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Sääntömääräinen vuosikokous
Aika:
Paikka:

perjantai 5.8.2016 klo 14.00–15.20
Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksen pääsali, Koskikatu, 87200 Kajaani.

PÖYTÄKIRJA
1.

Kokouksen avaus
Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja professori Janne Vilkuna avasi kokouksen klo 14.10.

2.

Palkitsemiset
Ehdotukset palkittavista on pyydetty jäsenyhteisöiltä Kotiseutupostissa 1/2016, kevään Hiljauutiskirjeissä, sähköpostitse sekä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Saadut Vuoden
kotiseutuyhdistys -ehdotukset on käsitelty Kotiseutuliiton toimistossa, ja esitetty parhaimmisto liiton
hallitukselle, joka on tehnyt lopullisen palkintapäätöksen. Vuoden kaupunginosa -ehdotukset on
käsitelty kaupunkityön jaostossa. Jaosto teki esityksen parhaimmista liiton puheenjohtajistolle, joka
on tehnyt lopullisen palkintapäätöksen.

2.1

Vuoden kotiseutuyhdistys
Ehdotuksia Vuoden kotiseutuyhdistykseksi saatiin 34 kpl. Vuoden kotiseutuyhdistys valitaan
vuosittain yhdistysten vuosikertomusten perusteella. Hallituksen päätöksellä liiton toimihenkilöt
toimivat kilpailun esiraatina. Hallitus teki päätöksen voittajasta.
Vuoden kotiseutuyhdistys on Haapajärvi-Seura ry.
Voittajan esitteli hallituksen varapuheenjohtaja Raimo Sailas.

2.2

Vuoden kaupunginosa
Ehdotuksia Vuoden kaupunginosaksi saatiin 162 kpl. Vuoden kaupunginosa -esiraatina toimi
hallituksen asettama kaupunkityön jaosto. Esiraadin työn perusteella hallitukselle esityksen
voittajasta tekivät Kotiseutuliiton puheenjohtajat: valtuuston puheenjohtaja Janne Vilkuna ja
varapuheenjohtajat Tuula Salo ja Teppo Ylitalo sekä hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander ja
varapuheenjohtaja Raimo Sailas.
Vuoden kaupunginosa on Porin Reposaari.
Voittajan esitteli valtuuston varapuheenjohtaja Tuula Salo.

3.

Vuosikokouksen järjestäytyminen

3.1

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

3.2

Kutsutaan kokoukselle kaksi sihteeriä
Kokouksen sihteereiksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja järjestöpäällikkö Liisa
Lohtander.
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3.3

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Aila Siirilä Kalajoelta ja Ari Ahola Sievistä.

3.4

Valitaan kokoukselle tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita
Ääntenlaskijoiksi valittiin Mauno Niemelä Nivalasta ja Seppo Knuuttila Längelmäeltä.

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.
Ennakkoilmoitus julkaistiin Kotiseutupostissa 1/2016 tammikuussa. Varsinainen kokouskutsu on
lähetetty kirjallisena 19.5.2016 kaikille jäsenille.
Kokoukseen ilmoittautui 131 jäsenyhteisöä, jotka edustivat 248 ääntä. Kokoukseen osallistui lisäksi
23 puhe- ja läsnäolo-oikeutta pyytänyttä sekä 4 Kotiseutuklubin jäsentä. Todettiin kokouksen
viralliset osanottajat ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäneille. Kokous todettiin
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5.

Esityslistan vahvistaminen
Vuosikokous vahvisti esityslistan, joka on alla olevien pykälien mukainen.

6.

Valiokuntien ja toimikuntien asettaminen
Päätettiin kokouksessa tarpeellisten valiokuntien ja toimikuntien asettamisesta. Hallitus esitti
julkilausumatoimikunnan nimeämistä ja hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander esitteli
hallituksen luonnoksen julkilausumaksi. Toimikunnan puheenjohtajaksi hallitus esitti
Sampo Purontausta. Purontaus valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi. Vuosikokous valitsi lisäksi
toimikunnan jäseniksi Juha Erosen, Elisa Göösin, Markku Monnosen sekä Pentti Simojoen.
Toimikunnaan sihteeriksi nimettiin Elina Kuismin.

7.

Selonteko Suomen Kotiseutuliiton vuoden 2015 toiminnasta ja taloudesta
Vuosikertomus oli esityslistan liitteenä ja sen esitteli toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.
Vuosikokous keskusteli vuosikertomuksesta ja merkitsi sen tiedokseen.

