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Suomen Kotiseutuliiton sääntömääräinen vuosikokous 
 
Aika:  Lauantai 10.9.2022 klo 10.00-12.00 
Paikka:  Arktikum, Polarium-Sali, Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi 

Etäosallistuminen on mahdollista (edellyttää ennakkoilmoittautumista annetun ohjeistuksen 
ja aikataulun mukaisesti). 

 Kokous striimataan myös verkkoon. 
 
Valtakirjalomake, esityslista ja liitteet ovat verkossa osoitteessa  
kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu 
 
 
ESITYSLISTA 
 
 
1. Kokouksen avaus  

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

Ehdotukset palkittavasta yhdistyksestä on pyydetty jäsenyhteisöiltä Kotiseutupostissa 1/2022, 
kevään Hilja-uutiskirjeissä, sähköpostitse sekä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.  
 
Kilpailuun tuli 16 ehdotusta. Kilpailuun osallistuttiin verkkolomakkeella. Kilpailussa esiraatina toimi 
liiton toimihenkilöiden hallinto- ja jäsentiimi. Päätöksen voittajasta teki Suomen Kotiseutuliiton 
hallitus. Voittajaksi valittiin Nivala-Seura ja valinta julkistettiin 21.6.2022. 
 
Suomen Kotiseutuliiton hallituksen perustelut Nivala-Seuran valinnalle vuoden 
kotiseutuyhdistykseksi: 
 
Nivala-Seuran toiminta on erittäin laajaa ja monipuolista. Kotiseutumuseo, kotieläinpiha, 
työnäytökset, näyttelyt, arkiston avoimet ovet sekä uutena korona-ajan innovaationa paikallinen tv-
ohjelma N-studio tavoittavat monituhatpäisen osallistujajoukon. Kouluyhteistyön lisäksi nuoria 
viedään kulttuuriperinnön pariin kansainvälisen hankkeen avulla. Kulttuurinen kestävyys, 
lähimatkailun edistäminen, ympäristöselvityksen teko ja kestävän kehityksen periaatteet otetaan 
toiminnassa huomioon. 
Yhdistyksen toimintaa kehitetään jatkuvasti hanketoiminnan avulla, esimerkiksi palvelemaan entistä 
paremmin alueen matkailuelinkeinoa. Julkaisutoiminnan, museo- ja kotiseutuarkistotyön lisäksi 
seura on rohkeasti kehittänyt uusia toimintamalleja ja uutta yhteistyötä: hankkeita, QR-koodireittejä, 
elämyspaketteja, lähituotemyymälää jne. paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisestikin. 
 
Kunniakirjan luovutus. 
 
Asian esittelee Kotiseutuliiton puheenjohtaja Janne Vilkuna. 

 
 
3. Vuosikokouksen järjestäytyminen 
 
 
3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu


 Vuosikokous 10.9.2022 
  

2 
 

 
Esitys Puheenjohtajaksi kutsutaan Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio. 
Päätös Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin _____________________________________ 

 
 
3.2 Kutsutaan kokoukselle kaksi sihteeriä 
 

Esitys  Sihteereiksi kutsutaan toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja järjestöpäällikkö Marika 
Punamäki.  

Päätös Kokouksen sihteereiksi valittiin _____________________ ja ___________________ 
 
 
3.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa 
 

Esitys  
Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin _____________________ ja ___________________ 

 
 
3.4 Valitaan kokoukselle tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita 
 

Esitys  
Päätös Ääntenlaskijoiksi valittiin _______________________ ja _______________________ 

 
 
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. 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 1/2022, joka ilmestyi 
helmikuussa 2022.  
 
Kokouskutsu on postitettu jäsenille 10.5.2022 kirjeitse Valtakunnallisten kotiseutupäivien kutsun 
yhteydessä.  
 
Kokousaineisto on toimitettu 21.6.2022 jäsenille sähköpostitse ja postitettu 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 21.6.2021. Etäosallistujia on 
pyydetty ilmoittautumaan etukäteen viimeistään 15.8.2022 ja ilmoittautuneille on toimitettu 
henkilökohtainen osallistumislinkki kokousalustalle liittymistä varten. 

