Kokemäen Setälät ry
- Sukuseuratoimintaa jo vuodesta 1946 -

Jäsentiedote no. 1 / 2016 – 7.3.2016

Hyvä sukulainen!
Viime vuosi 2015 oli seuran erikoisvuosi, sillä huhtikuussa 2015 tuli kuluneeksi 70 vuotta seuran
perustamisesta. Seuramme on yksi vanhimmista rekisteröidyistä sukuseuroista Suomessa. Tässä oli
syy vuosikokouksen järjestämiselle perinteisessä paikassa, Satakuntatalon Kiltasalissa 25.4.2015.
Nyt vuonna 2016 mennään useamman erikoisvuoden jälkeen ilman erikoisteemaa, mutta
kokoonnumme 9.4.2016 mielenkiintoisessa paikassa, Aller Media Oy:n tiloissa, isäntänä tj Pauli
Aalto-Setälä. Aloitus klo 12.00 alkaen brunssilounaan merkeissä viereisessä ravintolassa,
varsinainen vuosikokous klo 13.00 alkaen Allerin tiloissa. Katso tarkemmin kutsu ja kokousohjelma
jäljempänä – tervetuloa! Ilmoittautumiset viimeistään ke 22.3. Markulle, Ristolle tai Sirulle
(syynä tiukalle aikataululle ravintolan paikkavaraukset ja kokoustilan järjestelyt)!
Voidaan todeta, että vuosi 2017 tuleekin olemaan todellinen erikoisvuosi, ei vain seuramme, vaan
koko maan kannalta, kun Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttä. Vuoden 1917
itsenäistymisprosessissa oli vahvasti mukana myös oma senaattorimme, E.N. Setälä, yhdessä 10
muun senaattorin kera. Nämä edustivat 10 eri sukua ja tältä pohjalta on kyseisessä ns. Itsenäisyyssenaatissa kahdella senaattorilla edustettuna olleen Castrénin suvun johdolla on käynnistetty
kyseisen juhlavuoden huomioinnin valmistelut, tavoitteena edustettuina olleiden sukujen yhteinen
tapahtuma joulukuulla 2017. Hankkeesta lisää jäljempänä ja varsinkin sitten itse vuosikokouksessa.
E.N. Setälän muistamiselle aiotun nimetyn kadun saantia Järvenpäähän joudumme vielä
odottamaan, sillä kyseinen katuhanke ei ole vielä edennyt. Muistolaatan saantia Helsinkiin ei ole
myöskään viety eteenpäin, koska aiotussa kohteessa jo on E.N.S:n nimen käsittävä yhteislaatta.
Eri hankkeiden etenemistä ja muutenkin kuulumisia vuosikokousten ja jäsentiedotepostitusten välillä
seuraat helpoiten joko netin sukusivujen tai Facebookin avulla – tervetuloa niidenkin käyttäjiksi, jos et
vielä ole. Kustannusmielessä pyrimme jatkossa suosimaan entistä enemmän kyseisiä sähköisiä
jakeluja, perinteisen kirjepostin sijaan, ajan henkeen.
Tervetuloa siis joukolla mukaan vuosikokoukseen Aller Media Oy:n tiloihin
tapaamaan vanhoja ja uusia tuttuja sekä kuulemaan kustannustoiminnasta ja
tulevista vuoden 2017 tapahtumista.
Parhain keväisin sukuterveisin koko sukuseuran hallituksen puolesta.
Tapaamisiin Helsingin tapahtumassa pääsiäisen jälkeen ja jatkokaudelle
valinnasta ed. kokouksessa kiittäen

Markku Aalto-Setälä,

puh.joht. 2015-2016 (kolmas 2v -kausi)

Vuoden 1917 itsenäisyyssenaatissa mukana olleiden sukujen yhteisjuhla 12/2017

Itsenäinen Suomi viettää itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa vuonna 2017. Suomi100-hankkeiden
puitteessa ollaan kehittämässä Itsenäisyyssenaatissa edustettujen sukujen yhteistä tapahtumaa tai
juhlaa, jota ovat ideoimassa ja viemässä eteenpäin eri sukujen sukuseurojen hallitusten edustajista
koostuva työryhmä, käyttäen apuna omaa suljettua Facebook-ryhmää. Tavoitteeksi on asetettu
päivä- ja mahd. iltatilaisuuden järjestäminen Helsingissä viikonloppuna 2.-3.12.2017.

