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1. JOHDANTO  
 
Suomen Kotiseutuliitto on 1949 perustettu kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö ja 
kotiseututyön edunvalvoja – maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Liitto palvelee jäseniään ja 
kehittää jäsenistön osaamista ja toimintavalmiuksia. Liitto toteuttaa tarkoitustaan sääntöjensä mukaan.   
 
Kotiseututyön keskusjärjestönä, kansalaisjärjestönä ja valtakunnallisena edunvalvojana liiton tarkoitus on: 

• vahvistaa kotiseututietoisuutta, 

• edistää moniarvoista kansallista kulttuuria ja sen arvostusta paikallisten ja alueellisten piirteiden 
pohjalta,  

• kehittää monimuotoista kotiseutu- ja kulttuuriperintötyötä kaupungeissa, kunnissa ja 
maakunnissa, 

• tukea paikallista ja alueellista omatoimisuutta ja kotiseutuhenkeä sekä 

• toimia ja vaikuttaa kotiseututyön tavoitteiden toteuttamiseksi yhteiskunnan päätöksenteossa. 
 
Vuonna 2023 toiminnan keskiössä on Rakkaudesta kotiseutuun 2030 –strategian toimenpiteiden 
toteuttaminen ja vaikuttavuuden vahvistaminen, jäsenpalveluiden ja kentän verkostoitumisen 
kehittäminen sekä kestävän kotiseututyön edistäminen strategian ja toiminnan päälinjojen mukaisesti.  
 
Vuonna 2020 hyväksyttyä strategiaa toteutetaan vuonna 2023 liiton vuosikokouksen hyväksymien 
päälinjojen mukaisesti, joista lisää luvussa 2: 

• Kotiseutuliitto on jäseniään varten. 

• Kestävä kotiseutu syntyy yhteistyöllä. 

• Vuorovaikutteinen kotiseutuliike virittää keskustelemaan. 

• Taloudellisesti vahvistuva Kotiseutuliitto luo vakautta. 
 
Liiton toiminnassa korostuvat kestävän kehityksen lisäksi hankkeet ja näkyvä edunvalvonta. Liitto on 
tiiviisti ja monin tavoin mukana valtion kulttuuriperintöstrategian toimeenpanossa. Katse on jo myös 
vuodessa 2024, jolloin Suomen Kotiseutuliitto täyttää 75 vuotta. Vuoden 2023 aikana suunnitellaan ja jo 
valmistellaan juhlavuotta. 
 
Valtakunnallisten kotiseutupäivien pitkäjänteinen kehittämistyö jatkuu Kotkan Valtakunnallisilla 
kotiseutupäivillä syyskuussa. Maakunnallisia kokouksia tai tapaamisia järjestetään kaikkien maakuntien 
jäsenille, jotta ne lisäävät verkostoitumista, jäsenten välistä vuorovaikutusta sekä paikallisten toimijoiden 
ja liiton luottamushenkilöiden säännöllistä kohtaamista yhdenvertaisemmin. 
 
Kotiseutuliitto seuraa jäsenkentän tilannetta erilaisten ajankohtaisten haasteiden aikana ja vastaa 
neuvonnallaan ja toiminnallaan jäsenten tarpeisiin tukien niitä monin tavoin. Mahdollisuuksien mukaan 
käynnistetään liiton arkistoaineiston sähköisen hallinnan suunnittelu. 
 
Kehittämishankkeissa valmistuneita ja valmistuvia oppaita, toimintamalleja ja tietoaineistoja jaetaan 
edelleen. Samoin kannustetaan ottamaan käyttöön yhteistyömalleja kuntien ja yhdistysten välille. 
Aineistot ovat osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/tietopankki. 
 

 

  

http://www.kotiseutuliitto.fi/tietopankki
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2. VUODEN 2023 PÄÄLINJAT JA PÄÄTOIMET 
 
 

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. 

 
Päälinja liittyy etenkin liiton strategian uudistuvan kotiseudun teemaan. Samalla se tukee ja mahdollistaa 
kaikkien strategian teemojen sekä toiminnan muiden lähiajan päälinjojen toteuttamista. Päälinjaa 
toteutetaan mm. seuraavilla toimilla: 

• Tuetaan jäsenistön kouluttautumisen ja vertaisoppimisen mahdollisuuksia esimerkiksi eri 
teemoista järjestettävien jäsenkoulutusten ja tilaisuuksien avulla. 

• Huomioidaan hankkeissa jo suunnitteluvaiheessa hankkeen ja tulosten merkitys jäsenistölle. 

• Huomioidaan jäsennäkökulma hankeviestinnässä sekä lehti- ja nettiuutisissa. 

• Tuodaan esille jäsenten uusia toimintamalleja. 

• Kehitetään ja vakiinnutetaan palkittua Mestarit & kisällit -toimintaa. 

• Jäsenviestinnässä kannustetaan toiminnan kehittämiseen (mm. kestävä kotiseututyö, 
moninaisuus, nuorten omaehtoinen 
toiminta). 

• Viestinnässä tuodaan esille sekä jäsenten 
näkökulmaa että jäsenten tekemiä toimia. 

• Kotiseutublogiin pyydetään jäsenten 
toimintaa tukevia ja esitteleviä kirjoituksia. 

• Toteutetaan jäsenkysely.  
 
 

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. 
 
Päälinja liittyy liiton strategian kolmen teeman kaikkien kotiseutu, uudistuva kotiseutu ja kestävä kotiseutu 
toteutukseen. Päälinjaa toteutetaan mm. seuraavilla toimilla: 

• Toteutetaan kestävän kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön hanketta. Hankkeen toimia ovat mm. 
vertaisoppiminen, opintopiirit ja kestävyyden työkirja. 

• Järjestetään kestävää kehitystä syventäviä ja konkretisoivia opintopiirejä. 

• Viestitään kestävästä kehityksestä kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ja jäsenten näkökulmasta. 

• Tuodaan esiin konkreettisia kestävän kehityksen toimia, joita jäsenyhteisöt voivat toteuttaa. 

• Jäsenviestinnällä kannustetaan ja innostetaan kestävän kotiseudun huomioimiseen kaikessa 
toiminnassa. 

Kaupunkipaahtimo-keskustelukammarin osallistujia 
Rovaniemen Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä 2022.  

Kuva: Riina Koivisto 
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• Tiivistetään yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden esille 
nostamiseksi alan keskusteluissa. 

• Kaikissa liiton hankkeissa huomioidaan kestävä kotiseutu ja siitä käytävä keskustelu. 

• Pidetään teema esillä Kotkan Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä. 

• Seurantalojen korjausavustukset: tuodaan esille etenkin kestävää korjausrakentamista. 
 
 

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. 

 
Päälinja liittyy etenkin kaikkien kotiseutu -strategiateemaan. Liitto jatkaa ja käynnistää toimenpiteitä, 
joilla edelleen vahvistetaan keskusjärjestön ja jäsenyhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja kehitetään 
verkostoitumisen muotoja jäsenyhteisöjen välille. Päälinjaa toteutetaan mm. seuraavilla toimilla: 

• Kehitetään maakunnallisia kokouksia palvelemaan jäsenten tarpeita entistä yhdenvertaisemmin, 
jotta kokoukset tukevat myös verkostoitumista. 

• Lisätään vuorovaikutusta järjestämällä vapaamuotoisia kohtaamisia mm. digitaalisesti. 

• Huomioidaan eri jäsenpalvelut vuorovaikutuksen ja osallistumisen välineenä. 

• Kehitetään liiton luottamus- ja toimihenkilöiden vuoropuhelun mahdollisuuksia myös kokousten 
ulkopuolella. 

• Jatketaan hallituksen niin päättäessä etäosallistumismahdollisuutta vuosikokoukseen. 

• Hyödynnetään soveltuvin osin muiden tilaisuuksien etäosallistumismahdollisuuksia ja kehitetään 
edelleen niiden vuorovaikutteisuutta. 

 
 

Taloudellisesti vahvistuva Kotiseutuliitto luo vakautta.  
- Vahvistuva taloutemme mahdollistaa toiminnan jäsenten hyväksi. 

 
Päälinja tukee ja mahdollistaa liiton strategian kolmen teeman kaikkien kotiseutu, uudistuva kotiseutu ja 
kestävä kotiseutu sekä toiminnan muiden lähiajan päälinjojen toteuttamista. Päälinjaa toteutetaan mm. 
seuraavilla toimilla:  

• Kehitetään omaa varainhankintaa vakaan talouden varmistamiseksi tulevaisuudessakin.  

• Kehitetään erillisrahoitettavien hankkeiden suunnittelua, kumppanuuksia ja avustusten 
hakemista. 

• Vältetään taloudelliset riskit mm. hankkeissa. 
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3. JÄSENISTÖN KUVAUS  
 
Suomen Kotiseutuliiton jäsenmäärä on ollut kasvussa viime vuosien aikana. 
Toimintavuoden aikana jo olemassa olevista jäsenistä pidetään huolta ja 
samalla jatketaan jäsenhankintaa. Tavoitteena on, että jäsenmäärä jatkaa 
kasvuaan. Erityisesti tavoitellaan uusia kunta- ja kannattajajäseniä. 

