Vuosikokous

13.8.2021

Suomen Kotiseutuliiton sääntömääräinen vuosikokous
Aika:
Paikka:

Perjantaina 13.8.2021 klo 14.00-16.00
Ouluhalli, Ouluhallintie 20, 90130 Oulu
Etäosallistuminen oli mahdollista.
Kokous striimattiin myös verkkoon.

Valtakirja, esityslista ja kaikki liitteet ovat verkossa osoitteessa
kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja professori Janne Vilkuna avasi kokouksen klo 14.00.

2. Vuoden kotiseutuyhdistys
Ehdotukset palkittavasta yhdistyksestä on pyydetty jäsenyhteisöiltä Kotiseutupostissa 1/2021,
kevään Hilja-uutiskirjeissä, sähköpostitse sekä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.
Kilpailuun tuli 39 ehdotusta, joissa ehdotettiin 37 eri yhdistystä. Tänä vuonna kilpailuun osallistuttiin
ensimmäistä kertaa verkkolomakkeella. Kilpailussa esiraatina toimi liiton toimihenkilöiden hallinto- ja
jäsentiimi. Päätöksen voittajasta teki Suomen Kotiseutuliiton hallitus. Voittajaksi valittiin KäpyläSeura Helsingistä ja valinta julkistettiin 1.6.2021.
Asian esitteli Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Tuula Salo.
Suomen Kotiseutuliiton hallituksen perustelut Käpylä-Seuran valinnalle vuoden
kotiseutuyhdistykseksi:
”Käpylä-Seura on elinvoimainen ja Helsingin vanhin alun perin kotiseutuyhdistykseksi perustetuista
kaupunginosayhdistyksistä. Se pystyi koronasta huolimatta toteuttamaan suurimman osan
perinteiksi muodostuneista toiminnoistaan ja muokkasi niitä poikkeusoloihin sopiviksi. Käpylä100 juhlavuosi kokosi alueen järjestöt yhteen ja seuran yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut viime
aikoina poikkeuksellisen vilkasta ja onnistunutta. Tapahtumat, aktiivinen toiminta ja vaikuttamistyö
ovat tuoneet seuran toimintaan mukaan toimijoita monenlaisista taustoista. Alueen perinteiden ja
omaleimaisuuden vaaliminen ja sitä kunnioittava kehittäminen on koettu tärkeäksi. Käpylä-seura
osallistuu myös aktiivisesti Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n ja Kotiseutuliiton toimintaan ja
jakaa tietoa jäsenilleen monikanavaisesti. Aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisessa seuralla on
pitkät perinteet, ja viime vuonna Käpylän elävä joulukalenteri nostettiin elävän perinnön kansalliseen
luetteloon.”
Kunniakirjan ja kukkaset vastaanottivat Käpylä-Seuran puheenjohtaja Tintti Karppinen ja
puheenjohtajan oikea ja vasen käsi Risu Karppinen.

3. Poikkeusajan jälkeen - katsaus kotiseutuliikkeen toimintaan ja tulevaisuuden näkymiin.
Kotiseutuliiton valtuuston varapuheenjohtaja Anna-Maija Korhonen piti katsauksen kotiseutuliikkeen
toimintaan ja tulevaisuuden näkymiin poikkeusaikana ja sen jälkeen.
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4. Vuosikokouksen järjestäytyminen

4.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Päätös
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.
4.2 Kutsutaan kokoukselle kaksi sihteeriä
Päätös
Sihteereiksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja järjestöpäällikkö Marika
Punamäki.
4.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Perkko ja Eevariitta Jäntti.
4.4 Valitaan kokoukselle tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita
Päätös
Ääntenlaskijoiksi valittiin Osmo Mäki-Jaakkola ja Jorma Hämäläinen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Suomen Kotiseutuliiton sääntöjen 8 § mukaan:
Liiton vuosikokous pidetään touko-syyskuun aikana Valtakunnallisten kotiseutupäivien
yhteydessä. Vuosikokouksesta on ilmoitettava ennakkoilmoituksella vähintään kolme
kuukautta ennen kokousta ja varsinaisella kokouskutsulla vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta kirjeitse tai sähköpostilla jokaiselle jäsenelle. Kokoukseen voidaan osallistua
hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ilmoitus kokouksesta on lähetetty kaikille jäsenille Kotiseutuposti-lehdessä 1/2021, joka ilmestyi
helmikuussa 2021.
Kokouskutsu on postitettu jäsenille 3.5. kirjeitse Valtakunnallisten kotiseutupäivien kutsun
yhteydessä.
Kokousaineisto on toimitettu 17.6.2021 jäsenille sähköpostitse ja postitse niille, joilla ei ole
sähköpostiosoitetta tai se ei ole tiedossa. Kokousaineisto löytyy Kotiseutuliiton verkkosivulta
osoitteesta: kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
Etäosallistumisen ohjeet on toimitettu jäsenille sähköpostitse ja postitse 17.6.2021. Etäosallistujia on
pyydetty ilmoittautumaan etukäteen 31.7. mennessä ja ilmoittautuneille on toimitettu
henkilökohtainen osallistumislinkki kokousalustalle liittymistä varten.
Päätös

