuhlissa Hinnerjokipäivänä 

Euran Hinnerjoella museoalueella.  
9.8.2020 Sampo Suihko piti juhlapuheen ja luovutti ansiomerkit Köyliö-seuran Köyliö-päivillä. 
15.8.2020 Janne Vilkuna piti avauspuheen Heinolassa uudistetun kaupunginmuseon avajaisissa. 
23.8.2020 Janne Vilkuna piti puheen Konneveden seurakunnan 100-vuotisjuhlassa. 
27.8.2020 Keijo Lehikoinen osallistui M.A. Castrénin seuran vuosikokoukseen Helsingissä. 
6.9.2020 Janne Vilkuna piti juhlapuheen Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen Hankasalmi-päivässä Hallantuvassa. 
9.9.2020 Metsopolin yhdistetty kevät- ja syyskokous pidettiin Suomen Kotiseutuliiton tiloissa. Sampo Suihko luo-

vutti seuran sihteerille Tiina Lindholmille pronssisen ansiomerkin. 
12.9.2020 Lasse Majuri oli Hyvän korjauksen palkintotilaisuus Punkalaitumella, Mäenpään työväentalolla luovut-

tamassa pääpalkinnon.  
12.9.2020 Ilmajoella työväentalolla pidettiin Euroopan kulttuuriympäristö- ja työväentalopäivät sekä Ilmajoen työ-

väenyhdistyksen 115 vuotisjuhlatilaisuus. Tuija Ahola meni Kotiseutuliiton edustajana pitämään esityk-
sen työväentaloista. 

24.9.2020  Teppo Ylitalo piti alustuspuheenvuoron Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen järjestämässä Älykkäät maa-
seudut -etäseminaarissa.  

1.10.2020 Teppo Ylitalo edusti Kotiseutuliittoa Tammenlehvän Perinneliiton sääntöseminaarissa Helsingissä. 
3.10.2020 Teppo Ylitalo oli puheenjohtajana ja juontajana Vuoden kotiseututeoksen julkistaminen ja kotiseutukir-

jallisuuskeskustelu -tilaisuudessa Helsingissä. 
16.10.2020 Mikko Perkko osallistui Pohjola Nordenin liittokokoukseen Suomen Kotiseutuliiton edustajana. 
19.10.2020 Kirsti Kovanen edustaa Suomen Kotiseutuliittoa Europa Nostran vuosikokouksessa. 
15.11.2020 Kristiina Syrjäsuo piti esitelmän kotiseututyön hyvinvointivaikutuksista Köyliö-seuran yhdistetyssä ke-

vät- ja syyskokouksessa. 
18.11.2020 Jonina Vaahtolammi edusti Suomen Kotiseutuliittoa Tammenlehvän perinneliiton ylimääräisessä ko-

kouksessa. 
19.11.2020 Jorma Hämäläinen luovutti kultaisen ansiomerkin Heikki Välimäelle Epilä-seuran syyskokouksessa. 
23.11.2020  Raino Ojansivu luovutti Pyhtää-seura ry Pyttissällskapet rf:n Marja Lindforsille myöntämän Saariston 

Sirkka arvonimen yhteydessä liiton hopeisen ansiomerkin. 
26.11.2020 Tuula Salo edusti Kotiseutuliittoa Suomen kylät ry:n syyskokouksessa.  
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27.11.2020  Teppo Ylitalo oli Yksityisarkistojen neuvottelukunnan Teams-kokouksessa. 
6.12.2020 Helena Anttiroiko-Mehtälä piti Kotiseutuliiton edustajana juhlapuheen Toholammilla taltioidussa itse-

näisyysjuhlassa. Koronatilanteen vuoksi kaikki ohjelmanumerot taltioitiin erikseen, ja juhlavideo julkais-
tiin verkossa itsenäisyyspäivänä 2020. 

 
 

Vierailijat liiton toimistossa 
13.1.2020 Päivi Saloselle esiteltiin paikallismuseonhoitajien koulutusta. 
15.1.2020 Soluto esitteli etäkokoustekniikkaa. 
15.1.2020 Metsopolin hallituksen kokous 
17.1.2020 Riitta Vanhatalo ja Sampo Suihko palaverissa Sytyn kanssa. 
23.1.2020 Kotiseutuliiton hallituksen kokous, lounasvieraina Tom Sandström ja Holger Wester Finlandssvenska 