 
 

3.1 Kunniajäsenet 
 
Liitolla on toimintavuoden 2023 lähestyessä kolme kunniajäsentä: kasvatustieteen tohtori h.c. Eeva 
Ahtisaari, professori Pekka Laaksonen ja filosofian tohtori h.c. Markku Tanner. 

 
 

3.2 Yhteisöjäsenet 
 
Kotiseutuliitolla on toimintavuoden 2023 lähestyessä 854 yhteisöjäsentä (tilanne 3.10.2022). Jäsenkunnan 
kivijalan muodostavat paikallisyhdistykset, kuten kotiseutu-, kaupunginosa- ja kyläyhdistykset, 
museoyhdistykset sekä kulttuuriseurat ja -säätiöt. Myös 105 kuntaa (tilanne 3.10.2022) muodostaa 
merkittävän jäsenkokonaisuuden. Lisäksi liiton jäsenistöön kuuluu valtakunnallisia järjestöjä, alueellisia 
järjestöjä sekä maakuntien liitot ja Suomen Kuntaliitto. 

 
 

3.3 Kannattajajäsenet eli Kotiseutuklubi 
 
Liitolla on toimintavuoden 2023 lähestyessä 147 kannattajajäsentä (tilanne 3.10.2022), jotka muodostavat 
Kotiseutuklubin jäsenistön. Tavoitteena on, että Kotiseutuklubiin liittyy toimintavuoden aikana 50 uutta 
jäsentä. Tätä varten kehitetään aihetta koskevaa kampanjointia.  
 
Klubilaiset saavat kaiken liiton julkaiseman jäsenmateriaalin sekä alennuksia niin liiton kuin Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran julkaisuista. Lisäksi klubin jäsenille järjestetään vuositapaaminen Valtakunnallisilla 
kotiseutupäivillä, vuonna 2023 Kotkassa, sekä mahdollisuuksien mukaan muita tapaamisia. Eduista ja 
tapahtumista kerrotaan klubikirjeissä. 
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4. JÄRJESTÖHALLINTO 
 
Liiton luottamushenkilöhallinto on kolmiportainen. Korkeinta päätösvaltaa käyttää vuosikokous, johon 
jäsenyhdistykset nimeävät äänivaltaiset edustajansa. Päätöksenteon avoimuuteen kiinnitetään erityistä 
huomiota.   

 
 

4.1 Vuosikokous 
 
Suomen Kotiseutuliiton sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään lauantaina 9.9.2023 Valtakunnallisten 
kotiseutupäivien yhteydessä Kotkassa. Vuosikokous 
valitsee Kotiseutuliitolle muun muassa lähiajan 
toiminnan päälinjat sekä valtuuston, joka päättää liiton 
toiminnan strategisesta suunnittelusta ja seurannasta. 
Vuosikokoukseen voi osallistua hallituksen niin 
päättäessä myös etäyhteydellä. 
 
 

4.2 Valtuuston jäsenten vaali ja valtuuston 
vaalivaliokunta 
 
Valtuuston vaalivaliokunta koostuu perinteiseen tapaan valtuustopaikan viimeisimpinä jättäneistä 
maakuntien edustajista. Vuoden 2023 valtuuston vaalivaliokuntaan nimettiin Suomen Kotiseutuliiton 
vuosikokouksessa Rovaniemellä 10.9.2022 Raino Ojansivu (pj), Tapio Jokinen ja Timo Talonpoika. Keväällä 
2023 järjestetään valtuuston ehdokasasettelua varten kokoukset niissä maakunnissa, joissa on 
erovuoroisia valtuutettuja. Vaalivaliokunta tekee vuosikokoukselle esityksen valtuuston kokoonpanosta 
maakunnallisten kokousten esitysten pohjalta. 
 
 

4.3 Valtuusto 
 
Valtuuston kevätkokous pidetään toukokuussa 2023 Vantaalla ja syyskokous marras-joulukuussa 2023 
Helsingissä. Valtuustossa on 30 edustajaa sekä puheenjohtaja. Valtuutetut edustavat liittoa omissa 
maakunnissaan. Viisi valtuutetuista on asiantuntijajäseniä, jotka edustavat liiton toiminnan kannalta 
keskeisiä aloja. 
 
Tällä hetkellä asiantuntijajäsenten edustamat alat ovat kulttuurien tutkimus, kotiseutuarkistot ja arkistoala 
sekä kaupunkikehitys ja kotiseututyö kaupungeissa. Lisäksi maakuntien liitoilla ja Suomen Kuntaliitolla on 
asiantuntijaedustus valtuustossa. Valtuuston puheenjohtaja on Janne Vilkuna. 
 
 

4.4 Hallituksen vaalivaliokunta 
 
Valtuusto valitsee 2023 kevätkokouksessaan keskuudestaan hallituksen vaalivaliokunnan, joka tekee 
esityksensä vuoden 2024 hallituksen kokoonpanosta valtuuston syyskokoukseen. 
 
 
 
 

Vuosikokouksen 2022 osallistujia. 
Kuva: Anna-Maija Halme. 
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4.5 Hallitus  
 
Valtuusto valitsee liiton hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet erovuoroisten tilalle. Esityksen vuoden 2023 
hallituksen kokoonpanosta tekee valtuuston vuoden 2022 kevätkokouksen asettama vaalivaliokunta 
marraskuussa 2022.  
 
Hallitus vastaa liiton toiminnan operatiivisesta suunnittelusta, taloudesta ja seurannasta. Hallitus 
kokoontuu vuoden aikana 8–10 kertaa. Hallitus voi kokoontua myös sähköisesti. Valtuuston puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtajat osallistuvat työskentelyyn puhevaltaisina. Hallituksen puheenjohtaja vuonna 2022 
on Sampo Suihko. 

 
 

4.6 Jaostot, työryhmät ja neuvottelukunnat 
 
Hallitus asettaa avukseen jaostoja, työryhmiä ja neuvottelukuntia, joiden tehtävänä on valmistella ja tehdä 
aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi. Samalla ne toimivat liiton ja ympäröivän yhteiskunnan ja eri 
toimijoiden välisenä yhdyssiteenä.  
 
Hallitus nimeää jaostot ja työryhmät kaudelle 2023-2024 tammikuussa 2023. Jaostojen toimintatavoissa 
hyödynnetään verkkotyöskentelyä. Jaostojen, työryhmien ja neuvottelukuntien puheenjohtajana toimii 
aina joko hallituksen jäsen tai joku liiton puheenjohtajistosta ja sihteerinä liiton toimihenkilö. 
 
Kaudella 2021-2022 liiton työn tukena olivat seuraavat jaostot ja työryhmät:  

1. Kestävän kehityksen ja kotiseututyön jaosto 
2. Edunvalvontajaosto 
3. Kaupunkityön jaosto 
4. Julkaisutyöryhmä *) 
5. Sijoitustyöryhmä **) 
6. Kotiseutupäivien kehittämisen ohjausryhmä 
7. Seurantaloasiain neuvottelukunta 2019-2022 

 
*) Julkaisutyöryhmän toimintakaudeksi asetettiin vuosi 2021. 
 
**) Vuoden 2022 alusta lähtien sijoitustyöryhmä muuttui talousjaostoksi, jonka kokoonpanosta päättää 
Kotiseutuliiton hallitus. 
 

Seurantaloasiain neuvottelukunta ja sen alainen työvaliokunta 
 
Neuvottelukuntaan kuuluu seurantaloja ylläpitävien yhdistysten keskusjärjestöjen sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Museoviraston edustajat. 
Neuvottelukunnan puheenjohtajan asettaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Neuvottelukunta tekee 
Kotiseutuliiton hallitukselle esityksen vuosittaisesta seurantalojen korjausavustusten jakamisesta. 
Neuvottelukunnan työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja. Ks. luku 6. 
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5. JÄRJESTÖTOIMINTA JA EDUNVALVONTA 
 
 

5.1 Liiton vuorovaikutus ja kohtaaminen jäsenistön kanssa 
 
Kotiseutuliitto on maamme tärkein kolmannen sektorin kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö. 
Mitä paremmin liitto tuntee kentän, sitä paremmin se voi tarjota toivottua tukea ja palveluita. Jäsenten 
kuuleminen ja kentän tilanteen ymmärtäminen on siten jatkuvasti keskeistä. Liiton palvelutarjontaa 
kehitetään osana strategian ja toiminnan päälinjojen toteuttamista. 
 
Kohtaamisten ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi jatketaan maakunnallisten kokousten ja tapaamisten 
kehittämistä. Jokaisen maakunnan toimijoille tarjotaan vuosittain tilaisuus Kotiseutuliiton 
luottamushenkilöiden tapaamiseen ja liiton ajankohtaisten asioiden kuulemiseen. Tapaamisia kehitetään 
kohti alueellista verkostoitumista ja vertaisoppimista. 
 
Kotiseutuliitto tarjoaa koulutuksia, tilaisuuksia ja 
yksittäisiä sparrauksia osana perustoimintaa ja 
hankkeita. Koulutusten ja sparrauksien päämääränä 
on etenkin jäsenistön toiminnan tukeminen ja 
kehittäminen. Niissä huomioidaan toivotuimmat 
teemat ja monikanavainen osallistuminen eri puolilta 
Suomea. Valtakunnallisten koulutusten tavoitteena 
on paitsi jäsenkentän tukeminen, myös aihepiirin ja 
toimijoiden yhteiskunnallisen merkittävyyden esille 
tuominen. Ks. myös luku 5.3. 
 
