Kokemäen Setälät ry
- Sukuseuratoimintaa jo vuodesta 1946 -

Jäsentiedote no. 2 / 2019 – 4.5.2019

Hyvä sukulainen!
Vuosi 2017 oli todellinen erikoisvuosi, ei vain sukuseuramme, vaan koko maan kannalta, kun Suomi
juhli 100-vuotista itsenäisyyttä. Näin vuosi 2018 menikin sitten huomattavasti pienemmin panostuksin, vaikka toki sekin oli jatkoa 100 vuoden takaisille tapahtumille, jotka näkyivät dramaattisina tapahtumina kevään 1918 aikana. Itsenäisyyssenatin jäsenet joutuivat pidätys/tappolistalle.
Myös oma senaattorimme, E.N. Setälä, yhdessä 10 muun senaattorin kera joutui tammikuun 1918
lopulla punaisten pidätys- ja tappolistalle ja he joutuivat näin joko pakenamaan Helsingistä tai piileksimään siellä seuraavat 3 kk. Setälä pakeni Askolaan ja Porvooseen ja kyseisen pakomatkan merkeissä järjestämme 2019 vuosikokouksen Askolaan ja sen lisäksi erillisen maksullisen bussimatkan
pakomatkaa mukaellen. Tästä erillismatkasta oma infosivu kokousmateriaalien ohessa.
Vuoden 2018 vuosikokous järjestettiin Järvenpään seurakuntaopistolla 3/2018. Kokouksessa valittiin
erovuoroiset hallitusjäsenet uudelleen, samoin jäsenmaksu pysyi ennallaan. Tilaisuudessa kuultiin
aiemmin suvun stipendin saaneen Sofia Aalto-Setälä esitys.
E.N. Setälän mukaan nimetyn kadun saantia Järvenpäähän odottelemme yhä, sillä kyseinen
katuhanke ei ole vielä toteutunut. Vuoden 2017 aikana senaatorille istutetut kuuset, niin Kokemäen
kuuset kuin myös Järvenpään seurakuntaopistolle istutettu muistokuusi voivat saatujen tietojen
mukaan hyvin. Samoin iso, itsenäisyyssenaattorien yhteinen muistokuusi muistopaaden ja -laatan
kera Helsingin Kaivopuistossa. Käykäähän katsomassa, löytyvät Kaivohuoneen vierestä.
Eri hankkeiden etenemistä ja suvun kuulumisia vuosikokousten ja jäsentiedotepostitusten välillä
seuraat yhä helpoiten netissä, joko sukusivujen tai Facebookin avulla – tervetuloa niiden käyttäjäksi,
jos et vielä ole. Kustannusmielessä pyrimmekin jatkossa suosimaan entistä enemmän sähköisiä
jakeluja ja sähköpostia, perinteisen kirjepostin sijaan ja tämän vuoksi on suvulla myös oma osio
Membook-palvelussa. Tästä on lähetetty oma tiedote alkuvuodesta ja asiasta lisää myös jäjempänä.
Tervetuloa 2019-vuosikokoukseen Askolaan la 8. kesäkuuta, tapaamaan vanhoja
ja uusia tuttuja. Kokouksen pitopaikkana Prestbackan pitokartano, jossa lounasmahdolisuus joko sellaisenaan tai osana erillistä bussikiertomatkaa. Kokouksen
jälkeen kaikilla mahdollisuus tutustua viereiseen Hovi-tilaan, joka oli Setälien
omistuksessa keväällä 1918. Kokouksen ohjelma tarkemmin tämän jäsentiedotteen lopussa ja bussimatkasta myös oma infopaketti. Tapaamisiin niin Askolassa,
bussimatkalla kuin myös suvun tai sukujen FB-ryhmíssä!

Markku Aalto-Setälä
puh.joht. 2017 - 2018 (kyseessä neljäs 2v -kausi, kausi katkolla)

ENS:n kevään 1918 pakomatkan kohteisiin tutustumismatka la 8.6.2019
Kokemäen Setälien Itsenäisyyssenaatin suvut/Suomen 100-vuotisjuhlan jälkeen pidetyssä omassa
illallistilaisuudessa syntyi prof. Martti Häikiön pitämän esityksen pohjalta idea toistaa senaattorimme
pakomatka, sen eri kohteissa bussilla vieraillen. Tämä matka on nyt toteutumassa la 8.6.2019 ja
mukaan mahtuu bussin paikkamäärän mukainen rajalliinen määrä sukuseuran jäseniä, nopeuden
ratkaistessa. Matkaohjelma, ilmoittautumis- ja maksuohjeet omana sivuna jäsenilmoituksen mukana.
Matkan hinta on 30/20 € per osallistuja, sis. bussikuljetuksen, lounaan vuosikokouspaikassa sekä
kahvit yhdessä pysähtymiskohteessa, joita ovat ENS:n pakomatkan mukaisesti Askolan Prestbackaja Hovi-tilat sekä Haikon, Kulloon ja Treksilän kartanot. Matkaan osallistuu myös muutama muiden
itsenäisyyssenaatin sukujen edustaja. Matkan kesto klo 9-17, lähtö- ja paluupaikka Kiasman pysäkki.

