Sukuseura Kokemäen Setälät r.y.
Vuosikokous, lauantai 10.6.2017
Kokemäen vanha yhteiskoulu
Tulkkilantie 16 b, 32800 Kokemäki
Seppeleiden lasku haudoille klo 11.30
Ilmoittautuminen ja lounas klo 12.00
Varsinainen kokous klo 13.00-14.00
Itsenäisyyssenaattorin kuusien istutus ja siirtyminen Sonnilaan klo
14.00-

Pöytäkirja
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä avasi kokouksen klo 13.13 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi Emil Nestor Setälän ja Suomi 100-juhlavuoden merkeissä.
Ennen kokouksen alkua kuultiin Kokemäen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan
Harri Kivenmaan tervehdys. Hän totesi Emil Nestor Setälän merkkihenkilöksi usealla
alalla. Kokemäellä on rikas historia ja sivistyksen arvostus on ollut korkealla.
Yhteiskoulu viettää 110-, kansanopetus 145- ja kansalaisopisto 70-vuotisjuhlaa.
Kokemäki tuottaa lahjakkuuksia, joista muut paikkakunnat hyötyvät.
Kivenmaa kertoi Kokemäen väestöstä ja elinkeinopolitiikasta. Väkiluku on ollut
kaupungissa laskussa. Muutoksen on aiheuttanut kuljetusten siirtyminen pyörille.
Teollisten työpaikkojen osuus kaupungissa on melko korkea. Sinituote on esimerkki
menestyvästä teollisuusyrityksestä.
Kivenmaa arvioi tulevan maakunta– ja soteuudistuksen hyödyttävän Kokemäkeä,
Sosiaali- ja terveysmenojen osuus on ollut 60 % ja ennustettavuus on ollut heikkoa
erikoissairaanhoidon kulujen vaihtelevuuden vuoksi. Suurempi järjestäjä parantaa
ennustettavuutta. Elinvoiman turvaamisesta tulee kuntien keskeisimpiä tehtäviä.
Kivenmaa arvioi Suomen tarinaa ihmeelliseksi menestystarinaksi. Suomella on ollut
hyvä herraonni. On hienoa että itsenäisyyssenaatin suvut on otettu tapahtumia
suunniteltaessa huomioon. Kokemäki järjestää Emil Nestor Setälää ja
itsenäisyysjulistusta käsittelevän seminaarin marraskuussa 2017.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen 9§ ja 10§)
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Kutsu lähetetty
viimeistään kuukautta aiemmin sähköpostilla tai kirjeellä ja www-julkaisu).
Kokouksessa oli läsnä 68 suvun edustajaa.

3§

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä 2 pöytäkirjan tarkistajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arvi Kaimio ja sihteeriksi Yrjö Kaimio.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tove Selin ja Kari Selinheimo

4§

Kokouksen kahden (2) äänenlaskijan valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Jutta Ikonen ja Ritva Tuulos

5§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksitta

6§

Seuran tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon
esittely vuodelta 2016, (sihteeri ja talousvastaava)
Kokouksen sihteeri Yrjö Kaimio, sekä seuran puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä
esittelivät seuran toimintakertomusta ja tilinpäätöstä vuodelta 2016. Toimintakertomus
hyväksyttiin muutoksitta.

7§

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle vuoden 2016
tilinpäätöksen osalta.