 

5.2 Lausunnot ja edunvalvonta 
 
Liitto toimii asiantuntijana ja jäsenistönsä edunvalvojana kotiseututyöhön, paikallisuuteen ja 
kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä. Liitto tekee omaehtoisesti tai yhteistyössä muiden 
kansalaisjärjestöjen kanssa julkiselle vallalle aloitteita omaa alaansa koskevissa, toimenpiteitä vaativissa 
kysymyksissä. 
 
Liitto osallistuu kannanotoillaan yhteiskunnan kehityksen suunnasta käytävään keskusteluun. 
Toimintavuoden aikana seurataan edelleen mm. hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä sekä sitä, 
miten moninaiset toimintaympäristön muutokset vaikuttavat jäsenyhdistysten ja kuntakentän 
toimintoihin. Liitto osallistuu aktiivisesti kulttuuriperintöstrategian toimeenpanon suunnitteluun ja 
toteutukseen. 
 
Liitto antaa siltä pyydetyt lausunnot ja pyrkii siihen, että se kutsutaan jo eri valmisteluelinten jäseneksi sen 
intressialueilta. Liitto toimii lausunnonantajana Valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimeä 
varten.  
 
Lisäksi liitto antaa lausuntoja ja julkilausumia ja kommentoi kotiseututyön sektorilla tapahtuvaa kehitystä 
omilla viestintäkanavillaan ja muussa mediassa. 
 
Kotiseutuliitolla on toimivat yhteydet liiton toimialaan kuuluviin ministeriöihin ja keskusvirastoihin sekä 
valtakunnallisiin järjestöihin. Liitto informoi tarpeen mukaan eduskuntaa toiminta-alueensa asioista. 

 
 



 

11 

5.3 Koulutustoiminta  
 

Maakunnalliset kokoukset ja niiden kehittäminen  
 
Maakunnalliset kokoukset ovat vuosittainen verkostoitumis- ja koulutustilaisuus liiton jäsenille, 
toimihenkilöille ja luottamushenkilöille. Tilaisuuksiin kutsutaan tarvittaessa myös eri alojen asiantuntijoita 
kertomaan kotiseututyön ajankohtaisiin teemoihin liittyvistä kysymyksistä. Kokouksia kehitetään kohti 
alueellista verkostoitumista ja vertaisoppimista.  
 

Hankkeissa tarjottava koulutus 
 
Kotiseutuliiton hankkeissa tarjotaan koulutusta jäsenille ja muille kotiseutu- ja 
kulttuuriperintöalan toimijoille erilaisista teemoista. Toimintavuonna 2023 
hankkeisiin liittyvä koulutus kattaa ainakin seuraavia teemoja: 

• eMuseo-palvelun käyttökoulutuksia, ks. luku 7.3  
• koulutusta kestävään kotiseututyöhön liittyen, ks. luku 7.6 

 

Jäsenkoulutuksia eri teemoista 
 
Jäsenkentän tarpeiden mukaan järjestetään jäsenille suunnattua koulutusta erilaisista teemoista.  

 

 

5.4 Jäsenedut ja -palvelut 
 
Kotiseutuliiton työn ja toiminnan päämääränä on jäsenistön palveleminen ja jäsenkentän 
toimintavalmiuksien parantaminen. Myös erillisiä jäsenetuja ja -palveluita kehitetään jatkuvasti. Jäsenedut 
ja jäsenpalvelut on koottu verkkoon: www.kotiseutuliitto.fi/jasenille. Toimintavuonna panostetaan 
edelleen etujen käyttöönoton helpottamiseen ja tunnettuuden lisäämiseen.   
 
Liiton jäsenmateriaali sisältää yhdistystoimintaan, kotiseututyöhön ja kulttuuriperintöön liittyvää 
aineistoa, tietoiskuja sekä julkaisuja. Jäsenille toimitetaan tietoa uutiskirjeen muodossa kerran kuussa.  

 
Jäsenedut 

- Jäsenmateriaali, Kotiseutu-kirja sähköisesti ja Kotiseutuposti-lehti painettuna 
- Hilja-uutiskirje ja sähköinen Kotiseutuposti sähköpostitse 
- Tuotteet ja julkaisut jäsenhintaan sekä jälleenmyyntioikeus liiton myyntituotteisiin 
- eMuseo-mobiiliopastesovellus kotiseutu- ja muille paikallismuseoille, www.emuseo.fi  
- Verkkosivut yhdistyksille ja henkilöjäsenille www.kotiseudut.fi-palvelussa 
- 20 % ale jäsenrekisteristä (alle 80 jäsenen yhteisöille vuosimaksuton), sis. mm. verkkolaskutus 
- Etuja uuden yhdistyksen perustamiseen (mallisäännöt, ilmainen rekisteröinti) 
- Mahdollisuus käyttää Kotiseutuliiton toimistoa kokouksiin maksutta 
- Kutsut liiton tilaisuuksiin, koulutuksiin, seminaareihin ja Valtakunnallisille kotiseutupäiville 
- Yhteistyöpalaverit ja alueellinen yhteistyö 
- Huomionosoitukset jäsenyhdistysten jäsenille (ansiomerkit, ansiomitalit) 
- Oikeus rekisteröidä yhdistyksen seurantalo www.seurantalot.fi -palveluun maksutta. 

 

Jäsenpalvelut 
Jäsenpalveluita ovat mm. jäsenviestintä, edunvalvonta, koulutustoiminta, seurantalojen korjausneuvonta, 
tietopalvelut sekä neuvonta ja opastus järjestötoimintaan. Kotiseutuliitto palvelee jäseniään tiedottamalla 
paitsi liiton toiminnasta myös välittämällä järjestötoimintaan, kotiseututyöhön ja kulttuuriperintöasioihin 
liittyviä uutisia. Jäsenet vaikuttavat liiton ja koko kotiseutuliikkeen tulevaisuuden suuntaan mm. 
vuosikokouksessa ja maakunnallisissa kokouksissa. 

http://www.kotiseutuliitto.fi/jasenille
http://www.emuseo.fi/
http://www.kotiseudut.fi/
http://www.seurantalot.fi/
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Liitto tehostaa ja kehittää jäsenetuja ja -palveluja tukemaan kentän toimintaa entistä paremmin, myös 
muuttuvissa olosuhteissa. 
 
Kotiseutuliiton sähköiset tietopalvelut on koottu liiton verkkosivujen Tietopankki-osioon. Sieltä löytyy 
kattavasti tietoa, työkaluja ja toimintamalleja jäsenistön käyttöön. Toimintavuoden aikana tietopankin 
sisältöä laajennetaan ja kehitetään. Lisäksi liitto tarjoaa ja välittää tietoa monissa sosiaalisen median 
kanavissa ja ryhmissä (ks. luku 8.5). 
 
 

5.5 Valtakunnalliset kotiseutupäivät  
 
75. Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään Kymenlaaksossa 
Kotkassa 8.–10.9.2023 teemalla “Kotiseutumme: reilusti, rohkeasti ja 
rakkaudella”. Päivien pääjärjestäjänä toimii Kotkan kaupunki 
yhteistyössä Kotiseutuliiton kanssa.  
 
Vuoden 2024 järjestyksessään 76. Valtakunnalliset kotiseutupäivät 
järjestetään Vantaalla. Vuosi 2024 on samalla Kotiseutuliiton 75-
vuotisjuhlavuosi. Neuvotteluja tulevien vuosien Valtakunnallisista 
kotiseutupäivistä on myös jo käyty. 
 

Kotiseutupäivien kehittämistyö 
 
Kotiseutupäivien kehittämistyöryhmä on tehnyt viime vuosina laajan uudistusohjelman, jonka 
ensimmäisiä uudistuksia otettiin käyttöön vuoden 2022 päivillä Rovaniemellä. Keskeisin muutos on 
Valtakunnallisten kotiseutupäivien muuttaminen kolmipäiväisiksi. Täysimääräisesti uudistukset otetaan 
käyttöön Kotkan tapahtumassa vuonna 2023. Kotiseutupäivien kehittämisen täytäntöönpanosta huolehtii 
liiton toimiston kehittämistiimi ja sitä seuraa Valtakunnallisten kotiseutupäivien kehittämisen 
ohjausryhmä. Vuoden aikana pohditaan vuorovaikutuksen ja osallistumisen lisäämistä Valtakunnallisiin 
kotiseutupäiviin liittyen. 
 
 

5.6 Maakunnallinen kotiseututoiminta 
 
Hyvät edellytykset maakunnalliseen toimintaan on vuosikaudet tarjonnut maakuntien liittojen kuuluminen 
Kotiseutuliiton jäsenkuntaan. Kotiseutuliitto on edelleen kehittänyt maakuntien liittojen kanssa liiton 
jäsenyhdistysten ja kuntajäsenten välistä yhteistyötä mm. valtuustonsa vaalin valmistelemiseksi alueittain. 
Myös koulutustoiminnassa alueellisuus otetaan aina huomioon. 
 
Kaikkien maakuntien liittojen kulttuurivastaavat kutsutaan yhteiseen vuosittaiseen tapaamiseen 
alkuvuodesta. Tarvittaessa verkosto kutsutaan koolle useamminkin.  
 