Perinneaineistojen ja kuvien keruu

Sääntöjen mukaisten vuosikokous- ja muistolaatta-asioiden lisäksi Helsingissä on tarkoitus
keskustella taas toiminnan aktivoinnin eri keinoista, tapaamisten uudistamisesta sekä erityisesti

perinne- ym. materiaalien keruusta. Tilaisuudessa on myös tarkoitus järjestää mahdollisuus kuvien
ym. materiaalien ”skannaukseen” eli ota mukaan sukukuvia ym. joita et muuten tohdi antaa vieraisiin
käsiin, mutta olet valmis jakamaan suvun iloksi digitaalisessa muodossa. Tästä pyydetään
ilmoittamaan etukäteen, jotta tälle työlle osataan varata aikaa joko ennen virallista kokousta tai heti
sen perään. Kokouksen alussa otetaan jälleen osallistujien ryhmäkuva.

Yhdistyksen nettisivut ja Facebook-ryhmä

Sukuseuran nettisivut ovat sijainneet jo useampia vuosia seuran omassa verkko-osoitteessa:
www.kokemaensetalat.fi. Sivut ovat nyt viime syksyn aikana siirtyneet uudelle julkaisualustalle
(WordPress), mutta toimivat edelleen vanhan osoitteen kautta. Sivuilla on myös paljon uutta sisältöä,
ja aiemmilla sivuilla olleita tapahtumakuvia ym. pyritään saamaan näkyville kyseiseen uuteenkin
ympäristöön näkyville. Käy tutustumassa ja osallistu sisällön tuotantoon itsekin, jos mahdollista!
Sukuseuran sisäinen Facebook-ryhmä toimii vanhan mallin mukaan osoitteessa:
https://www.facebook.com/groups/64852741343/

Sukutietokannan ylläpito ja tietojen täydennys jatkuu edelleen!

Vaikka vuonna 2002 julkaistu matrikkeli ja sen lisäpainos on jo aikoja sitten myyty loppuun, sukutietokannan ylläpitoa jatkamaan normaaliin malliin. Tietoja suvun uusista jäsenistä, avioon
vihkimisistä, kuolleista ym. voi lähettää Markku Aalto-Setälälle tai Risto Setälälle postitse tai
sähköpostilla (ks. hallituksen yhteystiedot lopussa). Käytetty vanha sukutieto-ohjelma pyritään sekin
uusimaan lähiaikoina ja ylläpitäjätaho saattaa tässä yhteydessä vaihtua. Jos asia kiinnostaa, ota
yhteyttä hallituksen jäseniin. Myös edellä mainittujen sivustojen ylläpitoon ja kehittämiseen kaivataan
tekijöitä.

Ilmoitukset yhteystietojen muutoksista

Osoitemuutokset eivät välity seuran sihteerille jäsenmaksun kautta. Niistä on paras ilmoittaa aina
joko postin ilmaisella osoitemuutoskortilla, sähköpostilla tai puhelimella (sihteerin yhteystiedot alla).

Suvun myyntituotteet

Sukuseuran tarra-arkkeja (kirjeensulkijamerkki) sekä E.N. Setälän juhlavuoden 2014 postimerkkejä
on saatavilla vuosikokouksessa, jossa voi jättää myös tilauksia em. tuotteista. Ks. myös julkiset
nettisivut. Pöytäviirejä ei ole enää saatavilla, mutta tarvetta lisätilaukselle ollaan selvittämässä.

Vuoden 2016 jäsenmaksu

Vuoden 2016 jäsenmaksu on edellisen vuosikokouksen päätöksellä 15 € / jäsen (eräpäivä 15.4.).
Pankkiyhteys: FI74 1347 3000 2520 92 (Nordea 134730-252092), kts. maksulomake lopussa.

Helsingissä 6.3.2016, Kokemäen Setälät ry:n hallitus

KUTSU / KOKEMÄEN SETÄLÄT RY / VUOSIKOKOUS - 9.4.2016 HELSINKI

Tervetuloa Kokemäen Setälät rysukuseuran
vuosikokoukseen!
Aller Media Oy
Pursimiehenkatu 29-31A
00150 Helsinki
www.aller.fi

Vuosikokouksen ohjelma
Lauantai 9.4.2016
11.30-12.00

Hallituksen kokous (vain hallituksen jäsenet ja varajäsenet), Moko Market & Cafe

13.00-14.00

Ryhmäkuvan otto ennen vuosikokouksen alkua, Aller Media Oy:n aula
Aller Median esittely, tj Pauli Aalto-Setälä
Yhdistyksen vuosikokous, kokoushuone
Stipendiaattien esityksiä
V. 1917 Itsenäisyyssenaatin sukujen yhteisen juhlan suunnittelu (12/2017 Hki)
Muut esille tuotavat asiat

14.00-15.00

Sukutuotteiden ostomahdollisuus (viiri, sulkijamerkki, postimerkit 1. ja 2. lk)
Perinneaineiston keräämistä, kuvakirjojen selailua, jutustelua.

