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- Sukuseuratoimintaa jo vuodesta 1945 - 

 Jäsentiedote  no. 1 / 2020 – 15.3.2020

Hyvä sukulainen! 

Korona-virusepidemia pistää nyt Suomen ja koko maailman aikataulut uusiksi. Olimme valmistau-
tuneet pitämään vuosikokouksen huhtikuulla ja samalla juhlineen sukuseuramme 75-vuotistaivalta. 
Turvallisuussyistä johtuen olemme seuran sääntöjen vastaisesti siirtämässä tapahtuman syyskuulle. 
Vuoden 2020 jäsenkirje päätettiiin kuitenkin lähettää näin keväällä, joten kirjaa aika kalenteriin jo nyt, 
sillä emme tee uutta kirjepostitusta kesän jälkeen. Sähköisesti muistutamme kyllä vielä uudelleen ja 
myös Facebook ja web-sivut ovat tätä tukemassa. Hyvää ja turvallista kevättä ja kesää kaikille!

Edellisen vuoden kuulumiset
Vuosi 2019 meni vähän rauhallisemmissa merkeissä, kun vuosiin 1917 ja 1918 liittyneet itsenäisty-
misvaiheen muistelot olivat virallisissa yhteyksissä jo takana päin. Olisimme voineet huomioida 
itsenäisyyssenaattorillemme E.N. Setälän kevään 1918 kokemukset jo vuonna 2018, mutta niihin 
liittyvien vaiheiden selvitystyö lähti liikkeelle kunnolla vasta kyseisen vuoden kesällä. Senaattori joutui
keväällä 1918 pakenemaan Helsingistä, viettäen Porvoon suunnalla useassa eri paikassa seuraavat 
kuukaudet, samaan aikaan kun osa muista senaattoreista jäi piiloon pääkaupunkiin, osan onnistuttua
pääsemään Vaasaan, joko suoraan tai kiertotietä. Kesäkuun alkuun 2019 mennessä oli kevään 1918 
pakomatkasta saatu jo niin paljon selville, että voitiin puheenjohtajan johdolla lähteä pakomatkan eri 
kohteet kattavalle bussikiertomatkalle, muutamien muiden senaattorisukujen edustajien kanssa. 
Pääsimme matkalla vierailemaan useimmissa pakomatkan majapaikkoina toimineista kartanoista ja 
myös Askolan Hovi-tilalla, joka oli Setälän omistuksessa v. 1918. Kyseinen kohde oli varmasti 
useimmille ennestään täysin outo, pj mukaan luettuna. Vuosikokous pidettiin ja lounas nautittiin 
matkan puolivälissä, ao. tilan historiallisena emona toimineessa Prestbackan pitokartanossa. 
Kokouksen pöytäkirja ja edellisvuoden toimintakertomus ovat tämän jäsenkirjeen liitteenä sekä 
netissä. Hallituksen kokoonpanoon  tuli kokouksessa tällä kertaa pientä muutosta, pitkästä aikaa.
 

E.N. Setälän muistamiselle aiotun, hänelle nimetyn kadun saannista Järvenpäähän ei ole kuulunut 
mitään uutisia. Odottelemme yhä, että kyseinen katuhanke etenee, ja kun sen aika koittaa, lähdetään
sitten ”kastamaan” katu koeajon muodossa porukalla.

Tervetuloa vuosikokoukseen Helsinkiin lauantaina 19.9.2020, tapaamaan vanhoja
ja uusia tuttuja sekä kuulemaan mielenkiintoista luentoa ja juhlimaan vielä seuran
75-vuotistaivalta. Seura perustettiin 23.4.1945 ja suku kokoontui samassa pai-
kassa eli Katajanokan Kasinolla edellisen kerran 1. vuosikokouksen merkeissä 
2.3.1946, läsnä silloin 71 jäsentä. Vuosikokouskutsu ja ohjelma tarkemmin tämän
jäsentiedotteen lopussa. Tapaamisiin siis Helsingissä silloins, jos koronavaihde jo
silloin onnellisesti ohi. Ja toivottavasti myös tai suvun omassa Facebook-ryhmäs-
sä, jonne tulee mahdolliset viimeisen tarkennuksen 75v-juhlaa koskien, ml. menu.

