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11.1 Kotiseudulle-keräyksen ja säätiön perustamisen tilanne
11.2 Toimiston aukioloajat
12. Hallitukselle tiedoksi
12.1 Tiedoksi
13. Ilmoitusasiat
13.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja
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1.

Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösesitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys:
Kokoukselle hyväksytään alla oleva työjärjestys.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

3.

Edellisen kokouksen 2016/1 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on lähetetty hallitukselle sähköpostitse 18.1. Pöytäkirjaan ei ole tullut huomautuksia.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT
4.1

Kotiseutulehtien neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen kaksivuotiskaudelle 2016-2017
Liite 1
Kotiseutuliiton hallitus teki vuonna 2015 päätöksen kotiseutulehtien neuvottelukunnan
perustamisesta. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. seurata kotiseutulehtien kenttää, keskustella
alan tulevaisuudennäkymistä sekä tehdä mahdollisesti aloitteita kotiseutulehtien näkyvyyden
parantamiseksi ja hyvien käytänteiden esille tuomiseksi. Neuvottelukunnan työssä
kotiseutulehdiksi määritellään kotiseutu- ja kaupunginosayhdistysten ja vastaavien yhdistysten
julkaisemat aikakaus- ja sanomalehdet. Kokouksessaan 13.1.2016 hallitus keskusteli
neuvottelukunnan jäsenten nimeämisestä ja päätti, että toiminnanjohtaja valmistelee
neuvottelukunnan jäsenten nimeämisen hallituksen seuraavaan kokoukseen.
Päätösesitys:
Hallitus nimeää neuvottelukuntaan jäsenet oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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5. JÄSENASIAT
5.1

Uusia jäseniä
Kotiseutuliiton jäsenyyttä ovat hakeneet Halosen Museosäätiö, Lapinlahti, Hembygdens Vänner i
Västanfjärd r.f., Kemiönsaari ja Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry.
Kotiseutuklubin jäsenyyttä hakeneet ei julkinen asiakohta
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy Halosen Museosäätiön, Hembygdens Vänner i Västanfjärd r.f:n ja
Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n Kotiseutuliiton jäseniksi sekä ---Kotiseutuklubin jäseneksi eli Kotiseutuliiton kannatusjäseneksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET
6.1

Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen
Ei julkinen asiakohta

7. TALOUSASIAT _______________________________________________________________
7.1

Tilinpäätöksen 2015 ennakkotietoja
Toiminnanjohtajan ja talouspäällikön suullinen tiedonanto.
Kokouksessa esitellään tuloslaskelma ja tase.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT______________________________________
8.1

Lyhyt tiedonanto Kajaanin kotiseutupäivistä
Ohjelma on valmistunut (liite 2). Hinnat ovat varmistuneet: kokonaispaketti 85 e, osapaketti 40 e,
myöhäisille kokopaketti 100 e ja osapaketti 60 e. Painettu käsiohjelma ja luottamushenkilöiden
ilmoittautumisohjeet lähetetään kaikille maaliskuussa.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8.2

Suullinen tiedonanto Jyväskylän kotiseutupäivistä
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
8.3

Lyhyt tiedonanto vuoden 2018 kotiseutupäivistä
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9. LAUSUNNOT
9.1