12.00-13.00

Lounasbrunssi, ilmoitetut hinnat: 19,90 € aikuiselta, lapset alle 5-12 v. 10,50 €
Moko Market & Cafe, Punavuori, Perämiehenkatu 10 - puh. 010-315 6156

Kokouksen liiteaineisto:
1) Vuosikokouksen esityslista (liite 1)
2) Toimintakertomus vuodelta 2015 (liite 2)
3) Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2015 (esitellään kokouksessa, tulee myös www-sivuille)
4) Vuosikokouksen 2015 pöytäkirja, Satakunta-talo, Helsinki 25.4.2015
5) Jäsenmaksu/tilauslomake (ohessa)
Vuosikokoukseen ilmoittautumiset joko Siru Liljalle, Risto Setälälle tai Markku Aalto-Setälälle (ks.
yhteystiedot lopussa) viimeistään keskiviikkona 22.3.2016

Lomake jäsenmaksun maksamiseen vuodelle 2016: 15 € / hlö

Huom: muista merkitä jäsenmaksun maksajat (nimi), muissa tuotteissa myös toimitusosoite!
Saajan
tilinumero
Mottagarens kontonummer

Saaja
Mottagaren

Nordea 134730-252092
FI74 1347 3000 2520 92

Kokemäen Setälät ry

TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksuvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt Almänna vilkor
för inrikes betalningsförmedling och endast p.g.a. det kontonummer betalaren
angivit.

Sukuseuran jäsenmaksu

____ kpl a´ 15 €

Uusi tarra-arkki (72 tarraa) ____ kpl a´ 5 €

E.N.S.-postimerkkiarkki (10 kpl 1.luokka) _____ kpl a' 19 €
(Tarkat osoitetiedot, jos mukana tuotetilausmaksuja.
HUOM! Kirjaa myös nettipankkisuorituksen viestiosaan,
mistä osista kyseinen maksu koostuu, kiitos!)

Maksaja
Betalare
Allekirjoitus
Underskrift

_________________________________________________________________________

Tililtä n:o
Från konto nr

-

Viitenro
Ref. nr
Eräpäivä
Förf.dag

15.04.16

EUR

,00

PANKKI BANKEN

Huom: muista merkitä jäsenmaksun maksajat (nimi), muissa tuotteissa myös toimitusosoite!
Yhdistyksen hallituksen yhteystietoja 3/2016
Puheenjohtaja/verkkosivut/sukutietokanta
Markku Aalto-Setälä (IiEBA)
Vesimiehentie 13 B 00740 HELSINKI
Puh: 050-555 3756 (mielellään ark. klo 19-20)
sähköposti: mas@kolumbus.fi

Rahastonhoitaja/verkkosivut
Risto Setälä (IJCAA)
Urakkatie 16 A 00680 Helsinki
Puh. (koti): (09) 3474 961 tai 050-557 7858
sähköposti: kokemaen.setalat@gmail.com
Jäsen Jari Aalto-Setälä (IiCBB)
Tehtaankatu 11 A 4, 00140 Helsinki
Puh: 040-546 9727
sähköposti: jari.aalto-setala@sek.fi
Jäsen Harri Mäkitie (IEABb1)
Puistokatu 9 B 18, 00140 Helsinki
Puh. (koti): (09) 666 664 tai 040-500 4562
sähköposti: harri.makitie@iki.fi
Sihteeri Yrjö Kaimio (FacAAA)
Helsinki, sähköposti: yrjo.kaimio@eduvantaa.fi
Varajäsen Markku Tamminen (IHAeB)
Espoo, sähköposti: markku.tamminen@iki.fi
Toiminnantarkastaja
Mikko Setälä

Varapuheenjohtaja
Sirkka-Liisa (Siru) Lilja (IJEa)
Pikkukoskentie 19 B, 00650 HKI
puh. (09) 728 7593, 040 721 5791
sähköposti: siru.lilja@elisanet.fi
Varajäsen
Mari Lija (IJEaa)
mari.lilja@helmicatering.fi

Jäsen Aarne Bertin (IHfA)
Tiirasaarentie 26 as 2, 00200 Helsinki
Puh. (koti): (09) 678 423 tai 040-504 1744
sähköposti: aarne.bertin@kolumbus.fi
Jäsen Irja Harju (IiBd)
Museokatu 25 B 29, 00100 Helsinki
Puh. (koti): (09) 441 997 tai 040-511 5351
sähköposti: irjaharju@suomi24.fi
Jäsen Marjatta Tamminen (IHAe)
Toivelintie 368, 27110 Eurajoki
Puh. (koti): (02) 868 1340
sähköposti: marjatta.tamminen@eurajokinetti.fi
Varatoiminnantarkastaja:
Merja Aalto-Setälä