Seuratoiminnan kehittäminen ja perinneaineistojen ja kuvien keruu
Sääntöjen mukaisten vuosikokousasioiden lisäksi Askolassa ja ENS-bussimatkalla on taas mahdollisuus keskustella sukuseuratoimintamme aktivoinnin eri keinoista, tapaamisten uudistamisesta sekä
erityisesti perinne- ym. materiaalien keruusta. Vuosikokouksessa otetaan jälleen osallistujista ryhmäkuva muistoksi joko Askolan Prestbackassa ja/tai Hovi-tilalla.

Yhdistyksen nettisivut ja Facebook-ryhmät
Sukuseuran nettisivut löytyvät edelleen omasta verkko-osoitteesta: www.kokemaensetalat.fi. Sivut
ovat jo jokin aikaa sitten siirtyneet uudelle ns. 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. Käy tutustumassa ja osallistu sisällön tuotantoon itsekin, jos mahdollista! Sukuseuran sisäinen Facebook-ryhmä toimii vanhan
mallin mukaan osoitteessa:
https://www.facebook.com/groups/64852741343/
Myös vuoden 2017 juhlavuoden merkeissä avattu Itsenäsyyssenaatin sukujen yhteinen FB-ryhmä
jatkaa toimintaa kohti seuraavaa yhteistapaamista vuonna 2027. Löydät sen FB:sta yhä nimellä
”Itsenäisyyssenaatin suvut 2017”. Liity myös sen jäseneksi.

Sukutietokannan ylläpito ja tietojen täydennys jatkuu edelleen!
Vaikka vuonna 2002 julkaistu matrikkeli ja sen lisäpainos on jo aikoja sitten myyty loppuun, sukutietokannan ylläpito jatkuu. Tähän tehtävään toivottaisiin löytyvän uutta voimaa. Toistaiseksi tietoja
suvun uusista jäsenistä, avioon vihkimisistä, kuolleista ym. voi lähettää joko Markku Aalto-Setälälle
tai Risto Setälälle postitse tai sähköpostilla (ks. hallituksen yhteystiedot lopussa). Käyttämäämme
vanha sukutieto-ohjelma olisi tarkoitus vaihtaa uuteen ja uuden ylläpitäjätahon saanti olisi siksi tässä
yhteydessä mitä soveliain hetki. Jos asia kiinnostaa, ota yhteyttä hallituksen jäseniin. Myös edellä
mainittujen sivustojen ylläpitoon ja kehittämiseen kaivataan uusia tekijöitä.

Ilmoitukset yhteystietojen muutoksista – uusi Membook-palvelu nyt käytössä
Osoitemuutokset eivät välity seuran sihteerille jäsenmaksun kautta. Niistä on paras ilmoittaa aina
postin ilmaisella osoitemuutoskortilla, sähköpostilla tai nyt mieluiten uuden Membook-järjestelmän
kautta, jonka käyttö alkoi keväällä 2019. Email-osoitteen aiemmin ilmoittaneet suvun edustajat ovat
saaneet helmikuulla 2019 viestin, jossa linkki rekisteröityä ao. palveluun. Jos et ole saanut viestiä tai
olet sen hukannut, kirjaudu sivulle www.membook.fi, rekisteröidy palveluun ja hae sen seura- ja yhdistyslistalta Kokemäen Setälät ja suorita ilmoittautuminen. Jatkossa kaikki tiedotteet löydät ao.
palvelusta, jonka kautta myös tilaat sukuseuratuotteet, matkat ym. ja hoidat myös yhteystietojesi
ylläpidon sukuseuran suuntaan.

Suvun myyntituotteet
Sukuseuran tarra-arkkeja (kirjeensulkijamerkki) sekä E.N. Setälä-aiheisia postimerkkejä on saatavilla
vuosikokouksessa, jossa voi jättää myös tilauksia em. tuotteista. Ks. myös julkiset nettisivut. Myös
pöytäviirejä on taas saatavilla kokouksessa rajallisesti.

Vuoden 2019 jäsenmaksu
Vuoden 2019 jäsenmaksu on edellisen vuosikokouksen päätöksellä 15 € / jäsen (eräpäivä 31.5.19).
Pankkiyhteys: FI74 1347 3000 2520 92 (Nordea 134730-252092), kts. maksulomake lopussa.