8.

Lähiajan toiminnan päälinjat
Valtuusto esitti, että vuosikokous hyväksyisi lähiajan toiminnan päälinjoiksi:
Kotiseututyö 100-vuotiaassa Suomessa
 Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus
 Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen
 Uudet toimintamuodot kotiseututyössä
Hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander esitteli asian.
Vuosikokous hyväksyi valtuuston esityksen.

9.

Valtuuston jäsenten palkkiot
Valtuusto esitti, ettei valtuutetuille makseta kokouspalkkiota. Matkakorvaukset maksetaan
hallituksen vahvistaman matkustussäännön mukaan. Vuosikokous hyväksyi valtuuston esityksen.
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Valtuuston jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Kotiseutuliiton valtuustoon kuuluu puheenjohtaja ja 30 jäsentä. Valtuuston toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Valtuuston jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.
Valtuuston jäsenistä olivat vuosikokouksessa 2016 erovuorossa:
Etelä-Karjala
käsityöläinen Anne-Maija Laukas
Kanta-Häme
MJD, Dipl.EMC Elisa Göös, Janakkala
Keski-Pohjanmaa
museoamanuenssi Pirkko Järvelä, Kokkola
Keski-Suomi
museonjoht. Heli-Maija Voutilainen, Jyväskylä
Kymenlaakso
kotiseutuneuvos Erkki Sillanpää, Kouvola
Lappi
intendentti Helka Savikuja, Kemi
Pohjanmaa
rakennusinsinööri Juha Ossi, Vaasa
Pohjois-Pohjanmaa toiminnanjohtaja Hanna Järviluoma, Nivala
Päijät-Häme
rehtori Martti K. Lehto, Lahti
Uusimaa
FM Eliisa Jäntti, Askola
Uusimaa (Helka)
FM Tuula Salo, Helsinki
Uusimaa (Helka)
varatuomari Veijo Lehto, Helsinki
Varsinais-Suomi
kotiseutuneuvos Markku Monnonen, Turku

(2 kautta)
(2 kautta)
(1 kausi)
(2 kautta)
(3 kautta)
(1 kausi)
(1 kausi)
(1 kausi)
(2 kautta)
(1 kausi)
(4 kautta)
(2 kautta)
(4 kautta)

Erovuoroiset asiantuntijajäsenet:
Yliopistomaailma:
Turun yliopiston professori Helena Ruotsala, Turku
Kunnat:
Kuntaliiton erityisasiantuntija Ditte Winqvist, Helsinki

(2 kautta)
(3 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 ei koske asiantuntijajäseniä.
Kevään 2016 aikana kaikissa niissä maakunnissa, joissa on erovuoroisia valtuutettuja, on
pääsääntöisesti yhdessä maakunnan liiton kanssa järjestetty tilaisuus, jossa maakunnassa toimivat
Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhteisöt ovat asettaneet ehdokkaansa liiton valtuustoon.
Valtuuston vaalivaliokunta on tehnyt ehdotuksen valtuuston jäsenistä maakunnallisten kokousten
tekemien esitysten pohjalta. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Helena Aaltonen esittelee valiokunnan
ehdotuksen.
Vuosikokous valitsi valtuuston jäsenet erovuoroisten tilalle.
Maakuntien edustajiksi valittiin:
Etelä-Karjala
käsityöläinen Anne-Maija Laukas
Kanta-Häme
MJD, Dipl.EMC Elisa Göös, Janakkala
Keski-Pohjanmaa
YTM Helena Anttiroiko-Mehtälä, Kokkola
Keski-Suomi
museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen, Jyväskylä
Kymenlaakso
yrittäjä, merkonomi Raino Ojansivu, Pyhtää
Lappi
intendentti Helka Savikuja, Kemi
Pohjanmaa
sähköinsinööri Jaakko Heinimäki, Laihia
Pohjois-Pohjanmaa toiminnanjohtaja Hanna Järviluoma, Nivala
Päijät-Häme
rehtori Martti K. Lehto, Lahti
Uusimaa
FM Eliisa Jäntti, Askola
Uusimaa (Helka)
VTM Tarja Koskela, Helsinki
Uusimaa (Helka)
varatuomari Veijo Lehto, Helsinki
Varsinais-Suomi
varatuomari Tapio Jokinen, Turku
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Asiantuntijajäseniksi valittiin:
Yliopistomaailma:
Turun yliopiston professori Helena Ruotsala, Turku
Kunnat:
Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee, Helsinki
11.