_____________________________________

___________

Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden päivitysinventoinnista.
Lausunnon määräaika on 15.3.2016.
Suomen Kotiseutuliitto pitää valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kartoittamista ja
nimeämistä kannatettavana ja merkittävänä perinnekulttuurityönä. On hyvä, että valtakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden nimeämisellä suojataan arvomaisemia sellaisilta muutoksilta
(esim. maa-aineksen otto), joka muuttaa pysyvästi maisemaa ja alueen luonnetta. Ajassa
muuttuva, maisemaan vaikuttava toiminta, kuten maatalouteen liittyvät toimenpiteet tai
metsänhakkuut, on kuitenkin erityisluvin oltava edelleen toteutettavissa myös nimetyillä
maisema-alueilla.
Merkittävä osa arvokkaista maisema-alueista on syntynyt ja muotoutunut luonnon ja ihmisen
kulttuurin vuorovaikutuksessa. Molemmat em. tekijät muuttavat maisemaa jatkuvasti, eikä
muutoksen pysäyttäminen jollekin ”oikealle” tasolle ole kaikissa tapauksissa yksinkertaista.
Ongelmia aiheuttaa mm. se, kenen ratkaisuvallassa on se maiseman tila, jota kussakin tapauksessa
pidetään ideaalina.
Pohjamuistiossa todetaan maaseutumaisemien keskeinen asema uusien arvomaisemien valinnassa
(s.8). Suomen Kotiseutuliitto painottaakin sitä, että maisema-alueisiin liittyvien tavoitteiden ei
tule vaikuttaa kielteisesti maaseudun kehittämiseen ja elävänä pitämiseen. Tähän tavoitteeseen
viitataan myös muistiossa. (s. 12.)
Maaseudun muutos niin asumisen kuin elinkeinojenkin osalta tulee jatkossa vaikuttamaan myös
nimetyillä maisema-alueilla. Paikallisten asukkaiden osallistaminen ja alueellisen
asiantuntemuksen käyttö ovatkin keskeisessä asemassa niin maisema-alueiden rajaamisessa kuin
niiden tulevassa ylläpidossakin. Tällä pystytään parhaiten turvaamaan myös maisemaan liittyvien
suunnitteluvaikutusten ja maisemanhoidon toimenpiteiden perusteltu, tehokas ja
oikeudenmukainen kohdentuminen (s. 5). Muistiossa todetaan aivan perustellusti myös se, että
onnistuneen maisemanhoidon tavoitteet ja toteutustavat määritelläänkin lähtökohtaisesti
paikallisten asukkaiden, maanomistajien, viranomaisten ja monien muiden eri toimijoiden
yhteistyönä. (s.13.)
Suomen Kotiseutuliitto pitää tärkeänä, että valtakunnallisesti ja alueellisesti tärkeille maisemaalueille laaditaan maiseman- ja ympäristönhoitosuunnitelmat viranomaisten, maisema-alan
ammattilaisten sekä alueen asukkaiden ja toimijoiden kesken. Tässä yhteydessä liitto nostaa esiin
paikalliset kotiseutu- ja kyläyhdistykset, joilla jo toiminnan tavoitteena usein on kotiseudun
ominaispiirteiden säilyttäminen ja vahvistaminen. Asukkaita osallistettaessa on tärkeää, että
toimintaan (esim. suunnitelmien laatimiseen ja maisemanhoitotyöhön) tarjotaan riittävästi
resursseja ja asiantuntija-apua.
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Päätösesitys:
Hallitus keskustelee lausuntoluonnoksesta ja viimeistelee lausunnon sähköpostitse.
Päätös: Lausuntoluonnos hyväksyttiin Kotiseutuliiton lausunnoksi ympäristöminiseriölle.

