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Vuonna 2016 yhdistys vietti 72. toimintavuottaan. Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 
kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin vuosikokouksen valmisteluja, suvun perinnetiedon 
keräämiseen liittyviä kysymyksiä, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan tapahtumiin 
osallistumista sekä netin uusien yhteisöpalvelujen hyödyntämismahdollisuuksia 
sukuseuratoiminnassa. 

Vuoden 2016 vuosikokous pidettiin lauantaina 9.4.2016 Allerin toimitalossa, Helsingissä. 
Paikalla oli 30 henkeä. 

Seuran puheenjohtajana jatkoi kaksivuotiskauden 2015-2016 mukaisesti Markku Aalto-
Setälä. Erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä Aarne Bertin, Yrjö Kaimio ja Siru Lilja 
valittiin uudelleen. Marjatta Tamminen jätti hallituspaikkansa ja hänen tilalleen valittiin 
varajäsenenä toiminut Markku Tamminen. Jari Aalto-Setälä, Irja Harju, Harri Mäkitie ja 
Risto Setälä jatkavat muina jäseninä. Varajäseniksi vuosille 2016-2017 valittiin Mari Lilja ja 
uutena Matti Aalto-Setälä. Toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2016 valittiin Mikko Setälä ja 
varahenkilöksi Merja Aalto-Setälä.  

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 19.9.2016 todettiin että sihteerinä jatkaa Yrjö 
Kaimio ja talousvastaavana Risto Setälä sekä varapuheenjohtajana Siru Lilja. 

Puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä on osallistunut Castrén-suvun käynnistämään 
Itsenäisyyssenaatin suvut –tapahtumasarjan työryhmään ja sen kokouksiin.  

Seuran ulkoiset verkkosivut ovat toiminnassa nk. Wordpress-julkaisujärjestelmässä. 
Facebookissa toimii seuran oma suljettu Kokemäen Setälät -ryhmä, johon suvun jäsenten 
toivotaan liittyvän. Tämä mahdollistaa helpon viestinnän suvun kesken vuosikokousten 
välillä. Loppuvuodesta avautui lisäksi uusi Itsenäisyyssenaatin suvut 2017 –ryhmä, johon 
suvun jäsenien myös toivotaan liittyvän. 

Yhdistyksen taloustilanne pysyi hyvällä tasolla koko vuoden ajan. Jäsenmaksuja saatiin 
vuoden aikana 64 kpl (yht. 960 €); määrä on hieman laskenut edellisestä vuodesta. 
Myyntituottoja seura sai hiukan myös E.N. Setälän 150 merkkivuoden postimerkistä sekä 
tarra-arkeista (yht. 206 €, josta vähennetään hankintakulut). 

Menopuolella ei ollut merkittäviä eriä. Toiminnan tulos oli 342 € ja sijoitustuottojen (1154 €) 
jälkeen tilikauden ylijäämä oli 1 496 €. Seuralla on omistuksessaan yhteensä 2.000 
Nordea Oyj:n osaketta (kirjanpitoarvo 8111 €  ja markkina-arvo 21 000 € per 31.12.2016) 
sekä Nordean korkoextra-tilillä 2043 euron talletus. Tämän lisäksi yhdistyksen taseessa on 
aiemmin hankittu Kokemäki-aiheinen postikorttikokoelma, josta on esillä näytteitä seuran 
uusituilla www-sivuilla. Stipendejä ei vuonna 2016 jaettu. 

Seuran hallitus muisti vuoden aikana seuran pitkäaikaista pj:aa Mikko Aalto-Setälää tämän 
80-vuotispäivänä. 


