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Suomen Kotiseutuliiton sääntömääräinen vuosikokous 
 
Aika:  lauantaina 21.11.2020 klo 13.00-14.10.  
Paikka:  Kokkolan kaupungintalo, Kokkolasali, Kauppatori 5, Kokkola. 
 Kokous striimattiin myös verkkoon, mutta etäosallistuminen ei ollut mahdollista. 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1.  Kokouksen avaus  

Suomen Kotiseutuliiton valtuuston varapuheenjohtaja Anne-Maija Laukas avasi kokouksen klo 13. 
 
Vuosikokous piti hiljaisen hetken liiton pitkäaikaisen luottamushenkilön Raimo Sailaksen muistolle. 

 
2. Vuoden kotiseutuyhdistys 

Ehdotukset palkittavasta yhdistyksestä on pyydetty jäsenyhteisöiltä Kotiseutupostissa 1/2020, kevään Hilja-
uutiskirjeissä, sähköpostitse sekä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.  
 
Ehdotuksia Vuoden kotiseutuyhdistykseksi saatiin 65 kpl. Vuoden kotiseutuyhdistys valitaan vuosittain 
yhdistysten vuosikertomusten perusteella. Hallituksen päätöksellä liiton toimihenkilöt toimivat kilpailun 
esiraatina. Hallitus teki päätöksen voittajasta. Voittajaksi valittiin Hankasalmen kotiseutuyhdistys.  
 
Suomen Kotiseutuliiton perustelut Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen valinnalle vuoden 
kotiseutuyhdistykseksi 

Hankasalmen Kotiseutuyhdistys on aktiivinen yhdistys etenkin museotoiminnassa. Yhdistyksellä on 
poikkeuksellisen hienoa museopedagogista toimintaa ja jouheva yhteys alueen kouluihin. Toimintaan 
kuuluu valtava määrä talkoita, yhteisöllisyyttä ja runsaasti monipuolisia tapahtumia nimistöillasta 
luonnonkukkien päivään ja suomalaisten kansansatujen päivään. Yhdistyksellä on laaja jäsenpohja, ja 
jäsenistössä on myös yrityksiä. Yhdistyksellä on hienoja ja kauaskantoisia hankkeita useana vuonna 
perätysten. Toimintavuonna 2019 talkoita ja toimintaa oli lyhyitä lomia lukuun ottamatta jokaisena 
arkipäivänä – ja silloin tällöin myös lauantaina ja sunnuntaina. 

 
Kunniakirjan vastaanottivat Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Ulla Kolehmainen ja 
talkoolaiset Olavi Puttonen ja Maarit Puttonen. 

 
3. Vuosikokouksen järjestäytyminen 
 
3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila. 
 
3.2 Kutsutaan kokoukselle kaksi sihteeriä 
Sihteereiksi valittiin toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja järjestöpäällikkö Liisa Lohtander. 
 
3.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa 
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Vuokko Joki ja Minna Heljala. 
 
3.4 Valitaan kokoukselle tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Ahola ja Sakari Heikkilä. 
 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Suomen Kotiseutuliiton sääntöjen 8 § mukaan:  
Liiton vuosikokous pidetään touko-syyskuun aikana Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä. 
Vuosikokouksesta on ilmoitettava ennakkoilmoituksella vähintään kolme kuukautta ennen kokousta ja 
varsinaisella kokouskutsulla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla 
jokaiselle jäsenelle. 

 



SUOMEN KOTISEUTULIITTO  Vuosikokous 21.11.2020 
   

2 
 

Koronapandemian vuoksi Kotiseutuliiton hallitus teki 25.5.2020 päätöksen kotiseutupäivien ja siten myös 
vuosikokouksen ajankohdan muuttamisesta totutulta paikaltaan elokuusta marraskuulle. 
 
Ennakkoilmoitus kokouksesta on lähetetty kaikille jäsenille Kotiseutuposti-lehdessä 2/2020 joka ilmestyi 
toukokuussa 2020. Kokouskutsu on ollut myös Hilja-uutiskirjeissä toukokuussa ja kesäkuussa 2020 sekä 
syyskuun Kotiseutuposti-lehdessä 3/2020.  
 
Kokouskutsu ja -aineisto on postitettu kirjeitse 31.8.2020 kaikille varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille.  
 

Todettiin kokouksen viralliset osanottajat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäneille: 
Kokoukseen ilmoittautui 48 jäsenyhteisöä, jotka edustivat 120 ääntä. Kokoukseen osallistui lisäksi  
12 puhe- ja läsnäolo-oikeutta pyytänyttä sekä 16 Kotiseutuklubin jäsentä. 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
5. Esityslistan vahvistaminen 
Vahvistettiin kokoukselle esityslista, joka on alla olevien pykälien mukainen. 
 