Helsingissä 4.5.2019,
Kokemäen Setälät ry:n hallitus

KUTSU / KOKEMÄEN SETÄLÄT RY / VUOSIKOKOUS
8.6.2019 ASKOLA
Tervetuloa Kokemäen Setälät rysukuseuran vuosikokoukseen!
8.6.2019 klo 12.00-13.00
Prestbackan pitokartano
p. 0400 804 883
info@prestbacka.fi

Myrskyläntie 526,
07590 Huuvari

Vuosikokouksen ohjelma
Lauantai 8.6.2019
11.30-12.30

Ilmoittautuminen ja lounas, ilmoitetut hinnat: 15 € aikuiselta, lapset 6-10 v. 7,5 €, alle 6
v. Ilmainen. HUOM! Käteismaksu. Keittolounasvaihtoehdot:
A) Askolan perinnekeitto (lihakeitto ”klimpein” tai ilman) ja lisukkeet, kahvi/tee, tai
B) kalakeitto ja lisukkeet, kahvi/tee
Hallituksen kokous (vain hallituksen jäsenet ja varajäsenet lounaan yhteydessä).

12.30-13.00

Ryhmäkuvan otto ennen vuosikokouksen alkua (mahd. myös Hovi-tilalla)
Yhdistyksen vuosikokous lounassalissa, vuosikokousasiat, kts. esityslista
Muut esille tuotavat asiat

13.00-14.00

E.N.Setälän vuonna 1918 omistamaan Askolan Hovi-tilaan tutustuminen
(Säkkijärventie 137, 07590 Huuvari)
Sukutuotteiden ostomahdollisuus (viiri, sulkijamerkki, postimerkit)
Perinneaineiston keräämistä, jutustelua ym. ohjelmaa

Kokouksen liiteaineisto:
1) Vuosikokouksen esityslista (liite 1)
2) Toimintakertomus vuodelta 2018 (liite 2)
3) Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta2018 & ta 2019 (esit. kokouksessa, tulee myös www-sivuille)
4) Vuosikokouksen 2018 pöytäkirja, Järvenpää (liite 3)
5) Jäsenmaksu/tilauslomake (ohessa)
6) ENS 1918 -bussikiertomatka 8.6.2019, matkaohjelma ja ohjeet
Stipendien myöntäminen
Vuodelle 2019 ei olla myöntämässä stpendejä jäsenille.
Vain normaaliin vuosikokoukseen ilmoittautumiset lounasvalintoineen (vaihtoehto A tai B + ruokarajoitteet L/G) joko vpj Siru Liljalle tai siht. Yrjö Kaimiolle (ks. yhteystiedot lopussa) viimeistään
19.5.2019.
Vuosikokoukseen liittyvään bussikiertomatkaan (käsittää vuosikokouksen ja sis. lounaan ym.)
ilmoittautumiset joko pj Markku Aalto-Setälä tai talousvast. Risto Setälälle oman ohjeen mukaan,
kts. matkainfo, viimeistään 19.5.2019. Bussimatkan maksu vasta vahvitusviestin mukaisesti.

Lomake jäsenmaksun maksamiseen vuodelle 2019: 15 € / hlö
Huom: muista merkitä jäsenmaksun maksajat (nimi), muissa tuotteissa myös toimitusosoite!
Saajan
tilinumero
Mottagarens kontonummer

TILISIIRTO GIRERING
Nordea 134730-252092
FI74 1347 3000 2520 92

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
Saaja
Mottagaren

Kokemäen Setälät ry

____ kpl a´ 15 €

Uusi tarra-arkki (72 tarraa) ____ kpl a´ 5 €
E.N.S.-postimerkkiarkki (10 kpl 1.luokka) _____ kpl a' 19 €
Kokemäen Setälien pöytäviiri ____ kpl a' 25€+ 15 €
(postimaksu 15 €)
(Tarkat osoitetiedot, jos mukana tuotetilausmaksuja.
HUOM! Kirjaa myös nettipankkisuorituksen viestiosaan,
mistä osista kyseinen maksu koostuu, kiitos!)

Maksaja
Betalare
Allekirjoitus
Underskrift
_________________________________________________________________________

Viitenro
Ref. nr
Tililtä n:o
Från konto nr

Eräpäivä
Förf.dag

-

31.05.19

EUR

,00

PANKKI BANKEN

Huom: muista merkitä jäsenmaksun maksajat (nimi), muissa tuotteissa myös toimitusosoite!
Yhdistyksen hallitus ja sen yhteystietoja 5/2019
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

Varapuheenjohtaja
Sirkka-Liisa (Siru) Lilja (IJEa)
Pikkukoskentie 19 B, 00650 HKI
puh. (09) 728 7593, 040 721 5791
sähköposti: sirkkaliisalilja@gmail.com

Talousvastaava/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 Matti Aalto-Setala, Turku
sähköposti: matti.aalto-setala@iddbn.fi
Toiminnantarkastaja
Mikko Setälä

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 Markku Tamminen (IHAeB)
sähköposti: markku.tamminen@iki.fi
Varatoiminnantarkastaja:
Merja Aalto-Setälä