Kotiseutuliitto järjestää keväisin maakunnallisen kokouksen yhteistyössä maakunnan liiton kanssa niissä 
maakunnissa, joissa on erovuoroinen valtuustoedustaja. Maakunnallisiin kokouksiin kutsutaan kaikki 
kyseisen maakunnan jäsenyhteisöt sekä alueen luottamushenkilöt keskustelemaan ajankohtaisista asioista 
ja valitsemaan maakunnan ehdokas liiton valtuustoon. Tilaisuuksien yhteydessä on myös kotiseututyön 
ajankohtaisiin osa-alueisiin liittyviä koulutuksellisia puheenvuoroja. Maakunnallisten kokousten sisältöjä 
ja vuorovaikutusta kehitetään jatkuvasti. 
 
Myös niissä maakunnissa, joiden valtuustoedustaja ei ole kyseisenä vuonna erovuorossa, tarjotaan 
toimijoille tilaisuus Kotiseutuliiton luottamushenkilöiden tapaamiseen ja liiton ajankohtaisten asioiden 

https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/
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kuulemiseen. Tapaamiset tehostavat verkostoitumista, jäsenten välistä vuorovaikutusta sekä kentän ja 
luottamushenkilöiden säännöllistä kohtaamista yhdenvertaisemmin. 
 
Maakuntien liittojen lisäksi liiton jäsenistöön kuuluu myös kotiseututyön aluejärjestöjä ja muita 
alueellisesti toimivia yhteisöjä, joiden työtä pyritään tukemaan maakuntatasolla. 
 
 

5.7 Paikallistoiminta 
 
Kotiseututyön painopiste on paikallistasolla, jossa liiton jäsenyhdistykset ja jäsenkunnat omine 
verkostoineen toimivat. Kuntaliitokset ja toimintaympäristön muutokset ovat lisänneet paikallisten 
identiteettien esiintuomista ja vahvistamistarvetta, mikä on tarjonnut liiton jäsenkunnalle tehtävää. 
Kiinnostus paikallisuutta ja lähiympäristöä kohtaan on kasvanut myös koronapandemian ja vahvistuneen 
kestävyysajattelun myötä. Tätä kannattaa hyödyntää myös paikallistoiminnan kehittämisessä. 
 
Liitto tukee suunnitelmallisesti jäsenkentän keskinäistä sekä 
keskusjärjestön ja kentän keskinäistä verkostoitumista ja 
vuorovaikutusta mm. luvuissa 5.1 ja 5.3 kuvatuin 
toimenpitein.  
 
Liiton henkilökunta ja luottamushenkilöt hoitavat aktiivisesti 
yhteyksiä jäsenyhteisöihin. Liiton toimisto vastaanottaa 
jäsenyhteisöiltä ja eri kotiseututyötä tekeviltä laitoksilta 
kotiseutujulkaisuja. Useat jäsenyhteisöt lähettävät myös 
omat tiedotuslehtensä liiton toimistoon.  
 
Suomen Kotiseutuliitto korostaa jatkossakin kotiseututyön 
merkitystä paikallisidentiteettien ja yhteisöllisyyden 
ylläpitäjänä. Liitto tukee uusien yhdistysten perustamista 
mm. neuvomalla ja tarjoamalla mallisäännöt yhdistysten 
käyttöön. Autamme paikallisyhteisöjä edistämään 
monipaikkaisten asujien, maassamuuttajien ja 
maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua kotiseudun 
kehittämiseen ja kotiseututoimintaan. Liitto kannustaa ja 
tukee paikallisyhdistyksiä ottamaan kantaa ja vaikuttamaan 
mm. kotiseudun kehittämiseen, kestävään kehitykseen ja 
kotiseutukasvatukseen omalla alueellaan.  
 
Liitto kehittää edelleen toimintamallia, miten valtuutetut toimivat alueellaan tiedottaen Kotiseutuliiton 
ajankohtaisista asioista sekä vahvistaen jäsenten ja keskusjärjestön välistä yhteenkuuluvuutta. Liitto 
tiivistää kentän paikallisen ja valtakunnallisen toiminnan yhteyttä viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin. 
 
 

5.8 Tunnustuksenosoitukset  
 
Kotiseututyön ansiomitali on liiton myöntämistä tunnustuksenosoituksista korkein. Valtakunnallisilla 
kotiseutupäivillä jaettavat mitalit myöntää Kotiseutuliiton hallitus jäsenyhteisöjen esityksestä. 
 
Liitto jatkaa Kotiseutuliiton ansiomerkkien välittämistä jäsenyhteisöille. Hopeisista ja kultaisista 
ansiomerkeistä päättää Kotiseutuliiton hallitus, pronssisista päättää jäsenyhteisön oma hallitus. 
 
Jäsenyhteisöt voivat tilata liiton standaaria eli pienoislippua jäsentensä palkitsemiseksi tai 
huomionosoitukseksi kotiseututyössä ansioituneille oman harkintansa mukaan.  

Mestarit & kisällit -toimintaa Kotkaniemessä.  
Kuva: Anna-Maija Halme. 



 

14 

 
Lisäksi jäsenyhteisöt voivat tilata hopeisesta ansiomerkistä mukailtua hopeista kaulariipusta tai hopeoitua 
rintamerkkiä lahjaksi. 
 
 

5.9 Palkitsemiset 
 

Vuoden kotiseutuyhdistys  
Vuoden kotiseutuyhdistyksen valinnalla tuetaan innovatiivista ja uudistuvaa kotiseututyötä. Palkittavan 
tahon tulee olla Kotiseutuliiton jäsenyhdistys. Kilpailussa esiraatina toimii liiton toimihenkilöiden hallinto- 
ja jäsentiimi. Tiimi käy läpi kaikki kilpailuun saapuneet ehdotukset ja esittelee kärkiehdokkaat hallitukselle, 
joka tekee päätöksen voittajasta. Vuoden kotiseutuyhdistys julkistetaan alkukesällä ja kukitetaan 
Kotiseutuliiton vuosikokouksessa Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä. 
 

Vuoden kaupunginosa 
Vuoden kaupunginosan valinnalla halutaan korostaa kaupunginosien ja taajamien aktiivisuuden ja 
kansalaistoiminnan merkitystä yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden rakentajina. Kaupunkitoiminnan 
asiantuntijoista koostuva Kotiseutuliiton kaupunkityön jaosto seuloo ehdotuksista kärkiehdokkaat ja tekee 
esityksen voittajasta Kotiseutuliiton hallitukselle, joka nimeää voittajan. Vuoden kaupunginosa julkistetaan 
Flooran päivänä 13. toukokuuta. 
 

Vuoden kotiseututeos 
Kilpailun tavoitteena on kannustaa kotiseutukirjojen tekijöitä ja tuoda näkyvyyttä paikallista kulttuuria ja 
historiaa käsitteleville teoksille. Kotiseutuliiton hallituksen erikseen nimeämä palkintoraati valitsee 
kilpailun finalistit, joiden joukosta vuosittain vaihtuva, hallituksen tehtävään pyytämä valitsija valitsee 
voittajan. Voittaja julkistetaan vuosittain lokakuussa Turun kirjamessuilla. 
 

Hyvän korjauksen palkinto 
Seurantaloasiain neuvottelukunnan nimeämälle kohteelle jaetaan joka toinen vuosi Hyvän korjauksen 
palkinto. Seuraavan kerran palkinto jaetaan vuonna 2024. Vuonna 2022 palkinto myönnettiin Sunilan Sisu 
ry:lle Sunilan Pirtin korjauksesta. 
 
 

5.10 Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet eri yhteisöissä 
 
Tavoitteenamme on olla paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti vahva verkostoituja ja hyvä 
kumppani, joka linkittää paikalliset asukkaat ja yhdistykset, eritaustaiset kansalaisyhteiskunnan toimijat, 
viranomaistahot ja julkisen sektorin. Olemme myös Euroopan tasolla monessa mukana. 
 
Ydinosaamistamme on kulttuuri- ja rakennusperintöön, paikalliseen kehittämiseen ja erilaisiin 
kumppanuuksiin ja hankkeisiin liittyvä neuvonta ja asiantuntijapalvelut. Keskeistä meille on jäsenistömme 
osaava toiminta ja osaamisen kehittäminen. Sidosryhmä- ja kumppaniverkostomme täydentävät omaa 
osaamistamme. 
 
Kotiseutuliitolla on toimivat yhteydet valtionhallintoon, eri ministeriöihin ja keskusvirastoihin sekä 
valtakunnallisiin järjestöihin. Yhteistyö eri verkostoissa lisää Kotiseutuliiton tietoisuutta ajankohtaisista 
asioista, mikä puolestaan palvelee koko jäsenistöä. Sidosryhmäyhteistyö mahdollistaa myös jäsenistön 
tekemän paikallisen kotiseututyön esillä pitämisen.  
 
Liiton yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on toteutunut erityisesti seurantalojen 
korjausavustusten jakamiseen liittyen, yleisessä kotiseututoiminnan kehitystyössä sekä kotiseutumuseo- 
ja kotiseutuarkistohankkeissa ja Mestarit & kisällit -kehittämishankkeessa. Yhteistyö ympäristöministeriön 
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kanssa on tiivistä erityisesti Euroopan kulttuuriympäristöpäivien koordinoinnissa. Lisäksi liitto tekee 
monissa hankkeissa yhteistyötä mm. Museoviraston, Kansallisarkiston ja Opetushallituksen kanssa. 
 