6. Valiokuntien ja toimikuntien asettaminen 
Päätettiin kokouksessa tarpeellisten valiokuntien ja toimikuntien asettamisesta.  
 
Vuosikokous päätti asettaa julkilausumatoimikunnan, johon valittiin puheenjohtajaksi Anna-Maija Korhonen ja 
jäseniksi Mikko Perkko ja Kristiina Syrjäsuo. Toimikunnan sihteeriksi kutsuttiin Kotiseutuliiton viestintäpäällikkö 
Anna-Maija Halme. Toimikunta siirtyi valmistelemaan julkilausumaa. 
 
7. Selonteko Suomen Kotiseutuliiton vuoden 2019 toiminnasta ja taloudesta 
Vuosikertomus 2019 on verkossa osoitteessa https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-
organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu ja oli jaossa kokouspaikalla valtakirjojen tarkastuksen yhteydessä. 

 
Vuosikertomuksen esitteli toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo. 
Vuosikokous keskusteli vuosikertomuksesta ja merkitsi sen tiedokseen. 
 
8. Lähiajan toiminnan päälinjat  
Kotiseutuliiton hallitus on kokouksessaan 22.4.2020 hyväksynyt liiton tulevien vuosien strategian. Rakkaudesta 
kotiseutuun – Suomen Kotiseutuliiton strategia 2030 on osoitteessa https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/strategia-ja-
saannot. Strategiatyön pohjalta hallitus on esittänyt strategiaan pohjaavia päälinjoja valtuustolle. Valtuusto esitti 
vuosikokoukselle, että toiminnan päälinjat olisivat seuraavat: 

 
- kestävä kotiseutu ja kotiseututyö  
- nuorten omaehtoinen kotiseututoiminta 
- vuorovaikutteinen kotiseutuliike 
 
Kestävää kotiseutua ja kotiseututyötä koskeva päälinjaus liittyy strategian Kestävä kotiseutu -teemaan, jota 
pidettiin sekä päälinjajaostossa että hallituksessa liiton toimintalinjausten kannalta keskeisimpänä strategisena 
tavoitteena lähivuosien aikana. Tähän toimintalinjaan liittyy lähivuosina kestävän kehityksen määrittelyä liiton 
toiminnan ja kulttuuriperintötyön näkökulmasta sekä liiton yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kestävän kehityksen 
tavoitteiden esille nostamiseksi kulttuuriperintötyöhön liittyvässä keskustelussa. 

 
Nuorten omaehtoiseen kotiseututoimintaan liittyvä päälinjaus liittyy strategian Uudistuva kotiseutu -teemaan. 
Tähän päälinjaukseen liittyy lähivuosina kokemusten vaihtoa ja hankkeita, joilla edelleen laajennetaan 
kotiseututoiminnan sisältöjä ja tarjotaan näkyvyyttä nuorten kotiseuturakkauden ilmenemismuodoille. 

 
 

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/strategia-ja-saannot/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/strategia-ja-saannot/
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Vuorovaikutteista kotiseutuliikettä käsittelevä päälinja liittyy Kaikkien kotiseutu -strategiateemaan. Tähän 
päälinjaan liittyen käynnistää liitto lähivuosina toimenpiteitä, joilla edelleen vahvistetaan keskusjärjestön ja 
jäsenyhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja kehitetään verkostoitumisen muotoja jäsenyhteisöjen välille. 
 
Asian esitteli hallituksen jäsen Jorma Hämäläinen. 
Vuosikokous hyväksyi esityksen. 
 
9. Etäosallistumista ohjaava liite Vuosikokouksen työ- ja vaalijärjestykseen 
Kotiseutuliiton vuosikokouksen työ- ja vaalijärjestys on vuodelta 2014. Siihen on koottu vallitseva kokouskäytäntö. 
Jotta vuosikokouksen seuraavassa pykälässä voidaan hyväksyä sääntömuutos, joka mahdollistaa jatkossa 
etäosallistumisen liiton kokouksiin, tulee asia päivittää myös vuosikokouksen työ- ja vaalijärjestykseen. 
 
Nykyinen työ- ja vaalijärjestys sekä ehdotettu liite työ- ja vaalijärjestys julkaistaan hyvissä ajoin ennen kokousta: 
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu 
 
Valtuusto esitti, että vuosikokouksen työ- ja vaalijärjestys hyväksytään. 
Vuosikokous hyväksyi esityksen. 
 