Valtuuston vaalivaliokunnan valitseminen
Ensi vuoden valtuuston vaalia varten vuosikokous asetti erillisen valtuuston vaalivaliokunnan
valmistelemaan valtuuston vaalia ja tekemään ehdotuksen valinnoista. Valtuuston vaalivaliokunnan
valitsemisen osalta noudatettiin käytäntöä, jonka mukaan vaalivaliokuntaan valitaan ne valtuutetut,
jotka vuonna 2016 jättävät paikkansa valtuustossa. Valtuuston vaalivaliokuntaan nimettiin seuraavat
henkilöt: Markku Monnonen, Turku (pj.), Pirkko Järvelä, Kokkola, Tuula Salo, Helsinki sekä Erkki
Sillanpää, Kouvola.

12.

Muut mahdolliset asiat
Julkilausumatoimitoimikunta antoi ehdotuksensa julkilausumaksi, jonka vuosikokous hyväksyi:
Maakuntauudistus ja identiteettityö
Suomen Kotiseutuliitto haluaa nostaa identiteettityön keskeiseksi osaksi alueellista
elinvoimaisuuden kehittämistä sekä kannustaa tulevia maakuntahallintoja ottamaan paikalliset ja
alueelliset toimijat mukaan kehittämistyöhön.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous antoi Kajaanissa perjantaina 5. elokuuta julkilausuman, jolla se
haluaa kiinnittää maamme aluehallintoa uudistavien tahojen sekä tulevien alueellisten toimijoiden
huomiota identiteettityön keskeiseen rooliin alueiden elinvoimaa kehitettäessä.
Nykyisessä alueiden kehittämistä koskevassa laissa on maakunnallisten liittojen roolissa korostunut
maakunnallinen kaavoitus ja aluekehitys. Alueellisen toiminnan yhdeksi tehtäväksi on laissa kirjattu
kulttuurin edistäminen, mutta käytännössä tämä työ on ollut liittojen oman aktiivisuuden varassa.
Yhtään aluekehitystehtävien merkitystä väheksymättä on todettava, että maakunnallisten liittojen
rooliin on jäänyt huomattava aukko, kun liittojen tehtäväalueita kirjattaessa ei ole kiinnitetty
huomiota alueelliseen identiteettityöhön.
Käynnissä oleva maakuntahallinnon uudistus tarjoaakin hyvän mahdollisuuden ottaa alueellisiin
identiteetteihin ja kotiseutuun sitoutumiseen liittyvät voimavaratekijät jälleen maakunnallisen
kehittämistyön keskiöön. Suomen maakunnat heimoineen ovat jo yli 140 vuoden ajan kuuluneet
kansalliseen kuvastoomme ja yhteiskunnan voimakkaan modernisaation jälkeenkin kansalaiset
kokevat maakunnallisen sitoutumisensa eläväksi ja voimakkaaksi.
Maamme hallituksen alueellisen tehtävänjaon linjauksessa (5.4.2016) maakunnille tulee jälleen
vastuuta maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Käytännössä tähän
vastuualueeseen kuuluvina maakunnallisina tehtävinä hallitus on kirjannut kulttuuriympäristön
hoidon sekä maakunnallisen identiteetin, elinvoiman ja kulttuurin sekä hyvinvoinnin ja liikunnan
edistämisen.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pitää näitä hallituksen kirjauksia merkittävinä siksi, että niissä
tunnistetaan ja tunnustetaan alueellisen perinnetyön sekä muiden kulttuuriharrastusten ja
kansalaistoiminnan merkitys aluekehittämisessä. Liitto pitääkin tärkeänä, että tulevat
maakuntahallinnot ottavat hallituksen kirjaukset huomioon ja varaavat kehittämisresurssia myös
kansalaistoiminnan edistämiseen alueellaan. Maakuntahallintojen on käynnistettävä yhdessä
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alueidensa kuntien ja muiden toimijoiden kanssa pitkäjänteistä kehittämistyötä, jossa paikalliset ja
alueelliset toimijat voivat osallistua maakuntiensa elinvoiman vahvistamiseen.
Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö ja maamme suurin
kulttuurialan kansalaisjärjestö, jolla on noin 850 yhteisöjäsentä ja 220 henkilöjäsentä. Liiton
yhdistysjäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista. Kotiseutuliitto on aktiivinen
paikallisuuden puolestapuhuja, joka edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja
paikalliskulttuurien arvostusta, kehittää ja tukee kotiseututyötä sekä palvelee jäseniään
kotiseututyön etujärjestönä.

13.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