Liiton edustajat organisaatioissa ja työryhmissä, joissa liitto on jäsenenä tai joihin on kutsuttu liiton 
edustaja:  

- Elävän perinnön luontorinki (Unescon aineeton kulttuuriperintö), Museovirasto 
- Euroopan kulttuuriperintötunnus -ohjausryhmä, Museovirasto 
- Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä, ympäristöministeriö 
- Europa Nostra Finland ry 
- European Heritage Days, Council of Europe ja ympäristöministeriö 
- Folklandia kansantanssi- ja musiikkiristeily 
- Korttelijaosto, Suomen Kylät ry  
- Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta, opetus- ja 

kulttuuriministeriö 
- Käsi- ja Taideteollisuusliitto Taito ry  
- Muinaisjäännösten hoidon rinki, Museovirasto 
- Pohjola-Norden 
- Seurantaloasiain neuvottelukunta 
- Suomen Kansallispukujen Ystävät ry 
- Suomen Kylät ry 
- Tammenlehvän perinneliitto 
- Turun kansainvälisten Kirjamessujen päätoimikunta 
- Uudenmaan Ely-keskuksen kulttuuriympäristöryhmä 
- Valtakunnalliset kotiseutupäivät: päätoimikunta ja järjestelytoimikunta 
- Viheralan neuvottelukunta VihNe 
- Yksityisarkistojen neuvottelukunta, opetus- ja kulttuuriministeriö 
- Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen -ryhmä, maa- ja metsätalousministeriö 

 
 

5.11 Kansainväliset yhteydet 
 
Suomen Kotiseutuliitto – The Finnish Local Heritage Federation – on myös kansainvälisesti aktiivinen 
toimija etenkin Euroopan neuvoston ja Euroopan komission suuntaan.  
 
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien koordinaattori Kotiseutuliitossa on samalla Suomen edustaja 
Euroopan neuvoston ja Euroopan komission European Heritage Days (EHD) -ohjelmassa ja toimii ohjelman 
kansallisena koordinaattorina yhdessä ympäristöministeriön edustajan kanssa. EHD on Euroopan 
neuvoston laajin ja pitkäikäisin kulttuuriohjelma ja neuvosto johtaa ohjelmaa yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa. Kansalliset koordinaattorit pitävät pitkin vuotta yhteyttä muiden maiden edustajiin sekä 
osallistuvat kansainvälisiin koulutuksiin ja kokouksiin. Suomen EHD eli Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 
on esitelty luvussa 7.1.  
 
Kotiseutuliitto on jäsen Europa Nostra (EN) -kulttuuriperintöjärjestössä, ja aktiivinen erityisesti Europa 
Nostra Finlandin kautta. Kotiseutuliitolla on edustaja Europa Nostra Finlandin hallituksessa. Europa Nostra 
tekee läheistä yhteistyötä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa. Europa Nostra mm. 
jakaa EU:n kulttuuriperintöpalkinnot oman kulttuuriperintöpalkinto-ohjelmansa yhteydessä sekä valitsee 
joka toinen vuosi seitsemän uhanalaisinta eurooppalaista kulttuuriperintökohdetta. 
 
Liitolla on edustaja myös Museoviraston johtamassa Euroopan kulttuuriperintötunnus/European Heritage 
Label -ohjausryhmässä sekä Unescon aineettoman perinnön ringeissä. Lisäksi Kotiseutuliitolla on 
yhteistyötä mm. Ruotsin, Norjan ja Saksan kulttuuriperintöjärjestöjen kanssa.  
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Kotiseutuliitto on kansallinen asiantuntijakumppani Museoviraston kansainvälisessä LIVIND-hankkeessa 
“Luova ja elävä kulttuuriperintö pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana” -hankkeessa, englanniksi 
”Creative and Living Cultural Heritage as a Resource for the Northern Dimension region”. Hankkeen 
tavoitteena on vahvistaa elävän kulttuuriperinnön roolia Barentsin, Itämeren ja pohjoisen ulottuvuuden 
alueiden paikallisyhteisöjen toimeentulon ja hyvinvoinnin lähteenä ja edistää samalla alueen kehitystä, 
kilpailukykyä ja houkuttelevuutta kestävällä tavalla. Hankkeessa on mukana yhdeksän maata. Pääosin 
ulkoministeriön rahoittama hanke jatkuu kesään 2024 asti. 
 
 
 

6. SEURANTALOTOIMINTA 
 
Kotiseutuliitto hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön delegoimaa tehtävää jakaa 
avustuksia valtion määrärahasta. Avustukset kohdennetaan seurantalojen 
korjauksiin. Kotiseutuliitto saa vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön 
erillisrahoituksen seurantalojen korjausavustusten jakamiseen ja siihen 
liittyvään neuvontatyöhön. Seurantalojen korjausavustuksia on jaettu viime 
vuosina noin 1,7 miljoonaa euroa vuosittain.  
 
Kotiseutuliiton työn painopiste on korjausavustusten jako- ja selvitysprosessissa, korjausneuvonnassa sekä 
avustuksiin ja korjaamiseen liittyvässä viestinnässä. Korjausavustusten jakamiselle ja korjausneuvonnalle 
laaditaan erillinen toimintasuunnitelma. 
 
 

6.1 Seurantalotoiminnan vuosi 2023 
 
Toimintavuonna jatketaan Seurantalot.fi-sivuston aktiivista ylläpitoa ja uudistetaan korjausneuvontaan 
liittyvää materiaalia tarpeen mukaan. Lisäksi tehdään koulutusta yhdessä keskusjärjestöjen kanssa, 
neuvontakäyntejä yksittäisillä taloilla sekä kehitetään yhteistyötä muiden seurantalotoimijoiden kanssa.  
 
Valtakunnallista seurantalopäivää vietetään vuosittain syyskuun toisena viikonloppuna samaan aikaan 
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien kanssa. Seurantalotoimijoita kannustetaan osallistumaan päivään ja 
tekemään tunnetuksi talojen elävää kulttuuriperintöä.  
 
Seurantaloasioiden neuvottelukunnalla alkaa uusi nelivuotinen toimikausi vuonna 2023. 
Neuvottelukunnalle on asetettu myös sen alainen työvaliokunta. Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa 
ja työvaliokunta noin neljä kertaa vuoden aikana.  
 
 

6.2 Seurantaloaineiston digitaalinen aineistonhallinta 
 
Vuonna 2019 aloitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella seurantaloaineistojen käytettävyyttä 
ja saavutettavuutta parantava digitalisointihanke. Hankkeessa kehitettiin seurantaloavustusten 
hakujärjestelmää sekä seurantaloaineistojen säilytystä, digitointia ja saavutettavuutta. Vuonna 2021 
hanke ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus mahdollistivat aineistonhallintajärjestelmän hankinnan 
ja käyttöönoton seurantalotoiminnasta kertyneelle, erityisesti valokuva- ja arkistoaineistolle. Vuosina 
2021 ja 2022 aloitettiin aineistojen vienti uuteen aineistonhallintajärjestelmä Collecteen. Aineistonhallinta 
uudessa järjestelmässä on muuttunut osaksi normaalia toimintaa. 
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7. HANKKEET JA PROJEKTIT 
 
Kotiseutuliitolla on erillisrahoitettuja hankkeita, muita yhteistyöhankkeita ja järjestön sisäisiä 
kehittämishankkeita. Liiton sisäiset kehittämishankkeet, esimerkiksi strategian toimeenpano, 
maakunnallisten kokousten sekä jäsenviestinnän ja -palvelujen kehittäminen, ovat pikemminkin jatkuvaa 
päivittäisen toiminnan ohella tapahtuvaa kehitystyötä. 
 
Tässä luvussa on esitelty liiton vakiintuneet ja erillisrahoitetut hankkeet. 
 
 

7.1 Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 
 
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät on jokasyksyinen tapahtuma, joka 
aktivoi ihmisiä toimimaan oman kulttuuriympäristönsä ja -perintönsä 
omaleimaisuuden puolesta ympäri koko Euroopan. Suomessa 
tapahtumat keskittyvät syyskuun toiseen viikkoon, mutta tapahtumia 
voi järjestää ympäri vuoden. 
 
Kulttuuriympäristöpäivien kokonaisuuteen kuuluu tapahtumien ohella 
kansainvälinen lapsille ja nuorille suunnattu Kulttuuriympäristön tekijät 
(Young European Heritage Makers) -kilpailu sekä kansainvälinen 
European Heritage Days Stories -hankehaku. 

 
Vuonna 2023 kulttuuriympäristöpäiviä juhlitaan otsikolla Elävä perintö (Living Heritage). Keskiössä on 
aineeton kulttuuriperintö ja sen esille nostaminen tapahtumien ja tempausten kautta.  
 
Tapahtumanjärjestäjät voivat lähestyä teemaa omista lähtökohdistaan nostaen esiin kulttuuriperinnön ja 
-ympäristön eri osa-alueita alueiltaan. Kotiseutuliitto haastaa kaikki jäsenensä järjestämään tapahtuman 
omalla alueellaan. Tapahtuma voi olla kävelykierros, näyttely, työpaja, talkoot tai muu tapa, jolla 
yhdistyksen ja koko yhteisön lähiympäristö ja/tai alueelle ominainen kulttuuriperintö tuodaan esille.  
 
Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä koordinoidaan Kotiseutuliitossa. Kotiseutuliitolla on kaksi edustajaa 
päivien työryhmässä. Liitto tekee vuosittain ympäristöministeriön kanssa erillisen sopimuksen, jonka 
mukaisesti päivien järjestely-, tiedotus- ja raportointivastuu on Kotiseutuliitolla, ja johon se saa 
rahoituksen ympäristöministeriöltä. Hankkeen kansainvälisestä osiosta ks. luku 5.11. Hankkeen materiaali 
on osoitteessa www.kulttuuriymparistopaivat.fi. 
 
 

7.2 Turun Kansainväliset Kirjamessut 
 
Turun Kansainväliset Kirjamessut järjestetään vuosittain lokakuun alussa. Suomen Kotiseutuliitto oli 
mukana perustamassa messuja 1980-luvun lopulla, ja messut pidettiin ensimmäisen kerran syksyllä 1990. 
Kotiseutuliitto on edelleen mukana kirjamessujen päätoimikunnassa ja suunnittelee ja ehdottaa messuille 
ohjelmaa joka vuosi, myös tulevana toimintavuonna. Vuoden kotiseututeos julkaistaan ja palkitaan Turun 
Kirjamessuilla. 
 
 

7.3 eMuseo – Kulttuurimatkailun mobiiliopas taskussa -hanke 
 
Kotiseutuliitto aloitti vuoden 2021 lopulla kehittämishankkeen, jolla vakiinnutetaan eMuseo-
verkkopalvelu kulttuurimatkailun käyttöön. Hanke jatkuu syyskuuhun 2023. Hankkeen avulla tehdään 
Suomen kulttuuriperintökohteet (paikallismuseot, seurantalot, kulttuurireitit, historialliset kohteet jne.) 

http://www.kulttuuriymparistopaivat.fi/
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tunnetuiksi, toimiviksi ja tavoitettaviksi kulttuurimatkailukohteiksi, joiden palveluihin ja sisältöihin voi 
tutustua mobiilisti eMuseo-palvelun avulla.  
 
Hankkeessa järjestetään koulutuksia eMuseon käyttöön sekä tarjotaan tukea palvelun käyttöönottoon ja 
markkinointiin. Etä- ja lähikoulutuksia sekä jatkokoulutuksia ja tunnin tukiklinikoita järjestetään elokuulle 
2023 asti ja hankkeen raportointi ajoittuu syyskuulle 2023. 
 
 

7.4 Selvitys kotiseutuarkistojen tilasta 
 
Suomen Kotiseutuliitto on yhdessä Kansallisarkiston kanssa pyrkinyt vuosien ajan kehittämään 
kotiseutuarkistotoimintaa järjestämällä arkistotoimeen liittyviä koulutusseminaareja ja tutustuttamalla 
paikallistoimijat (arkistonmuodostajat) mm. tietojärjestelmiin.  
 
Vuonna 2022 Kotiseutuliitto toteutti selvityksen Suomen kotiseutuarkistojen nykytilasta. Edellinen 
vastaava selvitys on toteutettu vuonna 1999. Ajantasaista tietoa arkistojen tilasta kaivataan, jotta niitä 
voidaan tukea ja auttaa paikallisen muistitiedon vaalimisessa. Toimintavuonna selvityksen tuloksia 
hyödynnetään yksityisarkistoja koskevassa strategiatyössä sekä kotiseutuarkistoja koskevan suosituksen 
valmistelussa. 
 
 

7.5 Mestarit & kisällit – ylisukupolvinen kotiseututoiminta 
 
Lapset, nuoret ja ikäihmiset kohtaavat Mestarit & kisällit -toiminnassa, jossa yhteisen tekemisen kautta 
tutustutaan moninaiseen suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin, perinteisiin ja omaan kotiseutuun sekä 
paikalliskulttuuriin. Toimintaa toteutetaan paikallisyhdistyksissä ja muissa kotiseututyötä tekevissä 
organisaatioissa. Kotiseutuliitto koordinoi, neuvoo ja viestii toiminnoista. 
 
Mestarit & kisällit -toiminnassa tuodaan moniäänisyyttä kotiseututyöhön ja jokainen saa toimia omien 
kotikulmiensa asiantuntijana. Mestarin ja kisällin rooli on vastavuoroinen: eri sukupolvien edustajat saavat 
vaikuttaa toimintaan, milloin vanhoista tai uusista perinteistä oppien, milloin toisille omia taitojaan 
opettaen. 
 

Vuonna 2022 Euroopan kulttuuriperintö-
palkinnolla palkitulle toimintamallille on 
haettu vuodeksi 2023 rahoitusta toiminnan 
vakiinnuttamiseksi ja moninaisuuden 
lisäämiseksi. Tavoitteena on, että osallistava, 
ylisukupolvinen tapa tehdä kotiseutu- ja 
kulttuuriperintötyötä jää yhdistysten 
toimintaan pysyvästi. 
 
Kehittämisrahoitusta on haettu Alfred 
Kordelinin säätiöltä. Mikäli hankerahoitus ei 
toteudu, jatkuu Mestarit & kisällit osana 
Kotiseutuliiton perustoimintoja. Tällöin 
uutiskirjettä toimitetaan kaksi kertaa vuodessa 
ja hankkeesta viestitään kentälle erityisesti 
ylisukupolvisen verkko-oppaan kautta: 

https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/verkko-
opas-ylisukupolvinen-kotiseututyo/ 

 
 

Mestarit & kisällit -toimintaa Kotkaniemessä.  
Kuva: Anna-Maija Halme. 

https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/verkko-opas-ylisukupolvinen-kotiseututyo/
https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/verkko-opas-ylisukupolvinen-kotiseututyo/
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7.6 Kestävän kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön kehittäminen 
 
Kotiseutuliiton strategiassa kestävä kotisetu on kaiken kehittämisen ytimessä. Kehittämishanke vauhdittaa 
kolmannen sektorin kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön vahvempaa siirtymistä kestäviin toimintatapoihin 
kaikilla osa-alueilla. Kestävän kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön kehittäminen 3. sektorilla työkirjan, 
opintopiirin ja vertaisoppimisen avulla on yhteisen oppimisen ja kehittämisen hanke. 
 
Hankkeen tavoitteena on avata kestävän kehityksen käsitteistöä ja tavoitteita, lisätä kulttuuriperintö- ja 
kotiseututoimijoiden osaamista ja innostusta kestävässä kehityksessä, tehdä kotiseutu- ja 
kulttuuriperintötyön rooli ja mahdollisuudet kestävän tulevaisuuden rakentamisessa näkyväksi sekä 
edistää paikallisten kulttuuriperintö- ja kotiseutuyhdistysten toimintaa tekeillä olevan valtakunnallisen 
kulttuuriperintöstrategian hengessä.  
 
Hankkeessa viestitään ja neuvotaan kestävästä kehityksestä, jaetaan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, 
jaetaan tietoa ja lisätään osaamista vertaisoppien, opintopiirien ja kestävyyden työkirjan avulla. Hankkeen 
kohderyhmänä ja kumppanitoteuttajina ovat paikalliset kotiseutu- ja kulttuuriperintötoimijat yhdistyksissä 
ja kunnissa. 
 
Hankkeen tuloksena tieto, ymmärrys, osaaminen ja innostus kestävästä kulttuuriperintö- ja 
kotiseututyöstä lisääntyy alan toimijoiden keskuudessa. Konkreettisena tuloksena saadaan 
kotiseutuyhdistysten ja -museoiden käyttöön kestävyyden työkirja, jota työstetään yhdessä Kesälahti-
Seuran kanssa, sekä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja kestävään kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön. 
Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan ajalla 1.7.2022—30.6.2023. 
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8. VIESTINTÄ JA JULKAISUT 
 

8.1 Kotiseutuyhdistysten parhaat mallit esiin ja jakoon 
 
Liiton viestintä jatkaa viestintästrategia 2029 ja Rakkaudesta kotiseutuun 2030 —strategian toteuttamista. 
Viestinnässä korostuvat liiton arvot: avoimuus, osallisuus, yhdenvertaisuus, paikallisuus, yhteenkuuluvuus 
ja kotiseuturakkaus.  
 
Kestävän kehityksen määrittely kotiseututyössä on yksi liiton lähiajan keskeisistä tehtävistä, ja se tuodaan 
näkyvästi esiin liiton viestinnässä.  
 
Vuorovaikutusta jäsenistön kanssa ja sen kesken lisätään edelleen. Työssä hyödynnetään vuoden 2022 
syksyn jäsenkyselyn tuloksia. Tavoitteemme on tavoittaa mahdollisimman iso osa laajasta 
kotiseutukentästä. Tutkimme mahdollisuuksia hankkeistaa viestinnän kehittäminen. 
 
Erillisrahoitetut hankkeet ovat keskeinen osa liiton toimintaa ja viestintää. Ne toteuttavat liiton tarkoitusta 
ja strategisia pyrkimyksiä. Hankkeille laaditaan tarpeen mukaan omat viestintäsuunnitelmat tämän 
tarkoituksen kirkastamiseksi.  
 