Parhain keväisin sukuterveisin koko sukuseuran hallituksen puolesta,

Markku Aalto-Setälä
puh.joht. 2019 - 2020 (kyseessä viides ja nyt  tod. näk. viimeinen 2 v -kausi)

 

Vuoden 1917 itsenäisyyssenaatin suvut
Itsenäinen Suomen viettäessä itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlaa useiden Suomi100-hankkeiden 
puitteessa, pääsimme osallisiksi useista eri tapahtumista vuosien 2017-2019 aikana. Hankkeissa 
vetovastuu oli Castrén-suvulla, jonka aloitteesta yhteishanketta lähdettiin viemään eteenpäin. Kevääl-
lä 2019 vetovastuu siirtyi sovitusti Svinhufvud-suvulle,  jonka johdolla mennään kohti vuotta 2027, 
jolloin on seuraavan kerran tarkoitus järjestään kaikkien itsenäisyyssenaatin senaattorien sukujen 
yhteinen tapaaminen, joulukuulla 2017 Säätytalossa pidetyn juhlan tapaan. Suvuilla on yhteinen FB-
ryhmä, löydät sen vielä nimellä ”Itsenäisyyssenaatin suvut 2017”. Liityhän myös tähän ryhmään ja 
kuulet tälle laajemmalla joukolla järjestettävistä tilaisuuksista ja mahdollisista vierailuista ym.



Uusi sukutietokantaohjelma ja sukutietojen ylläpito jatkossa

Vaikka vuonna 2002 julkaistu matrikkeli ja sen lisäpainos on jo aikoja sitten myyty loppuun, suku- 
tietokannan ylläpito jatkuu. Tietoja suvun uusista jäsenistä, avioon vihkimisistä, kuolleista ym. voi 
toistaiseksi lähettää joko Markku Aalto-Setälälle tai Risto Setälälle postitse tai sähköpostilla (ks. 
hallituksen yhteystiedot lopussa). Tätä 2002-matrikkelia ja sen sukutietokannan digitointia varten 
hankittu ohjelma on aika päiviä sitten pahasti vanhentunut ja uusi ohjelma on hankinnassa. Sen 
käyttöönottoon ja sukutietojen ylläpitoon kaivataan suvun piiristä uutta innokasta ylläpitäjää, sillä 
tähän saakka sitä puheenjohtajuuden ym. ohessa tehnyt puheenjohtaja ei siinä tehtävässä enää 
jatka. Jos asia kiinnostaa ja haluat tulla mukaan sukuseuran aktiivitoimintaan, otahan yhteyttä 
johonkin hallituksen jäsenistä!

Uusi postimerkki
Sukuseuran juhliessa tänä vuonna 75-vuotista taivaltaan, tullaan syyskuisessa vuosikokouksessa 
julkistamaan sukuseuran juhlavuoden oma postimerkki. Merkin aiheena on sukuvaakunamme ja 
merkit tulevat myyntiin Postin 10 ikimerkin arkkeina hintaan 25 €/arkki + postikulut (4 € per lähetys).

Seuratoiminnan kehittäminen ja perinneaineistojen ja kuvien keruu
Sääntöjen mukaisten vuosikokousasioiden lisäksi Helsingissä on taas mahdollisuus keskustella 
sukuseuratoimintamme aktivoinnin eri keinoista, tapaamisten uudistamisesta sekä erityisesti perinne-
ym. materiaalien keruusta. Tilaisuudessa on tarkoitus järjestää taas mahdollisuus kuvien ym. materi-
aalien ”skannaukseen” eli ota mukaan sukukuvia ym. joita et muuten tohdi antaa vieraisiin käsiin, 
mutta olet valmis jakamaan suvun iloksi digitaalisessa muodossa. Jos olet tuomassa mukanasi 
jotain, pyydetään tästä ilmoittamaan etukäteen, jotta tälle työlle osataan varata aikaa joko ennen 
virallista kokousta tai sen väliajalla ennen juhlaa ja ottaa laitteet mukaan. Kokouksen alussa otetaan 
jälleen osallistujista muistoksi ryhmäkuva, samoin iltajuhlaa tullaan tallentamaan kuvina runsaasti.