10. Suomen Kotiseutuliiton sääntöjen päivitys 
Hallitus esitti valtuustolle, joka esittää vuosikokoukselle, että liiton sääntöihin lisätään sääntömääräisiin kokouksiin 
lause: ”Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.” 
 
Kotiseutuliiton nykyiset säännöt: https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-
kokousaikataulu 
 
Valtuusto esitti, että sääntömuutos hyväksytään. 
Vuosikokous hyväksyi esityksen. 
 
11. Valtuuston jäsenten palkkiot 
Valtuusto esitti, ettei valtuutetuille makseta kokouspalkkiota. Matkakorvaukset maksetaan hallituksen vahvistaman 
matkustussäännön mukaan. 
 
Vuosikokous hyväksyi esityksen. 
 
12. Valtuuston jäsenten vaali erovuoroisten tilalle 
Kotiseutuliiton valtuustoon kuuluu puheenjohtaja ja 30 jäsentä. Valtuuston toimikausi on vuosikokousten välinen 
aika. Valtuuston jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Puolet valtuustosta on kerrallaan erovuorossa.  
 
Valtuuston jäsenistä olivat vuosikokouksessa 2020 erovuorossa alla olevat maakuntien edustajat.  
Muut valtuuston jäsenet eivät olleet tänä vuonna erovuorossa. 
 

1. Etelä-Karjala  käsityöläinen Anne-Maija Laukas, Lappeenranta (4 kautta) 
2. Kanta-Häme  sairaanhoitaja Eeva Sahari, Loppi   (1 kausi) 
3. Keski-Pohjanmaa  YTM Helena Anttiroiko-Mehtälä, Kokkola  (2 kautta)  
4. Keski-Suomi  amanuenssi Marja-Liisa Rajaniemi, Jyväskylä  (1 kausi) 
5. Kymenlaakso yrittäjä, merkonomi Raino Ojansivu, Pyhtää  (2 kautta) 
6. Lappi (läntinen) intendentti Helka Savikuja, Kemi   (3 kautta)  
7. Pohjanmaa  sähköinsinööri Jaakko Heinimäki, Laihia   (2 kautta)  
8. Pohjois-Pohjanmaa  toiminnanjohtaja Hanna Järviluoma, Nivala   (3 kautta)  
9. Päijät-Häme  lehtori Ilkka Murto, Asikkala   (1 kausi) 
10. Uusimaa (itäinen) FM Eliisa Jäntti, Porvoo   (3 kautta)  
11. Uusimaa (Helka)  VTM Tarja Koskela, Helsinki   (2 kautta) 
12. Uusimaa (Helka)  YTM Keijo Lehikoinen, Helsinki   (1 kausi) 
13. Varsinais-Suomi  varatuomari Tapio Jokinen, Turku   (2 kautta) 

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
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Sekä seuraavat asiantuntijajäsenet:  
14. Turun yliopiston professori Helena Ruotsala, Turku   (4 kautta) 
15. Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee, Helsinki  (2 kautta) 

 
Vakiintuneen käytännön ja vaalivaliokunnan suosituksen mukaan maakunnista valittavien valtuutettujen toimiaika 
tulisi olla vähintään kaksi ja korkeintaan kolme kautta peräkkäin. Tästä ei kuitenkaan ole säännöissä määräystä. 
Käytäntö kausien määrästä ei koske asiantuntijajäseniä. Käytäntö on kirjattu vuosikokouksessa 2014 hyväksyttyyn 
vaali- ja työjärjestykseen. 
 
Kevään 2020 aikana kaikissa niissä maakunnissa, joissa on erovuoroisia valtuutettuja, oli tarkoitus järjestää yhdessä 
maakunnan liiton kanssa tilaisuus, jossa maakunnassa toimivat Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhteisöt olisivat 
asettaneet ehdokkaansa liiton valtuustoon. Koronapandemian vuoksi vain kahdessa maakunnassa ehdittiin pitää 
kokous. Muiden maakuntien jäsenet asettivat ehdokkaansa ja äänestivät ehdokkaita sähköisesti.  
 
Valtuuston vaalivaliokunta on käsitellyt ehdotukset valtuustoehdokkaiksi ja teki esityksen vuosikokoukselle. 
Esityksen esitteli valtuuston vaalivaliokunnan puheenjohtaja Irja-Kaisa Lakkala. 
 