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

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
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5. Esityslistan vahvistaminen 

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

 
 
6. Valiokuntien ja toimikuntien asettaminen 

Päätetään kokouksessa tarpeellisten valiokuntien ja toimikuntien asettamisesta.  
 

Kotiseutuliiton hallitus on valmistellut julkilausuman aihiota ja sen esittelee Kotiseutuliiton 
hallituksen jäsen Teppo Ylitalo. 

 
Esitys  Kotiseutuliiton hallitus esittää, että asetetaan julkilausumatoimikunta, jonka 

puheenjohtajaksi kutsutaan Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Teppo Ylitalo ja sihteeriksi 
liiton viestintäpäällikkö Anna-Maija Halme. 

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

 
  
7. Selonteko Suomen Kotiseutuliiton vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta 

Vuosikertomus 2021 on verkossa osoitteessa https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-
organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu. Selailukappaleita on katsottavana kokouspaikalla 
valtakirjojen tarkastuksen yhteydessä. 
 
Vuosikertomuksen esittelee toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo. 
 
Esitys Vuosikokous keskustelee vuosikertomuksesta ja merkitsee sen tiedokseen. 
Päätös  

 
 
8. 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 13.8.2021 hyväksyttiin strategiaan pohjaavat nyt voimassa olevat 
toiminnan päälinjat: kestävä kotiseutu ja kotiseututyö; taloudellisesti vahvistuva Kotiseutuliitto; 
nuorten omaehtoinen kotiseututoiminta; vuorovaikutteinen kotiseutuliike. 
 
Liiton valtuusto päätti kokouksessaan 14.5.2022 esittää vuosikokoukselle lähiajan toiminnan 
päälinjoiksi seuraavia neljää päälinjaa: 
 
1) Kotiseutuliitto on jäseniään varten. 

- Tuemme jäseniämme mm. neuvonnan, palvelujen ja koulutusten avulla. 
- Kehitämme edelleen digipalvelujamme saavutettavuuden parantamiseksi. 
- Suunnittelemme hankkeet tukemaan jäsenten toimintaa. 
- Vahvistamme jäsenten alueellista yhteistyötä. 
- Siirrymme yhdessä rajoitusten ajasta kohti hybridi- ja lähitoimintaa. 

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/strategia-ja-saannot/
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2) Kestävä kotiseutu syntyy yhteistyöllä. 

- Opimme yhdessä ja jaamme hyviksi havaittuja kestävyystoimia. 
- Tuemme uusia asukkaita ja muualta muuttavia kotiutumaan, kotoutumaan ja juurtumaan 

sekä osallistumaan kotiseutujen kehittämiseen. 
- Kutsumme myös nuoret ideoimaan ja kehittämään kotiseututyötä ja kotiseutuja. 
- Lisäämme kulttuurien välistä vuoropuhelua, luottamusta, turvallisuuden tunnetta ja 

yhteistyötä. 
- Teemme kotiseututyötä ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä 

tavalla. 
 
3) Vuorovaikutteinen kotiseutuliike virittää keskustelemaan. 

- Olemme aktiivisesti keskusteleva ja kenttää kuunteleva kansalaisjärjestö. 
- Lisäämme yhteistyötä jäsenten kanssa ja jäsenten välillä myös digitaalisesti. 
- Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja reagoimme niihin. 
- Kehitämme toimintaa kentän näkemysten mukaisesti. 

 
4) Taloudellisesti vahvistuva Kotiseutuliitto luo vakautta. 

- Vahvistuva taloutemme mahdollistaa toiminnan jäsenten hyväksi. 
 
Asian esittelevät Kotiseutuliiton valtuuston varapuheenjohtajat Anna-Maija Korhonen ja Tuija Ahola. 

 
Esitys Kotiseutuliiton valtuusto esittää vuosikokoukselle lähiajan toiminnan päälinjoiksi yllä 

esitettyjä neljää päälinjaa alakohtineen. 
Päätös  

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

Matkakorvaukset maksetaan hallituksen vahvistaman matkustussäännön mukaan. 
 Päätös 
 
 
10. Valtuuston jäsenten vaali erovuoroisten tilalle 

Kotiseutuliiton valtuustoon kuuluu puheenjohtaja ja 30 jäsentä. Valtuuston toimikausi on 
vuosikokousten välinen aika. Valtuuston jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Puolet valtuustosta on 
kerrallaan erovuorossa.  
 