Hembygdsförbundetista. 
5.2.2020 Riitta Vanhatalo, Liisa Lohtander ja Teppo Ylitalo tapasivat kotiseutupäivien opinnäytetyöntekijän. 
12.2.2020 Maria Talvitien vieraina ja palaverissa Hyvinvoinnin tilat -hankkeen edustajat 
13.2.2020 Europa Nostra Finlandin kokous 
17.2.2020 Sami Hosio Xeroxilta 
6.3.2020 Tilintarkastus 
26.5.2020 Sampo Purontaus osallistui henkilökunnan viikkokokoukseen, jonka teemana oli strategia. 
4.8.-10.8.2020  Riitta Vanhatalo, Paula Hirvonen-Graeffe ja Liisa Lohtander haastattelivat järjestöassistentiksi hakijoita. 
19.8.2020 Kaupunkijaoston kokous (osin läsnä). 
27.8.2020 Satu Aallonpää, Pirkko Hynninen ja Riina Koivisto postittamassa vuosikokousmateriaaleja. 
2.9.2020 Kalle Nikander kävi allekirjoittamassa järjestöassistentin työsopimuksen. 
8.9.2020 Liisa Lohtander, Anna-Maija Halme, Riitta Vanhatalo, Maria Talvitie sekä Jaana Merenmies ja Roosa Lind-

holm pitivät Hyvinvoinnin tilat palaverin. 
9.9.2020 Metsopolin kevät- ja syyskokous 
7.10.2020 Helsingin Keskipohjalaiset vierailivat toimistolla. 
19.10.2020 Riina Koivisto ja Liisa Lohtander suunnittelivat toimistolla eMuseo-hankehakemusta.  
27.11.2020 Terveystalon edustaja teki työpaikkaselvityksen toimistolla. Mukana olivat Paula Hirvonen-Graeffe, 

Sanna Käyhkö ja Riitta Vanhatalo. 
 
 

Henkilökunnan koulutukset 
30.1.2020 Anna-Maija Halme ja Maria Talvitie osallistuivat Yhteiskehittäen kohti kulttuurista  

osallisuutta -koulutukseen Sinebrychoffin museolla. 
4.2.2020 Kotiseutuliiton henkilökunnan Canva -työkalukoulutus toimistolla. 
6.2.2020 Marika Punamäki Kielitietoisuus-koulutuksessa Haaga-Heliassa. 
18.3.2020 Liisa Lohtander, Elina Teikari, Paula Hirvonen-Graeffe ja Marika Punamäki osallistuivat Midpointed Oy:n 

järjestämään Teams-koulutukseen. 
19.3.2020 Sanna Käyhkö, Anna-Maija Halme ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat Midpointed Oy:n järjestämään 

Teams-koulutukseen. 
19.3.2020  Sanna Käyhkö, Anna-Maija Halme ja Jonina Vaahtolammi osallistuivat Teams-koulutukseen.  
20.3.2020 Sanna Käyhkö osallistui Teams-koulutukseen. 
27.3.2020 Liisa Lohtander osallistui webinaariin ”Yhdistysten vuosikokoukset poikkeustilan aikana”. 
27.3.2020 Soluton Teams-koulutus koko henkilökunnalle. 
2.4.2020 Anna-Maija Halme osallistui Meltwaterin webinaariin ”Asiantuntijaviestintä somessa – näin teet vaikut-

tavaa viestintää”. 
3.4.2020 Jonina Vaahtolammi ja Sanna Käyhkö osallistuivat Kaiku Helsingin webinaariin ”Mediaviestintä koronan 

aikaan”. 
6.4.2020 Marika Punamäki osallistui Akavan erityisalojen Hyvä etätyö -webinaariin. 
6.4.2020 Liisa Lohtander osallistui Akavan Moninaisuus -koulutukseen ”Kohti yhdenvertaisempaa taide- ja kult-

tuurikenttää”. 
8.4.2020 Maria Talvitie ja Marika Punamäki osallistuivat Kaiku Helsingin ”Virtuaalitapahtuman kiinnostavuus-

muotoilu” -webinaariin. 
15.4.2020 Liisa Lohtander osallistui webinaariin ”Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset etänä”. 
20.4.2020 Hyvinvointia etätyöhön -tilaisuus henkilökunnalle. Vetäjänä Marika Punamäki. 
21.4.2020 Marika Punamäki kielitietoisuus-koulutuksessa. 
21.4.2020 Liisa Lohtander osallistui Sosiaali- ja terveysministeriön koulutukseen ”Yhdistyksen vuosikokous poik-

keustilan aikana”. 
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22.4.2020 Paula Hirvonen-Graeffe, Sanna Käyhkö ja Liisa Lohtander osallistuivat Terveystalon webinaariin ”Sopeu-
tumisesta toipumiseen”. 

