
Kokemäen Setälät ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 27.1.2015

Vuonna 2014 yhdistys vietti 70. toimintavuottaan. Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 
kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin vuosikokouksen valmisteluja, suvun perinnetiedon 
keräämiseen liittyviä kysymyksiä, netin uusien yhteisöpalvelujen 
hyödyntämismahdollisuuksia sukuseuratoiminnassa ja E.N.Setälän 150-vuotisjuhlavuoden
toimintaa.

Vuoden 2014 vuosikokous pidettiin lauantaina 1.3. Kotimaisten kielten keskuksessa, 
Kotuksessa, Helsingissä. Paikalla oli 24 henkeä. Ennen kokousta kuulimme Kotuksen 
johtajan professori Pirkko Nuolijärven esityksen Kotuksen toimnnasta ja E.N.Setälän 
roolista.

Seuran puheenjohtajana jatkoi vuonna 2014 Markku Aalto-Setälä. Vuosikokouksessa 
kaikki erovuorossa olleet hallituksen jäsenet  Aarne Bertin, Yrjö Kaimio, Siru Lilja ja 
Marjatta Tamminen valittiin uudelleen. Muut (jatkavat) hallituksen jäsenet ovat Jari Aalto-
Setälä, Irja Harju, Harri Mäkitie ja Risto Setälä. Kokouksessa valittiin uudelleen vuodeksi 
myös aikaisemmat varajäsenet Klaus Selinheimo ja Markku Tamminen. 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Setälä ja varahenkilöksi Merja Aalto-Setälä. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 19.5. valittiin yhdistyksen sihteeriksi Yrjö Kaimio ja 
talousvastaavaksi Risto Setälä. Siru Lilja jatkaa varapuheenjohtajana.

E.N.Setälän juhlavuosi jatkui maanantaina 3.3. Kielitieteen näkijä ja yhteiskunnallinen 
vaikuttaja – juhlaseminaarilla Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa. 
Seminaarin pääesityksiä olivat professori Riho Grunthalin Setälän suuri sanakirjaohjelma, 
professori Auli Hakulisen E.N. Setälän kieliopin merkitys fennistiikassa, Setälä kentällä ja 
kateederilla audiovisuaalinen diaesitys ja dosentti Vesa Vareksen itsenäisyysmies ja 
professoripoliitikko. Seminaarin osallistui   henkeä, joista sukuseuran jäseniä. Sukuseura 
osallistui myös kunniakäyntiin Hietaniemen hautausmaalla.

Juhlavuosi huipentui 6.6.-9.6. tehtyyn matkaan Liivinmaalle, E.N. Setälän eräälle 
tutkimusalueelle. Matkareitti oli Helsinki – Tartto -  Riika – Talsi – Jurmala – Riika- Pärnu – 
Helsinki. Matkalla olivat oppaina suomen kieltä osaava ja paikallishistoriaa tunteva sekä 
liivin kieltä taitavat henkilöt. Markku Aalto-Setälä ja Risto Setälä ovat tehneet matkasta 
erilliset kuvakirjat, kirjalliset matkakertomukset valmistuivat Jukka Setälän ja Pirjo Sundinin
(ruotsiksi) voimin. Matkalle osallistui 23 henkilöä. Matkanjohtajana toimi Jukka Setälä.

Sukuseura osallistui E.N. Setälä –teemalla omalla osastolla11.-12.10. Kuulutko sukuuni – 
tapahtumaan Vantaalla. Seuran toimipisteessä olivat aineistona esim. Setälä kentällä ja 
kateederilla  –videoesitys, matrikkeleja, kielioppi ja muita kirjoja,  Vilho Setälää 
käsittelevää materiaalia, sukuseuran viiri ja vaakuna, Kokemäkeä käsittelevä 
postimerkkikokoelma, ilmakuvat Harjavallan, Kokemäen ja Lavian sukutiloista, mitaleja ja 
postimerkkejä sekä kirja Viron ja Liivinmaan matkasta kesäkuussa 2014. Pääministeri 
Stubbin kuuluminen sukuun tuotiin esille. 



Seuran toimipisteessä vieraili kahden päivän aikana runsaasti kiinnostuneita,  ja uusia 
hyödyllisiä kontakteja solmittiin.

Vuoden lopulla seuraan ulkoiset verkkosivut saatiin jälleen toimimaan (osoitteessa 
www.kokemaensetalat.fi/wp). Facebookissa toimii edelleen seuran oma suljettu ryhmä, 
johon suvun jäsenten toivotaan liittyvän. Tämä mahdollistaa helpon viestinnän suvun 
kesken vuosikokousten välillä. 

E.N.Setälän merkkivuoden tavallista vilkkaampi ohjelma näkyi myös seuran 
taloustilanteessa. Jäsenmaksuja saatiin vuoden aikana 70 kpl (yht. 1050 eur - hieman 
laskua edellisestä vuodesta). Myyntituloja seura sai myös E.N. Setälän 150 merkkivuoden 
postimerkistä sekä tarra-arkeista (yht. 1249 eur). 

Menopuolella merkittävä kuluerä oli stipendit, joita jaettiin neljä kappaletta 500 euro 
arvoisina seuraaville saajille: Arnold Honkanen, Eeva Huolman, Nooa Leiwo sekä Joni 
Selinheimo. Seura tuki myös Liivin matkan kuluja n. 40 euroa / matkalle osallistunut jäsen. 
Toiminnan tulos oli -2.991 euroa ja sijoitustuottojen (812 eur) jälkeen tilikauden alijäämä oli
2.179 euroa. Seuralla on omistuksessaan yhteensä 2.000 Nordea Oyj:n osaketta 
(kirjanpitoarvo 8.111,60 eur ja markkina-arvo 19.270 eur per 31.12.2014) ja Nordean 
korkoextra-tilillä 2.000 euron talletus. Tämän lisäksi yhdistyksen taseessa on aiemmin 
hankittu Kokemäki-aiheinen postikorttikokoelma, joka on nyt esilllä myös seuran uusilla 
www-sivuilla.

Seura kunnioitti vuoden aikana E.N. Setälää yhteisen seppeleenlaskun merkeissä 
helmikuun lopussa sekä Leena Rantaa poismenon johdosta huhtikuulla.