Liiton verkkosivusto osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi on arkisto kaikkeen liiton toimintaan. Sivut toimivat 
alustana, jossa julkaistua materiaalia jaetaan eteenpäin uutiskirjeen, sähköpostilistojen ja sosiaalisen 
median kanavien avulla. Sivuilla julkaistaan sekä tietoa liiton toiminnasta ja tapahtumista että 
uutisartikkeleita ja blogijuttuja. Sivujen kautta on mahdollista antaa palautetta liiton toiminnasta ja 
saavutettavuudesta.  
 
Kotiseutu-vuosikirjan tekeminen on yksi liiton vuoden 2023 
suurista viestinnällisistä ponnistuksista. Kirja tulee jäsenten 
saataville sähköisenä versiona ja sitä painetaan tarvittaessa 
kysynnän mukaisesti. 
 
Liiton viestintää suunnittelee ja koordinoi liiton viestintä-
päällikkö. Jäsenviestinnästä vastaa järjestöpäällikkö. Liiton 
päivittäistä viestintää toteuttavat heidän lisäkseen 
toimistoassistentti, hankkeiden koordinaattorit sekä 
seurantalojen korjausavustusten osalta hankesihteeri-
tiedottaja. 
 
 

8.2 Jäsenviestintä 
 
Kotiseutuliitto pyrkii palvelemaan viestinnässään erityisesti omaa moninaista jäsenistöään. Samalla 
palvelemme monipuolisesti koko kotiseutualan toimintakenttää ja suurta yleisöä.  
 
Jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita vinkkaamaan hyvistä toimintamalleistaan liiton viestintään. Liitto 
kannustaa jäseniään ja luottamushenkilöitä jakamaan liiton materiaalia eteenpäin omalla 
toimintakentällään ja osallistumaan tiedon ja kokemusten vaihtoon.  
 
Palvelemme myös niitä jäseniä, joilla ei ole käytettävissään kaikkia sähköisiä välineitä. Liitolla on mm. tuore 
painettu esite ja painettu Kotiseutuposti-lehti, joka jaetaan jokaiselle jäsenyhteisölle ja klubijäsenelle. 
 
Jäsenviestinnän kehittäminen näkyy myös eri uutiskirjeiden sisällöissä (ks. luku 8.4). 
 

http://www.kotiseutuliitto.fi/
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8.3 Viestintäyhteistyö ja vaikuttamisviestintä 
 
Kotiseutuliiton vaikuttamisviestintää suunnittelee liiton hallitus ja edunvalvontajaosto. Keväällä 2023 
paneudutaan erityisesti liiton hallitusohjelmatavoitteisiin, liittyen eduskuntavaaleihin 2. huhtikuuta. 
 
Liiton eri viestintävälineiden lisäksi tietoa jaetaan omien ja lähellä toimivien organisaatioiden kanavissa. 
Tällaisia ovat mm. Museoposti-lista ja Agricola-historiaverkko. 
 
Liiton mediayhteistyötä laajennetaan ja vuorovaikutusta parannetaan järjestämällä tapaamisia median 
edustajien kanssa, esimerkiksi maakunnallisesti Kotiseutupäivien yhteydessä. Näin kotiseututyön merkitys 
tulee paremmin esiin mediassa ja liiton tunnettuus asiantuntijaorganisaationa syvenee. 
 
Tiedotusvälineitä palvellaan aktiivisesti lähettämällä tiedotteita ja artikkeleita ajankohtaisista aiheista ja 
tapahtumista sekä tarjoamalla niille haastateltavia ja juttuaiheita. 
 
Liiton laajan palkinto-ohjelman ja huomionosoitusten pyrkimyksenä on hyvien käytäntöjen jakamisen 
lisäksi tuoda esiin jäsenten merkittäviä saavutuksia. 
 
Liitto osallistuu myös valtionhallinnon ja järjestöjen yhteisen kulttuuriympäristöviestijöiden Kyvyt-ryhmän 
toimintaan. Myös muun kulttuuriperintökentän kanssa tehdään yhteistyötä kulloiseenkin asiaan sopivalla 
tavalla. Kulttuuriperintökentän yhteinen viesti on vahva ja kuuluva. 
 
 

8.4 Julkaisukanavat 
 

Kotiseutuposti 
Vuoden 2023 aikana julkaistaan neljä numeroa 
Kotiseutuposti-lehteä. Lehden teemat mukailevat liiton 
toiminnan strategisia painopisteitä. Lehteä käytetään 
keskinäisen viestinnän lisäksi liiton ja sen jäsenistön 
toiminnan esittelemiseen ja liitolle tärkeiden teemojen esiin 
nostamiseksi. 
 
Lehti ilmestyy sekä painettuna että sähköisenä. Se tarjotaan 
jäsenetuna jäsenille ja Kotiseutuklubin jäsenille. Jäsenten 
jäsenet voivat tilata lehden sähköisen version. Lehden 
painoversio on tilattavissa myös liittymättä jäseneksi. Lehteä 
jaetaan liiton ja yhteistyökumppaneiden tapahtumissa. 
 

Uutiskirjeet 
- Jäsenkirje eli Hilja-uutiskirje kokoaa yhteen 

Kotiseutuliiton ja kotiseutuliikkeen ajankohtaiset 
asiat ja ilmiöt. Vuoden 2023 aikana uutiskirje 
lähetetään sähköpostitse jäsenistölle ja 
luottamushenkilöille sekä muille kirjeen tilaajille noin 
kerran kuussa lukuun ottamatta heinäkuuta. 

- Mestarit & kisällit -toimijaverkostolle lähetetään 
oma uutiskirje 4–6 kertaa vuodessa.  

- Seurantalotoimijoiden uutiskirje noudattaa seurantalotyön vuosikelloa ja ajankohtaisia uutisia. 
Se lähetetään muutaman kerran vuodessa. 

- Paikallismuseoiden uutiskirjeeseen kootaan kulttuuriperintö- ja museoalan ajankohtaiset aiheet 
paikallismuseotoimijoiden näkökulmasta 4–6 kertaa vuodessa. Kotiseutuliitolla on ainoana 

Kuva: Bisher Sawan. 
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toimijana kattava luettelo kaikista maamme noin 950 paikallismuseosta. Yhteystietoja 
ylläpidetään säännöllisesti. 

- Euroopan kulttuuriympäristöpäivät -ohjelman viestintään liittyvä uutiskirje seuraa ohjelman 
omaa viestintäsuunnitelmaa. 

- Kulttuurisen moninaisuuden toimijaverkostolle lähetetään uutiskirje ajankohtaisista asioista noin 
kolme kertaa vuodessa. Kulttuurisen moninaisuuden verkoston luominen ja ylläpito alkoi 
kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön kehittämishankkeiden aikana vuonna 2020. 

 

Tietopankki 
Kotiseutuliiton verkkosivujen tietopankki sisältää runsaasti ohjeita, vinkkejä, tietoa ja verkko-oppaita 
erilaisista kotiseutu- ja kulttuuriperintöalan sekä yhdistystoiminnan teemoista. Digitaalisia tietosisältöjä 
laajennetaan ja kehitetään edelleen kotiseutu- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisten ja vapaaehtoisten 
hyödynnettäväksi (ks. luku 7.5). kotiseutuliitto.fi/tietopankki/ 
 

Kotiseutublogi 
Liiton blogijutut kommentoivat alan ajankohtaisia asioita ja 
nostavat esiin keskustelunaiheita. Blogi on osoitteessa 
https://kotiseutuliitto.fi/blogi/. Blogissa julkaistaan artikkeli noin 
kerran kahdessa viikossa. 
 

Kotiseutu-kirja 
Vuonna 2023 ilmestyy Kotiseutu-kirja sähköisenä versiona. 
 

Kirjamakasiini 
Kirjamakasiini-nimisen uusien kotiseututeosten esittelysivuston ylläpitoa jatketaan. Esittelyjä ja arvioita 
julkaistaan pitkin vuotta. Esittelyn tuoreesta kotiseutukirjasta saa kirjoittaa kuka tahansa. Jäsenet saavat 
tilata maksullisen arvostelun jäsenhintaan.  www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kirjamakasiini  
 
 

8.5 Sosiaalinen media 
 
Sosiaalisen median kautta jaetaan tietoa liiton toimintapiiriin kuuluvista asioista erilaisille kohderyhmille 
ja rakennetaan yhteisöllisyyttä toimijoiden välille. Seuraamme uusien kanavien, videon, äänen ja myös 
maksetun somemarkkinoinnin mahdollisuuksia. Liiton tapahtumia videoidaan sosiaaliseen mediaan 
suorana lähetyksenä kevyellä kalustolla, kun se sopii tilaisuuden luonteeseen. 
 

Facebook 
Facebookista on muodostunut kotiseututoiminnan keskeisin sosiaalisen median kanava, ja myös 
Kotiseutuliitolle se on yksi keskeisimmistä viestinnän kanavista.  

- Liitolla on yli 4700 seuraajaa pääsivustollaan osoitteessa www.facebook.com/Kotiseutuliitto. 
Facebookissa jaetaan tietoa liiton tapahtumista ja uutisista. Sivusto on julkinen ja avoin myös 
muille kuin Facebookin jäsenille. 

- Monella yhteistyöhankkeella on oma sivunsa Facebookissa. 
 
Vuonna 2022 jatketaan lukuisten Facebook-ryhmien ylläpitoa. 