Yhdistyksen nettisivut ja Facebook-ryhmä

Sukuseuran nettisivut ovat sijainneet jo useampia vuosia seuran omassa verkko-osoitteessa: 
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 siis vanhan mallin mukaan osoitteessa:

https://www.facebook.com/groups/64852741343/

Ilmoitukset yhteystietojen muutoksista
Osoitemuutokset eivät välity seuran sihteerille jäsenmaksun kautta. Niistä on paras ilmoittaa aina 
joko postin osoitemuutoskortilla, sähköpostilla tai soittamalla (sihteerin yhteystiedot lopussa).

Suvun myyntituotteet
Sukuseuran tarra-arkkeja (kirjeensulkijamerkki) ja  E.N. Setälä-aiheisia postimerkkejä on saatavilla 
vuosikokouksessa edelle mainittujen uusien Kokemäen Setälät 75 v -merkkien lisäksi. Niistä voi 
jättää myös tilauksia, ks. myös julkiset nettisivut. Myös pöytäviirejä on edelleen saatavilla, vuosi-
kokouksessa taas mukana rajallinen määrä (vältät postimaksun).

Vuoden 2020 jäsenmaksu
Vuoden 2020 jäsenmaksu on edellisen vuosikokouksen päätöksellä 15 € / jäsen (eräpäivä 30.4.). 
Pankkiyhteys: FI74 1347 3000 2520 92 (Nordea 134730-252092), kts. maksulomake lopussa.

Juhlavuoden 2020 stipendit

Sukuseuran hallitus julistaa juhlavuoden 2020 kunniaksi taas stipendejä haettaviksi. Suvun nuorisolle
suunnattuja 200-500 € stipendejä myönnetään anomuksien perusteella esim. koulutukseen, opinto-
matkaan tai kehittymistä edistäviin hankintoihin (esim. soitin tai muu laite). Kirjalliset hakemukset 
tulee lähettää joko seuran puheenjohtajalle tai talousvastaavalle 31.8.2020 mennessä. Myöhäs-
tyneitä hakemuksia ei käsittelyssä huomioida taannehtivasti.

Helsingissä 15.3.2020,  Kokemäen Setälät ry:n hallitus

https://www.facebook.com/groups/64852741343/


KUTSU /  KOKEMÄEN SETÄLÄT RY / VUOSIKOKOUS  2020 & 
SUKUSEURAN  75-VUOTISJUHLA  HELSINGISSÄ

Tervetuloa!

Kokemäen Setälät ry

Katajanokan Kasino
Merisali

Laivastokatu 1
00160 Helsinki

Vuosikokouksen ja 75-vuotisjuhlan ohjelma

Lauantai 19.9.2020

14.30-15.00    Ilmoittautuminen
Hallituksen kokous (vain hallituksen jäsenet ja varajäsenet).

15.00-15.30    Ryhmäkuvan otto ennen vuosikokouksen alkua
Yhdistyksen vuosikokous Merisalissa
Muut esille tuotavat asiat
Kokemäen Setälät ry 75 v -postimerkin julkistus
Kokemäen Setälät 500 vuotta, vuoden 1955 elokuvatallenne

15.30-16.00 DNA-tutkimus ja genetiikka osana sukutukimusta
Fys. tohtori, MBA Marja Pirttivaara

16.00-17.00 Vapaata seurustelua
17.00-21.00 Kokemäen Setälät ry 75 v -iltajuhla (aikuiset 60 €, lapset 4-12 v. 30 €, alle 4  v 0€)

Buffet-illallinen, sis. alkujuoma, lasi  viiniä (lisäjuomat baarista omakustanteella)
Ohjelmassa hyvän ruoan ja juoman lisäksi puheita, musiikkia, videotervehdyksiä 
maailmalta, seurustelua, historiaa, valokuvien katselua ja ottoa ym. ym.