8§

Toimintasuunnitelman ja kuluvan vuoden jäsenmaksun vahvistaminen,
seuraavan vuoden jäsenmaksusta alustavasti päättäminen ja kuluvan vuoden
talousarvion vahvistaminen.
Jäsenmaksu 2017: hallituksen esitys: 15 € . Vahvistettiin.
Jäsenmaksusuositus 2018: hallituksen esitys: 15 € . Päätettiin jäsenmaksuksi 15 €.
Puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä esitteli seuran toimintasuunnitelmaa vuodelle
2017.
Itsenäisyyssenaatin suvut – hanke on saanut alkunsa Castren -suvun aloitteesta.
Senaattorien kuusein istutus la 18.9. 2017 Kaivopuistossa.
Kuulutko sukuuni tapahtuma la - su 13.10.-14.10. Vantaan Hiekkaharjussa.
Itsenäisyyssenaatin suvuilla oma näyttelyosasto.
Emil Nestor Setälä -seminaarit marraskuussa Kokemäellä ja joulukuun alussa
Järvenpäässä.
Itsenäisyyssenaatin sukujen yhteinen juhla on Säätytalossa Helsingissä lauantaina
2.12.2017 ja tämän jälkeen sukuseuran oma iltatilaisuus suomalaisen kirjallisuuden
seuran tiloissa. Juhlavuoteen liittyy myös Suomi100visio -hanke, jossa koululaiset
laativat Suomelle uutta itsenäisyysjulistusta. Suvun jäsenten toivotaan menevän
oppilaitoksiin kertomaan Suomi100visio -hankkeesta

9§

Seuran puheenjohtajan valinta (uudet säännöt: kausi 2 vuotta - 2017-2018)
Vuosina 2015-16 puheenjohtajana Markku Aalto-Setälä, joka on valittu v. 2015
kokouksessa. Valittiin Markku Aalto-Setälä uudelleen kaksivuotiskaudelle 2017-2018.

10§

Hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2017-2018:
Erovuorossa ovat Jari Aalto-Setälä, Irja Harju, Harri Mäkitie, Risto Setälä valittiin
uudelleen. Muut jatkavat hallituksen jäsenet ovat Aarne Bertin, Yrjö Kaimio ja Siru
Lilja ja Markku Tamminen.

-hallituksen kahden varajäsenten valinta:
vuonna 2016 varajäsenet: Mari Lilja ja Matti Aalto-Setälä
Valittiin vuodelle 2017 varajäseniksi uudelleen Mari Lilja ja Matti Aalto-Setälä
11§

Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta
Toiminnantarkastajana vuonna 2016: Mikko Setälä. Valittiin vuodeksi 2017 uudelleen
Mikko Setälä.
Varahenkilönä vuonna 2016: Merja Aalto-Setälä. Valittiin myös Merja Aalto-Setälä
uudelleen vuodeksi 2017.

12§

Muut kokouskutsussa mainitut asiat:
Puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä selvitti syksyn 2017 tapahtumia:
Loppukesästä järjestetään vierailukiertokävely Hietaniemeen senaattorien haudoille.
Itsenäisyyssenaatin sukujen yhteinen juhla Helsingissä 2.12.2017. Päivä alkaa
kävelyllä ja seppeltenlaskulla Hietaniemen hautausmaalle. Sukujen yhteiseen juhlaan
Säätytalolle on sähköinen ilmoittautuminen. Tilaisuuden kustannukset ovat 20-25
euroa henkilöltä. Sukuseuralle tavoitellaan tilaisuuteen 100 paikkaa. Kysyttäessä
kokouksessa tilaisuudesta kiinnostuneita oli useita kymmeniä. Tämän jälkeen on
mahdollisuus vierailla pienissä ryhmissä presidentin esittelytilassa. Sukuseuran oma
iltatilaisuus SKS:ssa alkaa klo 17-18.
Suomi 100- juhlavuoden Kokemäen Setälät stipendien myöntäminen. Hallitukselle on
tullut kaksi stipendihakemusta, jotka hallitus on hyväksynyt. Päätettiin myöntää
hakijoille Juha Aalto-Setälälle ja Sofia Aalto-Setälälle molemmille 500 euron
stipendit.
Päätettiin jakaa stipendejä Suomi 100- tilaisuudessa la 2.12. 2017 tallenteita tekeville
kouluille ja oppilaille keväällä 2018.

13§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20
Kokouksen jälkeen suoritettiin itsenäisyyssenaattorien kuusien istutus Emil Nestor
Setälän muistomerkille. Kuusien istuttamisen jälkeen osallistujat siirtyivät Sonnilaan,
jossa juotiin päiväkahvit. Myös Sonnilaan istutettiin yksi itsenäisyyssenaattorien
kuusi.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Arvi Kaimio
Puheenjohtaja

Yrjö Kaimio
Sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua
Tove Selin

Kari Selinheimo