- Kotiseutuliittolaiset on liiton valtuuston ja hallituksen jäsenten ja työntekijöiden porinapaikka. 
- Kaupunginosatoimijat on kaupunkijaoston perustama vapaamuotoinen keskusteluryhmä, joka 

yhdistää kaupunkien kotiseututyöstä ja sen kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita. 
- eMuseo-toimijat on palvelua ylläpitävien yhteisöjen vinkki- ja vertaistukiryhmä. 
- Mestarit & kisällit -toimijat kokoaa yhteen ylisukupolvisen kotiseututyön tekijät. 

 

https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/
https://kotiseutuliitto.fi/blogi/
http://www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kirjamakasiini
http://www.facebook.com/Kotiseutuliitto
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Twitter 
Suomen Kotiseutuliiton Twitter-tili @Kotiseutuliitto jakaa ajankohtaisia uutisia yli 2100 seuraajalleen. 
Seurantaloilla ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä on myös omat tilinsä @Seurantalot ja 
@HeritageDaysFI. 
 

Instagram 
Liitossa vuonna 2015 käyttöön otettua kuviin keskittyvää sosiaalisen median palvelun käyttöä aktivoidaan 
jatkuvasti. Liiton päätili on osoitteessa instagram.com/kotiseutuliitto. Seuraajia on noin 2000. Lisäksi liitto 
ylläpitää @mestaritjakisallit-tiliä. Myös osalla liiton hankkeista on omia Instagram-tilejä. 
 

Flickr 
Kuvienjakopalvelu tapahtumien ja hankkeiden kuvamateriaalille flickr.com/photos/kotiseutuliitto. Suurin 
osa kuvista on jäsenistön vapaassa käytössä kuvatiedot mainiten. Flickriä hyödynnetään myös 
lehdistökuvien jakamisessa. 
 

YouTube 
Liiton YouTube-videokanavalla www.youtube.com julkaistaan mm. merkittävimmät tapahtumien 
videoinnit.  
 

Muut kanavat 
Seuraamme somen kehitystä ja muutamme painopisteitä kehityksen mukaisesti. Erityisesti selvitämme 
videoiden ja livestriimien mahdollisuuksia. 

 
 
 

 
 

  

http://instagram.com/kotiseutuliitto
http://www.flickr.com/photos/kotiseutuliitto
http://www.youtube.com/
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9. TALOUS 
 

9.1 Liiton talous ja tavoitetulos 2023 
 
Liiton talous perustuu tuloihin,  
jotka muodostuvat seuraavasti:  

- valtionapu (36,5 %) 
- jäsenmaksutuotot (16,9 %) 
- seurantalojen kohdeavustus ja 

hankemäärärahat (41,1 %)  
- muut tuotot (5,5 %)  

 
Tuloja yhteensä 738 423,91 euroa. 
 

 
Menot jakautuvat seuraavasti: 

- henkilöstökulut (41,4 %) 
- seurantalojen kohdeavustus ja 

hankemäärärahat (41,1 %) 
- toiminta- ja jäsenpalvelukulut (13,6 %) 
- järjestökulut (3,4 %) 
- muut kulut (0,7 %) 

 
Menoja yhteensä 738 423,91 euroa. 

 
Seurantalojen korjausavustustoimintaan eli korjausavustuksiin ja Kotiseutuliiton työhön 
korjausavustushakemusten käsittelyssä, neuvonnassa ja tutkimuksessa, haetaan valtionavustusta 
kaikkiaan 2 500 000 euroa. 
 
Vuoden 2023 talousarvion mukaan ylijäämää ei kerry. Tavoitetulos ei aiheuta epävarmuutta toiminnan 
jatkuvuudesta, kun toiminta sopeutetaan myönnettyjen avustusten ja muiden tulojen tasoa vastaavaksi. 
Tämä tehdään saatujen avustusten mukaan laadittavassa erillisessä käyttötalousarviossa, joka laaditaan 
vuoden alkupuolella. 
 
Periaatteena pidetään, että liitto ottaa hoitaakseen vain tehtävät, joihin sillä on riittävät resurssit. 
 
 

9.2 Taloudellisesti vahvistuva Kotiseutuliitto luo vakautta 
 
Toimintavuoden 2023 yhdeksi toiminnan päälinjaksi hyväksytty ”taloudellisesti vahvistuva Kotiseutuliitto 
luo vakautta” mahdollistaa toiminnan jäsentemme hyväksi sekä tukee ja mahdollistaa liiton strategian 
sekä toiminnan muiden lähiajan päälinjojen toteuttamista. Päälinjaa toteutetaan mm. seuraavilla toimilla: 

• kehitetään omaa varainhankintaa vakaan talouden varmistamiseksi tulevaisuudessakin 

• kehitetään erillisrahoitettavien hankkeiden suunnittelua, kumppanuuksia ja avustusten hakemista 

• vältetään taloudelliset riskit mm. hankkeissa 
 
Varainhankintaa toteutetaan kunta- ja kannattajajäsenkampanjoiden sekä tuotemyynnin keinoin. 
Kotiseutuliitolla on myynnissä erilaisia tuotteita, julkaisuja ja huomionosoituksia. Myyntiä tehostetaan 
edelleen vuonna 2023, mikä osaltaan vahvistaa liiton taloudellista tilannetta. Monipuolinen 
tuotevalikoima palvelee kaikkia jäseniä. Varainhankintaa tehostetaan myös maksullisten palvelujen ja 
koulutusten sekä ilmoitusmyynnin avulla. 
 
Liiton kassavaroja sijoitetaan Kotiseutuliiton hallituksen hyväksymien periaatteiden ja hallituksen 
vähintään vuosittain hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Kotiseutuliiton hallitus päätti (13.12.2021) 
perustaa talousjaoston ja antoi sen tehtäväksi muun muassa vastata Kotiseutuliiton sijoitustoiminnasta. 
Talousjaosto voi päättää sijoitustoimista, esimerkiksi rahastosijoitusten ostamisesta tai myynnistä. 
Talousjaosto raportoi hallitukselle. 
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10. Toimihenkilöt ja toimisto 
 
Kotiseutuliitossa työskentelee toimintavuoden 2023 alkaessa yhdeksän henkilöä vakituisessa, toistaiseksi 
voimassa olevassa työsuhteessa. Lisäksi Kotiseutuliiton palveluksessa on yksi henkilö määräaikaisessa 
työsuhteessa. Liiton toiminnanjohtajana toimii 1.11.2022—30.4.2023 Teppo Ylitalo.  
 
Toimihenkilöiden yhteystiedot ja tehtävänkuvat ovat alla, samoin Kotiseutuliiton toimiston yhteystiedot.

 
Henkilökunta: 

 
Toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo 
puh. 041 310 6197 
teppo.ylitalo@kotiseutuliitto.fi 
- Hallinnon johtaminen 
- Järjestön kehittäminen 
- Sidosryhmäsuhteet 
- Kotiseutupostin päätoimittaja 
 
Talouspäällikkö Paula Hirvonen-Graeffe 
puh. 040 524 0664 
paula.hirvonen@kotiseutuliitto.fi 
- Taloushallinto  
- Palkanlaskenta 
- Työterveysasiat 
 
Järjestöassistentti Kalle Nikander 
puh. 041 319 3720 
kalle.nikander@kotiseutuliitto.fi 
- Jäsenrekisteri, -maksut ja -neuvonta 
- Kotiseutuliiton arkistot  
- Valtakunnalliset kotiseutupäivät 
 
Hankkeet: 
 
Koordinaattori Jonina Vaahtolammi 
puh. 044 974 1705 

jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi 
- Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 
- Kulttuurimatkailu- ja eMuseo-hanke 
 
Koordinaattori Riina Koivisto 
puh. 044 9834 555 
riina.koivisto@kotiseutuliitto.fi 
- Mestarit & kisällit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järjestöpäällikkö Marika Punamäki 
puh. 045 150 9109 
marika.punamaki@kotiseutuliitto.fi 
- Jäsenpalvelut ja -viestintä  
- Järjestöhallinto 
- Toiminnanjohtajan varahenkilö 
 
Viestintäpäällikkö Anna-Maija Halme 
puh. 050 440 9411 
anna-maija.halme@kotiseutuliitto.fi 
- Viestintä, mediayhteydet 
- ICT-asiat 
- Kotiseutupostin toimitussihteeri 
 
Toimistoassistentti Elina Teikari 
puh. 045 614 0464 
elina.teikari@kotiseutuliitto.fi 
- Toimistopalvelut 
- Ansiomerkit 
- Tuotemyynti ja -laskutus 
- Kirjamakasiini ja liiton kirjasto 
 
Seurantaloasiat: 
 
Rakennustutkija Lasse Majuri 
puh. 045 162 8440 
lasse.majuri@kotiseutuliitto.fi 
- Seurantalojen korjausavustukset:  
suunnittelu, hakeminen ja muutokset 
- Korjausneuvonta 
 
Hankesihteeri-tiedottaja Sanna Käyhkö 
puh. 041 314 2879 
kalle.nikander@kotiseutuliitto.fi 
- Korjausavustusten haku ja maksatukset 
- Seurantaloasioiden viestintä 
- Seurantalot.fi -sivusto 

Kalevankatu 13 A, 00100 HELSINKI 
toimisto@kotiseutuliitto.fi 
puh. 045 6140 464 
www.kotiseutuliitto.fi 

 