Arvonimilausunnot eivät julkisia

10. HANKKEET JA PROJEKTIT____

______________________

10.1 Vuoden 2016 seurantalojen korjausavustusten myöntäminen
Liitteet 3.
Seurantaloasiain neuvottelukunta on kokouksessaan 18.2.2016 päättänyt jakoesityksestä
seurantalojen korjausavustusten jakamisesta keskusjärjestöjen lausuntojen ja rakennustutkijan
asiantuntijavalmistelun pohjalta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt seurantalojen korjausavustusten jaon Suomen
Kotiseutuliiton tehtäväksi ja jaon valmistelun Kotiseutuliiton ja sen yhteydessä toimivan
keskusjärjestöjen yhteisen Seurantaloasian neuvottelukunnan tehtäväksi.
Valtion talousarvioon on varattu veikkausvoittovaroista seurantalojen korjausavustuksiin, tähän
liittyvään selvitys- ja tarkastustyöhön sekä valistus- ja neuvontatoimintaan 1 889 000 euroa, josta
esitetään jaettavaksi korjausavustuksina seurantaloja omistaville yhdistyksille 1 722 000 euroa.
Hakemuksia jätettiin 258 (edellisvuonna 295), joista kolme peruttiin myöhemmin. Sähköisiä
hakemuksia tuli noin 49 (edellisvuonna 64). Uusia hakijoita oli 30 (edellisvuonna 34).
Tilastotietoa hakemuksista (suluissa vuoden 2015 tiedot): Hakemusten sisältämien korjaustöiden
kokonaiskustannusarvio on noin 15,1 (18,6) M€ ja vuosikustannukset noin 8,07 (8,1) M€.
Avustuksia haettiin yhteensä noin 5,3 (5,8) M€. Rakennustutkijan puoltamien avustusten
mahdollinen enimmäismäärä oli noin 2,7 (2,8) M€. Hakijat ovat saaneet avustusta aiemmin
yhteensä 13,5 (13,7) M€. Hakemuskohteista 165 eli 69 % on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
rakennuksia (139 kpl ja 47 %). Niistä 32 voidaan pitää valtakunnallisesti arvokkaina (AV) joko
itsenäisinä rakennuksina tai osana valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.
Taloista 29 on tietojemme mukaan suojeltu kaavalla. Seitsemän taloa on isojen ja
valtakunnallisesti arvokkaiden seurantalojen luettelossa (IVA, 20.11.2008). Hakijoista 36 (53) kpl
eli 14 (18) % oli ruotsinkielisiä. Eniten hakijoita oli Uudeltamaalta, 54 kpl, seuraavaksi eniten oli
Pohjois-Pohjanmaalta, 26kpl, Pirkanmaalta, 22 kpl, ja Pohjois-Savosta, 20 kpl.
Rakennustutkija määrittelemiä A-luokan hakemuksia oli 68 (48) eli 27% (16,3%), B-luokan 104
(121) eli 41% (41%) ja C-luokan 22 (32) eli 8,5% (10,8%). Hylättyjä 61 (79) eli 23,6% (26,8%).
Rakennustutkijan hylättäväksi esittämiseen oli yleisimmin useita syitä. Hylättyjen joukossa on
kymmenkunta tapausta, joissa rakennus, hakija tai hakemuksen kohteena ollut työ ei kuulu
avustuksen piiriin. Yksi hakemus oli jätetty myöhässä.
Suomen Nuorisoseurojen Liitto, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Suomen
Sosialidemokraattinen Puolue, Kansantalojen Liitto ja ProAgria Keskusten Liitto ovat antaneet
Suomen Kotiseutuliiton pyynnöstä esityksensä avustuksen jaosta omien jäsenyhdistystensä osalta.
Suomen Kotiseutuliitto on antanut lausunnon muiden kuin edellä mainittujen keskusjärjestöjen
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jäsenyhdistysten hakemusten osalta kuultuaan epävirallisesti muita keskusjärjestöjä. Lausunnoissa
on pyritty noudattamaan neuvottelukunnan hyväksymiä jakoperusteita. Osa rakennustutkijan
puoltamista hakemuksista jää ilman avustusta määrärahojen riittämättömyyden takia.
Näiden valmistelujen pohjalta sovitettu esitys avustusmäärärahan jaosta hyväksyttiin
neuvottelukunnan työvaliokunnassa 10. helmikuuta 2016.
--- summat eivät julkisia tämän pöytäkirjan julkaisuvaiheessa --Avustusta saaville yhdistyksille lähtevään saatekirjeeseen on neuvottelukunnan päätöksellä lisätty
suositus pitää avustusta saava talo avoinna yleisölle seurantalopäivänä, jota vietetään syyskuun
toisena viikonloppuna.
Päätösesitys:
Hallitus päättää myöntää vuoden 2016 seurantalojen korjausavustukset seurantaloasian
neuvottelukunnan jakoesityksen mukaisesti.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
10.2 Seurantalojen korjausavustuksia koskevan sopimuksen vahvistaminen
Liitteet 4-5
Seurantalojen korjausavustuksen saajan kanssa solmittava nykyinen sopimus on laadittu opetus- ja
kulttuuriministeriössä. Sopimuksen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi, kun päätettiin luopua
mahdollisuudesta hakea avustukselle jatkoaikaa (käyttöaika on myöntövuosi ja kaksi seuraavaa
vuotta). Avustuksen saajan kanssa solmittavaa sopimusta on uudistettu vuodelle 2016
Kotiseutuliiton ja okm:n yhteistyönä. Samalla päätettiin luopua erillisestä liitteestä, johon oli
aiemmin eritelty avustuksen lisäehtoja. Uudessa sopimuksessa on yhdistettynä aiemman
sopimuksen ja liitteen tiedot päivitetyssä muodossa. Sopimuksen ovat tarkastaneet okm:ssä
lakimies sekä taloustarkastaja.
Päätösesitys:
Hallitus vahvistaa seurantalojen korjausavustusten sopimuksen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10.3 Seurantalojen korjausavustusten jakaminen ja neuvonta Kotiseutuliitossa
Katsaus kehittämistyöryhmän työhön ja viestintään. Hankesihteeri-tiedottaja Sanna Käyhkö
esitteli asiaa.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
10.4 Seurantalojen tarinat ja tähtihetket -hanke (Suomi 100)
Katsaus hankkeeseen. Hankesihteeri-tiedottaja Sanna Käyhkö esitteli asiaa.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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10.5 Mitä kotiseutu merkitsee? Keskustelutilaisuudet ja Kotiseutu-vuosikirja 2017 (Suomi 100)
Katsaus hankkeeseen. Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo esittelee. Liite
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
10.6 Mediaseuranta
Katsaus Kotiseutuliiton mediaseurannan tuloksiin v. 2015. Tiedottaja Elina Kuismin esittelee.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11. KESKUSTELUASIAT