4.5.2020 Liisa Lohtander, Jonina Vaahtolammi, Sanna Käyhkö ja Anna-Kaisa Ylitalo osallistuivat ympäristöminis-
teriön järjestämään Rakennetun kulttuuriympäristön tietojärjestelmän webinaariin. 

7.5.2020 Sanna Käyhkö, Jonina Vaahtolammi ja Riitta Vanhatalo osallistuivat Retrieverin ja STT:n järjestämään 
webinaariin ”Järjestöjen mediaviestintä”. 

12.5.2020 Anna-Maija Halme ja Sanna Käyhkö osallistuivat saavutettavuuswebinaariin. 
12.5.2020 Työyhteisön kehittämistilaisuus henkilökunnalle. Vetäjänä Corinna Norman Terveystalosta. 
13.5.2020 Maria Talvitie osallistui Nuori ja kotiseutu: Kaipuuta vai kipinää -webinaariin. 
14.5.2020 Riina Koivisto osallistui Kehätiedon järjestämään webinaariin ”Palvelupyyntöjen hallinta järjestöissä”. 
29.5.2020 Jonina Vaahtolammi osallistui Museoalan ammattiliitto MALin järjestämään Creative Commons -we-

binaariin. 
2.6.2020 Marika Punamäki osallistui Active NGOs Transnational -webinaariin. 
3.6.2020 Kotiseutuliiton henkilökunnan etävirkistysretki lähiluontoon tai kulttuuriperintökohteeseen. 
17.6.2020 Kotiseutuliiton henkilökunnan virkistysretki Seurasaareen. 
24.-25.6.2020 Elina Teikari osallistui ensiapukoulutuswebinaariin. 
25.-26.6.2020  Paula Hirvonen-Graeffe osallistui ensiapukoulutuswebinaariin. 
12.8.2020 Paula Hirvonen-Graeffe, Elina Teikari, Riina Koivisto ja Riitta Vanhatalo osallistuivat Netvisor-taloushal-

lintaohjelman demoesittelyyn Zoomissa. 
13.8.2020 Liisa Lohtander osallistui Howspacen järjestämään Valmentava ja osallistava johtaminen -webinaariin. 
13.8.2020 Riitta Vanhatalo, Lasse Majuri, Sanna Käyhkö, Jonina Vaahtolammi, Anna-Kaisa Ylitalo ja Paula Hirvo-

nen-Graeffe osallittuivat Collecte-kokoelmanhallintajärjestelmän  etäesittelyyn. 
21.8.2020 Jonina Vaahtolammi ja Anna-Kaisa Ylitalo olivat valtioneuvoston kanslian arkistossa käymässä läpi seu-

rantalokorjausavustushakuun liittyvää arkistomateriaalia. 
27.8.2020 Liisa Lohtander osallistui Palvelumuotoilu kulttuurialalla -koulutukseen. 
8.9.2020 Sanna Käyhkö ja Anna-Maija Halme osallistuivat Meltwaterin mediaviestinnän webinaariin. 
9.9.2020 Anna-Maija Halme osallistui Rakennusperintö-SAFA:n Kannattaako kouluja korjata -webinaariin. 
24.9.2020 Paula Hirvonen-Graeffe osallistui Nordean kassanhallinnan webinaariin. 
1.10.2020 Liisa Lohtander osallistui Työturvallisuuskeskuksen psykososiaalisen kuormituksen webinaariin. 
9.10.2020 Anna-Maija Halme ja Sanna Käyhkö osallistuivat Papunetin saavutettavuuskoulutukseen. 
9.10.2020  Riitta Vanhatalo, Liisa Lohtander ja Paula Hirvonen-Graeffe olivat Zoom-palaverissa Rastor-instituutin 

kanssa. 
22.10.2020  Liisa Lohtander osallistui tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon lähiopetuspäivään. 
16.11.2020 Paula Hirvonen-Graeffe oli Netvisorin palkkahallintokoulutuksessa. 
16.11.2020 Anna-Maija Halme osallistui Heritage Identity and Social Cohesion -kurssille. 
24.11.2020 Anna-Maija Halme haastatteli Roihuvuori-Seuran Otto-Ville Mikkelää. 
24.11.2020 Paula Hirvonen-Graeffe, Kalle Nikander ja Elina Teikari osallistuivat Netvisorin käyttökoulutukseen. 
26.11.2020 Paula Hirvonen-Graeffe, Kalle Nikander ja Elina Teikari osallistuivat Netvisorin käyttökoulutukseen. 
15.12.2020 Sanna Käyhkö osallistui Resilientti työyhteisö -verkkoluennolle 
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