Todettiin kokouksen viralliset osanottajat ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä
pyytäneille: Kokoukseen ilmoittautui 102 jäsenyhteisöä, jotka edustivat 201 ääntä.
Kokoukseen osallistui lisäksi 19 puhe- ja läsnäolo-oikeutta pyytänyttä sekä 6
Kotiseutuklubin jäsentä. Näistä etäyhteyksin osallistui 8 yhteisöä edustaen 35 ääntä.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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6. Esityslistan vahvistaminen
Päätös
Vahvistettiin kokoukselle esityslista, joka on alla olevien pykälien mukainen.

7. Valiokuntien ja toimikuntien asettaminen
Päätettiin kokouksessa tarpeellisten valiokuntien ja toimikuntien asettamisesta.
Kotiseutuliiton hallitus on valmistellut julkilausuman aihiota ja sen esitteli valtuuston
varapuheenjohtaja Anna-Maija Korhonen.
Päätös

Vuosikokous asetti julkilausumatoimikunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin valtuuston
varapuheenjohtaja Anna-Maija Korhonen ja jäseniksi Sakari Heikkilä, Paavo Enroth ja
Marianne Falkenberg. Toimikunnan sihteeriksi kutsuttiin Kotiseutuliiton viestintäpäällikkö
Anna-Maija Halme.

Toimikunta siirtyi valmistelemaan julkilausumaa.

8. Selonteko Suomen Kotiseutuliiton vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta
Vuosikertomus 2020 on verkossa osoitteessa https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-jaorganisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu. Muutamia selailukappaleita oli katsottavana
kokouspaikalla valtakirjojen tarkastuksen yhteydessä.
Vuosikertomuksen esitteli toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.
Päätös

Vuosikokous merkitsi vuosikertomuksen tiedokseen.

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

Nuorten omaehtoiseen kotiseututoimintaan liittyvä päälinjaus liittyy strategian Uudistuva kotiseutu
-teemaan. Tähän päälinjaukseen liittyy lähivuosina kokemusten vaihtoa ja hankkeita, joilla edelleen
laajennetaan kotiseututoiminnan sisältöjä ja tarjotaan näkyvyyttä nuorten kotiseuturakkauden
ilmenemismuodoille.
Vuorovaikutteista kotiseutuliikettä käsittelevä päälinja liittyy Kaikkien kotiseutu -strategiateemaan.
Tähän päälinjaan liittyen käynnistää liitto lähivuosina toimenpiteitä, joilla edelleen vahvistetaan
keskusjärjestön ja jäsenyhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja kehitetään verkostoitumisen muotoja
jäsenyhteisöjen välille.
Asian esitteli Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Jukka Hako. Asiakohtaan liittyvän tehtäväpyynnön
esitteli järjestöpäällikkö Marika Punamäki.
Puheenvuorot päälinjaesitykseen liittyen käyttivät:
- Mikko Perkko, EKYL ry: Miten liiton omaa varainhankintaa voidaan jatkossa vahvistaa?
- Marjatta Huhta, Konginkankaan kotiseutukerho Kömin kilta ry: Monipaikkaisuuden
huomioiminen on tärkeää nykypäivänä.
- Pasi Luhtaniemi, Kuusankoski-Seura ry: Vuorovaikutus ja sen huomioiminen etenkin
ruohonjuuritasolla.
- Kai Savolainen, Kotka-Seura ry: Kotiseuturakkauden ohessa voisimme puhua myös
kotiseutuylpeydestä, sitä on helppo levittää. Myös kotiseudut piirtävät omaa jälkeään
yksilöiden kartoille.
- Helena Teräväinen, Lapua-Seura ry: Monipaikkaisuus on tärkeä teema, samoin
vuorovaikutteisuus. Vuorovaikutuksessa huomioitavaa myös ulospäin suuntautuminen,
osallistuminen ja kantaaottavuus.
- Hannu Ikonen, Lieksa-Pielisjärvi-Seura ry: Kulttuuriperintö ja rakennusperintö luovat elävän
kytköksen omaan paikkaan maailmassa ja kiinnittävät ihmisen paikkakunnalle.
- Sampo Suihko, Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja: Liiton talouden, omarahoituksen ja
kestävän varainhankinnan pohtiminen onkin lähiaikojen päätehtäviä.
Kirjallisen kommentin etäkokousalustalla esitti:
- Tarja Haili, Uudenmaan liitto: Muusta maailmasta poiketen kestävyyttä on perinteisesti
meillä Suomessa rakennettu pitkään tiiviisti luontoarvoihin nojaten. Muualla vähintään
kansalaiset, lähiasukkaat ja useimmiten myös vierailijat on huomioitu
kestävyyssymbioosissa. Iloista huomata, että Suomen Kotiseutuliitto on tuonut tämän
tulokulman vahvasti kehittämisnäkymiin. Toivon, että tämä näkemyksellinen ymmärrys
leviää jäsenten välityksellä läpi maan kaikkiin muihin organisaatioihin!
Päätös