___________

11.1 Kotiseudulle-keräyksen ja säätiön perustamisen nykytilanne
Päätös: Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
11.2 Toimiston aukioloajat
Toimiston aukioloajat ovat nykyisin talviaikaan (syyskuusta toukokuun loppuun) klo 8.30 –
16.00, kesäaikaan (kesäkuusta elokuun loppuun) klo 8.30 – 15.00 ja aattopäivinä klo 8.30 – 13.00.
Lisäksi erillisillä päätöksillä toimistoa on pidetty suljettuna kesäaikaan esim. kahden viikon ajan.
Toiminnanjohtaja esittää, että aukioloajat olisivat jatkossa huhtikuun alusta alkaen talviaikaan klo
9.00 – 16.00, kesäaikaan klo 9.00 – 15.00 ja aattopäivinä klo 9.00 – 13.00. Lisäksi kesällä
toimisto olisi suljettuna kesäkuun viimeisestä viikosta alkaen neljän viikon ajan.
Muutos ei vaikuta henkilökunnan työvelvoitteeseen, mutta se mahdollistaa helpommin liukuvan
työajan. Kesäajan muutokset helpottavat vuosilomien pitämistä pitempinä yhtäjaksoisesti, mikä
on palautumisen kannalta tärkeää. Lisäksi henkilöstön vuosilomat voidaan järjestää
tasapuolisemmin. Kesälomien jälkeen päästään myös nopeammin ns. normaaliin toimintaan, kun
lomia keskitetään samoille viikoille.
Pääosa palvelupyynnöistä ja asioinnista tapahtuu nykyisin sähköpostin välityksellä. Siten aukiolon
muutos ei vaikeuta jäsenten tai sidosryhmien asiointia. Kesäaika on asioinnin suhteen hiljainen.
Muutoksista tiedotetaan aktiivisesti. Hallitus keskustelee toimiston aukioloajoista.
Päätös: Yllä oleva esitys hyväksyttiin.

12. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

______________________

12.1 Tiedoksi
säätiö / marraskuussa 2015 haastettiin sähköpostitse kaikki jäsenet mukaan Kotiseudullekeräykseen. Tämän jälkeen kymmenisen jäsenyhteisöä lahjoitti keräykseen.
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säätiö / 14.2.16 ystävänpäivänä haastettiin Kotiseutuklubin jäsenet lahjoittamaan
Kotiseudulle-keräykseen
säätiö / helmikuussa haastetaan Kirsi Moisanderin ja Raimo Sailaksen nimissä yhdistykset
erikseen mukaan Kotiseudulle-keräykseen 50 eurolla/vuosi kahden vuoden ajan.
Jäsenille lähetettiin alkuvuonna 2016 kysely verkkosivupalvelun tarpeesta, palaute uudesta
suunnitellusta jäsenpalvelusta poikkeuksellisen innostunutta ja kiittävää. Kuukaudessa
saatiin 85 vastausta, joista 5 ilmoittaa että heillä on hyvät sivut, 80 kaipaa tätä uutta
jäsenpalvelua. Tavoitimme toistaiseksi vain aktiivisesti sähköpostia käyttävät jäsenet.
Järjestöpäällikkö ja tiedottaja vievät asiaa eteenpäin.
Valmistunut opinnäytetyö: Nanne Matinpalo: Valtakunnallisten kotiseutupäivien
suunnitteluprosessin kuvaus (AMK)
Valmistunut oppimistehtävä: Annina Rauhala: Kulttuurituottaja kulttuurimatkailun
kehittäjänä paikallismuseoissa (AMK)
Tulossa Katriina Paakin opinnäytetyö Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hankkeeseen
liittyen (AMK)
Maakuntien liittojen kulttuurivastaavat sekä OKM:n virkamiehet olivat koolla liiton
toimistossa 2.2.2016. Keskustelussa mm. uusi aluehallinto kulttuurityön näkökulmasta sekä
kulttuurin ja taiteen aluepoliittisten linjausten valmistelu.
Kotiseutuliitto järjestää uuden eMuseo-sovelluksen koulutuspäivät Seinäjoella 14.3. ja
Vaasassa 1.4. Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahalla. www.emuseo.fi
Sekä Pohjois-Savon että Pohjois-Karjalan maakuntamuseot ovat pyytäneet Kotiseutuliitolta
eMuseo-koulutusta alueensa paikallismuseoille. Haettu avustusta ko. maakuntarahastoista.
Lisäksi haettu avustusta Pirkanmaan ja Lapin rahastoista eMuseo-koulutukseen ko.
maakuntiin.
eMuseo-koulutus on osallistujille ilmainen ja jäsenpalveluna sovellus on edullisempi liiton
jäsenille kuin muille.
Maakunnalliset valtuustoehdokkaiden valintakokoukset ja liiton strategian mukainen
hankeopastus järjestetään 11 maakunnassa 20.4-19.5. välillä. Puhujat joka maakunnassa
alueen Leader-yhdistyksestä, maakuntarahastosta ja CIMOsta. Kotiseutuliitosta
toiminnanjohtaja tai järjestöpäällikkö joka tilaisuudessa.
Erään seuran julkaisemassa kyläkirjassa on julkaistu henkilötietoja vastoin asianosaisten
toivetta ja vastoin Kotiseutuliitosta saatuja ohjeita. Asiasta on syntymässä paikallinen kiista.
Asianosaiset halusivat tuoda asian Kotiseutuliiton hallituksen tietoon. Kirjasta ollaan nyt
ottamassa uusintapainosta, ja virheet olisi mahdollista korjata. Järjestöpäällikkö selvittää
asiaa.

Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
13. ILMOITUSASIAT
13.1
13.2
13.3
13.4

Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 13.1.2016–24.2.2016
Liiton järjestämät tilaisuudet
Puheenvuorot, edustukset
Vierailijat liiton toimistossa
Ilmoitusasiat 13.1–13.4 liitteenä 5.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.

___________

SUOMEN KOTISEUTULIITTO
Hallitus

PÖYTÄKIRJA
25.2.2016
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
14. MUUT ASIAT
15. SEURAAVAT KOKOUKSET
•
•
•
•
•

23.3. hallitus, Helsinki (mm. tilinpäätös ja käyttötalousarvio sekä keskustelu uuden tilintarkastajan
kanssa)
28.4. hallitus, Helsinki (mm. valtuuston kokouksen valmistelu ja tilintarkastuskertomuksen
hyväksyminen)
13.5. valtuuston kevätkokous, Jyväskylä
27.5. hallitus, Helsinki (Vuoden kaupunginosan, Vuoden kotiseututeon ja ansiomitalistien
valinnat, pohjakeskustelu vuosikokouksen julkilausumasta)
5.8. vuosikokous, Kajaani

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

________________________

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.
Helsinki 25.2.2016
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kirsi Moisander
puheenjohtaja

Riitta Vanhatalo
esittelijä

Satu Aallonpää
sihteeri