Valtuuston jäsenistä ovat vuosikokouksessa 2022 erovuorossa seuraavat maakuntien edustajat. 
Muut valtuuston jäsenet eivät ole tänä vuonna erovuorossa. 
 
1. Etelä-Karjala  pääinsinööri (eläkk.) Timo Talonpoika, Lappeenranta 1 kausi 
2. Kanta-Häme sairaanhoitaja Eeva Sahari, Loppi 2 kautta 
3. Keski-Pohjanmaa  YTM Helena Anttiroiko-Mehtälä, Kokkola 3 kautta 
4. Keski-Suomi  amanuenssi Marja-Liisa Rajaniemi, Jyväskylä 2 kautta 
5.  Kymenlaakso yrittäjä, merkonomi Raino Ojansivu, Pyhtää 3 kautta 
6. Lappi (läntinen) FM, museonhoitaja Hilkka Oksala, Kolari 1 kausi 
7.  Pohjanmaa  maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, Vaasa 1 kausi 
8.  Pohjois-Pohjanmaa  kulttuurituottaja Tuula Aitto-oja, Oulainen 1 kausi 
9.  Päijät-Häme lehtori Ilkka Murto, Asikkala 2 kautta 
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10. Uusimaa (itäinen) tradenomi Anne Mattila, Porvoo 1 kausi 
11. Uusimaa (Helka)  YTK Elina Kultaranta, Helsinki 1 kausi 
12.  Uusimaa (Helka)  YTM Keijo Lehikoinen, Helsinki 2 kautta 
13. Varsinais-Suomi  varatuomari Tapio Jokinen, Turku  3 kautta 
 
Sekä seuraavat asiantuntijajäsenet: 
14.  Yliopistot: Turun yliopiston professori Helena Ruotsala, Turku  (5 kautta) 
15.  Kuntaliitto: Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Kurikka, Helsinki (1 kausi) 
16. Kaupunkityö: arkeologi Andreas Koivisto, Vantaan kaupunki ja Vantaa-Seura, Vantaa (1 kausi) 
 
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 2022 aikana kaikissa niissä maakunnissa, joissa on erovuoroisia valtuutettuja, järjestettiin 
yhdessä maakunnan liiton kanssa tilaisuus, jossa maakunnassa toimivat Suomen Kotiseutuliiton 
jäsenyhteisöt päättivät ehdokkaansa liiton valtuustoon.  
 
Valtuuston vaalivaliokunta on käsitellyt ehdotukset valtuustoehdokkaiksi ja tekee esityksen 
vuosikokoukselle.  
 
Esityksen esittelee valtuuston vaalivaliokunnan puheenjohtaja Mikko Perkko. 
 
Esitys Vuosikokous valitsee valtuuston jäsenet erovuoroisten tilalle. 
Päätös  

 
 
11. Valtuuston vaalivaliokunnan valitseminen 

Ensi vuoden valtuuston vaalia varten vuosikokous asettaa erillisen valtuuston vaalivaliokunnan 
valmistelemaan valtuuston vaalia ja tekemään ehdotuksen valinnoista. Valtuuston vaalivaliokunnan 
valitsemisen osalta noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan vaalivaliokuntaan valitaan ne valtuutetut, 
jotka jättävät paikkansa valtuustossa tämän kokouksen päätteeksi. 
 
Ehdotuksen valtuuston vaalivaliokunnan kokoonpanosta vuodelle 2023 esittelee toiminnanjohtaja 
Riitta Vanhatalo. 
 
Esitys  Valtuuston vaalivaliokuntaan valitaan puheenjohtaja ja jäsenet edellä kuullun 

esityksen mukaan. 
Päätös  

 
 
12. Muut mahdolliset asiat 
 Muita asioita ei ole tuotu hallituksen tai valtuuston tietoon. 
 
 
13. Kokouksen päättäminen 
 Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
 