Vuosikokous hyväksyi liiton lähiajan toiminnan päälinjoiksi:
- Kestävä kotiseutu ja kotiseututyö
- Taloudellisesti vahvistuva Kotiseutuliitto
- Nuorten omaehtoinen kotiseututoiminta
- Vuorovaikutteinen kotiseutuliike
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10. Valtuuston jäsenten palkkiot
Päätös
Vuosikokous hyväksyi valtuuston esityksen, ettei valtuutetuille makseta kokouspalkkioita.
Matkakorvaukset maksetaan hallituksen vahvistaman matkustussäännön mukaan.

11. Valtuuston puheenjohtajan vaali
Valtuuston puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, valitaan joka toinen vuosi.
Valtuuston puheenjohtajana on päättyvän kaksivuotiskauden toiminut professori Janne Vilkuna
Lahdesta. Hän on ollut liiton puheenjohtaja vuodesta 2013.
Vuoden 2020 vuosikokous asetti valtuuston vaalivaliokunnan valmistelemaan valtuuston vaalia 2021.
Vaalivaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hanna Järviluoma ja jäseniksi Anne-Maija Laukas ja Eliisa
Jäntti.
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Hanna Järviluoma esitteli ehdotuksen.
Valiokunnan yksimielinen esitys oli, että Janne Vilkuna jatkaa puheenjohtajana myös seuraavan
kaksivuotiskauden.
Päätös

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Janne Vilkuna.

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 2021 erovuorossa seuraavat maakuntien edustajat.
Muut valtuuston jäsenet eivät olleet tänä vuonna erovuorossa.
1. Etelä-Pohjanmaa
2. Etelä-Savo
3. Lappi/itäinen
4. Kainuu
5. Pirkanmaa
6. Pohjois-Karjala
7. Pohjois-Pohjanmaa
8. Pohjois-Savo
9. Satakunta
10. Uusimaa/läntinen
11. Uusimaa/EKYL/Espoo
12. Varsinais-Suomi

kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, Seinäjoki
kulttuurintutkija FL Leena Hangasmaa, Mikkeli
lehtori Hannu Hakanpää, Rovaniemi
varatuomari Paavo Enroth, Kajaani
asiakirjahallinnon päällikkö Ari Sirén, Valkeakoski
FT Laura Jetsu, Ilomantsi
TkT Jouko Arvola, Oulu
KM Anna-Maija Korhonen, Tervo
kunnanjohtaja, eläkk. Tapani Rihtimäki, Eurajoki
valokuvaaja, yrittäjä Henna Mitrunen, Karkkila
museoturvallisuusasiantuntija Mikko Perkko
kapteeni evp Jari J. Laiho, Salo

1 kausi
1 kausi
1 kausi
3 kautta
1 kausi
2 kautta
2 kautta
2 kautta
3 kautta
2 kautta
5 kautta
1 kausi

Sekä seuraavat asiantuntijajäsenet:
13. Maakuntien liitot: Pohjanmaan liiton kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, Vaasa
14. Kansallisarkisto: Kansallisarkisto Oulun johtaja Vuokko Joki, Oulu

(5 kautta)
(6 kautta)

Vakiintuneen käytännön ja vaalivaliokunnan suosituksen mukaan maakunnista valittavien
valtuutettujen toimiaika tulisi olla vähintään kaksi ja korkeintaan kolme kautta peräkkäin. Tästä ei
kuitenkaan ole säännöissä määräystä. Käytäntö kausien määrästä ei koske asiantuntijajäseniä.
Käytäntö on kirjattu vuosikokouksessa 2014 hyväksyttyyn vaali- ja työjärjestykseen.
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Kevään 2021 aikana kaikissa niissä maakunnissa, joissa oli erovuoroisia valtuutettuja, järjestettiin
yhdessä maakunnan liiton kanssa tilaisuus, jossa maakunnassa toimivat Suomen Kotiseutuliiton
jäsenyhteisöt päättivät ehdokkaansa liiton valtuustoon.
Valtuuston vaalivaliokunta on käsitellyt ehdotukset valtuustoehdokkaiksi ja teki esityksen
vuosikokoukselle.
Esityksen esitteli valtuuston vaalivaliokunnan puheenjohtaja Hanna Järviluoma.
Päätös
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vuosikokous valitsi seuraavat jäsenet erovuoroisten tilalle:

Etelä-Pohjanmaa
kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, Seinäjoki
Etelä-Savo
kulttuurintutkija, FL Leena Hangasmaa, Mikkeli
Lappi/itäinen
lehtori Hannu Hakanpää, Rovaniemi
Kainuu
varatuomari Paavo Enroth, Kajaani
Pirkanmaa
asiakirjahallinnon päällikkö Ari Sirén, Valkeakoski
Pohjois-Karjala
FT Laura Jetsu, Ilomantsi
Pohjois-Pohjanmaa FT Jouni Kauhanen, Vaala
Pohjois-Savo
KM Anna-Maija Korhonen, Tervo
Satakunta
varatuomari Lauri Hakosalo, Merikarvia
Uusimaa/läntinen valokuvaaja, yrittäjä Henna Mitrunen, Karkkila
Uusimaa/EKYL/Espoo eläkeläinen Ann-Christin Lintula, Espoo
Varsinais-Suomi
kapteeni evp Jari J. Laiho, Salo

2. kaudelle
2. kaudelle
2. kaudelle
4. kaudelle
2. kaudelle
3. kaudelle
1. kaudelle
3. kaudelle
1. kaudelle
3. kaudelle
1. kaudelle
2. kaudelle

Sekä seuraavat asiantuntijajäsenet:
13. Maakuntien liitot: Kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, Pohjanmaan liitto, Vaasa (6. kaudelle)
14. Kansallisarkisto: Kansallisarkisto Oulun johtaja Vuokko Joki, Oulu (7. kaudelle)

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.
Ehdotuksen valtuuston vaalivaliokunnan kokoonpanosta vuodelle 2022 esitteli toiminnanjohtaja
Riitta Vanhatalo.
Päätös

Valtuuston vaalivaliokuntaan valittiin edellä kuullun esityksen mukaan puheenjohtajaksi
Mikko Perkko sekä jäseniksi Jouko Arvola ja Tapani Rihtimäki.

14. Muut mahdolliset asiat
Muita asioita ei ole tuotu hallituksen tai valtuuston tietoon.
Julkilausumatoimikunta esitteli esityksensä vuosikokouksen julkilausumaksi, ja vuosikokous hyväksyi
sen seuraavanlaisena:
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Monikotiseutuisuus kutsuu osallistumaan
Tulevaisuutemme rakennetaan nykyisyyden ja menneisyyden perustalle. Kotiseutu- ja kulttuurityö
antaa merkityksen tälle jatkumolle. Monikotiseutuisuus on mahdollisuus laajentaa entisestään
kotiseututyötä ja kutsua mukaan paikkakunnan asukkaita.
Kulttuuri pysyy elävänä olemalla avoin uusille ihmisille ja ajatuksille. Monikotiseutuiset ihmiset ovat
paikalliselle yhteisölle mahdollisuus. Kun ihminen on levittänyt juurensa kotipaikastaan toisaalle, hän
tuo yhteisöön omaa kulttuuriaan ja osaamistaan.
Poikkeusaikana yhdessä tekeminen ja kotiseudun kulttuuri on entistä merkityksellisempää.
Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyö kutsuu asukkaita yhteiseen toimintaan. Säilyttämällä kohtaamisen
kulttuuria rakennamme tulevaisuutta, jossa jokaisen ääni tulee kuulluksi.
Kulttuuriperintötyö edistää ihmisten hyvinvointia. Ihminen sitoutuu kulttuurityöhön jaettujen
kokemusten, elämysten sekä paikkojen ja tarinoiden sisältämien merkitysten kautta.
Kotiseutuliiton yhtenä tärkeänä tehtävänä on osallistua taide- ja kulttuurialan näkymiä koskevaan
keskusteluun yhteistyössä valtionhallinnon ja kulttuurialan edustajien kanssa.
Kotiseututyötä tulee rakentaa taloudellisesti vakaalle perustalle. Kotiseututyö tarvitsee julkista
rahoitusta hankerahoituksen ja vapaaehtoistyön lisäksi. Julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon
tarvitaan kulttuurin puolesta puhujia.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Päivi Laajala päätti kokouksen klo 15.40.
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