Vuosikokous valitsi seuraavat jäsenet erovuoroisten tilalle: 
 

1. Etelä-Karjala  pääinsinööri (eläkk.) Timo Talonpoika, Lappeenranta (UUSI) 
2. Kanta-Häme  sairaanhoitaja Eeva Sahari, Loppi    
3. Keski-Pohjanmaa  YTM Helena Anttiroiko-Mehtälä, Kokkola    
4. Keski-Suomi  amanuenssi Marja-Liisa Rajaniemi, Jyväskylä   
5. Kymenlaakso yrittäjä, merkonomi Raino Ojansivu, Pyhtää   
6. Lappi (läntinen) FM, museonhoitaja Hilkka Oksala (UUSI)   
7. Pohjanmaa  maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, Vaasa (UUSI) 
8. Pohjois-Pohjanmaa  kulttuurituottaja Tuula Aitto-oja (UUSI) 
9. Päijät-Häme  lehtori Ilkka Murto, Asikkala    
10. Uusimaa (itäinen) tradenomi Anne Mattila, Porvoo (UUSI)  
11. Uusimaa (Helka)  YTK Elina Kultaranta, Helsinki (UUSI) 
12. Uusimaa (Helka)  YTM Keijo Lehikoinen, Helsinki   
13. Varsinais-Suomi  varatuomari Tapio Jokinen, Turku  
 
Sekä seuraavat asiantuntijajäsenet:  
14. Turun yliopiston professori Helena Ruotsala, Turku   
15. Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Kurikka, Helsinki (UUSI) 
16. Kaupunkityö: arkeologi Andreas Koivisto, Vantaan kaupunki ja Vantaa-Seura (UUSI) 

 
13. Valtuuston vaalivaliokunnan valitseminen 
Ensi vuoden valtuuston vaalia varten vuosikokous asettaa erillisen valtuuston vaalivaliokunnan valmistelemaan 
valtuuston vaalia ja tekemään ehdotuksen valinnoista. Valtuuston vaalivaliokunnan valitsemisen osalta noudatetaan 
käytäntöä, jonka mukaan vaalivaliokuntaan valitaan ne maakuntia edustaneet valtuutetut, jotka jättävät paikkansa 
valtuustossa tämän kokouksen päätteeksi.  
 
Vaalivaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hanna Järviluoma. Jäseniksi Anne-Maija Laukas ja Eliisa Jäntti. 
  
14. Muut mahdolliset asiat 
Muita asioita ei ole tuotu hallituksen tai valtuuston tietoon.  
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Julkilausumatoimikunta esitteli esityksensä vuosikokouksen julkilausumaksi, ja vuosikokous hyväksyi sen 
seuraavanlaisena:  

 
Läheisyys on voimaa 
 
Kestävä kotiseutusuhde takaa kestävän yhteisön. Kotiseututoimijoilla on hallussaan paikallisen 
kulttuuriperinnön paras asiantuntemus. Kotiseututyön sisältöjen ja tekijöiden avulla paikallinen 
identiteetti voi nousta voimavaraksi ja osaksi joka kunnan kehittämistä kaikilla toimialoilla. 
 
Poikkeusaika on tuonut kotiseututyön arvon vahvemmin näkyväksi. Asukkaita lähellä olevien 
kulttuuriympäristön ja luonnon kohteiden sekä palvelujen arvo korostuvat. 
 
Vuorovaikutukselle ja toisten huomioimiselle on löydetty uusia toimintamalleja, joita kannattaa jakaa. 
Paikallinen kotiseututyö tarvitsee yhteistyön ja vuoropuhelun lisäksi myös taloudellisia resursseja. 
 
Asukkaille keskeiset ja tärkeät päätökset tehdään lähellä, omassa kotikunnassa. Sen vuoksi 
Kotiseutuliitolla on jäsentensä kanssa yhteinen kuntavaalikampanja Läheisyys on voimaa – Närheten 
är styrka. 

 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Stina Mattila päätti kokouksen klo 14.10. 
 
Valtakunnallisten kotiseutupäivien päätössanat piti Suomen Kotiseutuliiton hallituksen varapuheenjohtaja, Kokkolan 
kaupungin kulttuuritoimentoimenjohtaja Sampo Purontaus. 
 
 
Kokkolassa 21.11.2020 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 

____________________________________        
Stina Mattila  
kokouksen puheenjohtaja                          

        
  

____________________________________ ____________________________________ 
Riitta Vanhatalo   Liisa Lohtander 
sihteeri       sihteeri  

 
 

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

 
 
 
___________________________________ ______________________________________ 
Vuokko Joki      Minna Heljala 