Iltajuhlan buffet-illalliselle mahtuu 100 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Vaatesäilytys sis. 
osallistumismaksuun, jota sukuseura tukee. Alueella rajallisesti pysäköintitilaa ja paikat maksullisia 
(EasyPark tai automaatti), suositellaan julkisten kulkuneuvojen käyttöä, raitiovaunut 4 ja 5). 

Kokouksen liiteaineisto:
1) Vuosikokouksen esityslista (liite 1)
2) Toimintakertomus vuodelta 2019 (liite 2)
3) Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2019 & ta 2020 (esit. kokouksessa, tulee myös www-sivuille)
4) Vuosikokouksen 2019 pöytäkirja, Askola (liite 3)

      5) Jäsenmaksu/tilauslomake (ohessa)
      

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen ja juhlaillalliseen joko vpj Siru Liljalle, talousvast. Risto Setälälle 
tai siht. Yrjö Kaimiolle (ks. yhteystiedot lopussa) viimeistään 9.9.2020. Iltajuhlan maksut.tulee 
suorittaa seuran tilille viimeistään 12.9.2020, Lisätietohin selkeä merkintä keitä maksu koskee. 

Lomake jäsenmaksun maksamiseen vuodelle 2020:  15 € / hlö
Huom: muista merkitä jäsenmaksun maksajat (nimi), muissa tuotteissa myös toimitusosoite!



           Saajan
      tilinumero         
  Mottagarens kontonummer        

Nordea 134730-252092
              FI74 1347 3000 2520 92

             Saaja
    Mottagaren Kokemäen Setälät ry

        Maksaja
        Betalare

   Allekirjoitus
    Underskrift   
_________________________________________________________________________

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 €

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

E.N.S.-postimerkkiarkki (10 kpl iki) _____  kpl  a'  23 € ´+ *lk

Kokemäen Setälien pöytäviiri   ____ kpl a' 25€+ 15 € 
 (postimaksu 15 €)

Kokemäen Setälät ry 75 v -postimerkki (10 kpl ikimerkki)
____ kpl a’  25 € + *lähetyskulu 4 € per lähetys.

(Tarkat osoitetiedot, jos mukana tuotetilausmaksuja.
HUOM!  Kirjaa myös nettipankkisuorituksen viestiosaan,
mistä osista kyseinen maksu koostuu, kiitos!)

Viitenro
Ref. nr

Tililtä n:o
Från konto nr

                         - Eräpäivä
Förf.dag 30.04.2020 EUR            ,00

                                                                                                    PANKKI BANKEN

Huom: muista merkitä jäsenmaksun maksajat (nimi), muissa tuotteissa myös toimitusosoite!

Yhdistyksen hallitus ja sen yhteystietoja 3/2020

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 Helsinki
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  

Varajäsen
Mari Lija (IJEaa)
mari.lilja@helmicatering.fi

Jäsen  Jari Aalto-Setälä (IiCBB)
Tehtaankatu 11 A 4, 00140 Helsinki
Puh:  040-546 9727
sähköposti:   jari.aalto-setal  a@me.com  

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 Harri Mäkitie (IEABb1)
Puistokatu 9 B 18, 00140 Helsinki
Puh. (koti):   (09) 666  664  tai  040-500 4562
sähköposti: harri.makitie@iki.fi

Jäsen Kaisa Puusola (IiBdb)
Ohrakaski 6a, 02340 Espoo
Puh. : 050-381 2466
sähköposti: kpuusola@gmail.com

Sihteeri Yrjö Kaimio (FacAAA)
Helsinki, sähköposti: yrjo.kaimio@eduvantaa.fi

Jäsen Markku Tamminen (IHAeB)
sähköposti: markku.tamminen@iki.fi

Varajäsen  Matti Aalto-Setala (IiEDC)
Turku
sähköposti: matti.aalto-setala@iddbn.fi
Toiminnantarkastaja
Mikko Setälä

Varatoiminnantarkastaja:
Merja Aalto-Setälä
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