Kokemäen Setälät ry:n toimintakertomus vuodelta 2021

13.1.2022

Vuonna 2021 yhdistys vietti 77. toimintavuottaan.
Yhdistyksen perustamisesta tuli huhtikuussa 2020 kuluneeksi 75 vuotta ja tämän johdosta suunnitelmissa
oli juhlakokouksen pitäminen Katajanokan kasinolla (sama paikka missä ensimmäinen vuosikokous pidettiin
vuonna 1946). Korona-epidemian johdosta juhlakokous kuitenkin päätettiin perua; ensin huhtikuussa 2020
ja sitten uuden kerran syyskuussa 2020, jonne kokousta oltiin siirtämässä, kun kesän aikana tilanne jo
hieman helpottui. Vuoden 2021 kokousta suunniteltiin uudestaan keväälle, mutta tämänkin osalta
koronatilanteen vaikeutuminen johti fyysisen tapahtuman perumiseen. Vuosien 2020 ja 2021
vuosikokoukset saatiin kuitenkin lopulta pidettyä poikkeusjärjestelyin, Teams-etäkokouksena 1. kesäkuuta
2021.
Kokoukseen osallistui 24 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin hallituksen esitys uusiksi säännöiksi
(mahdollisuus etäkokouksiin). Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus:
Aktiivisen, 11 vuoden mittaisen puheenjohtauuskauden jälkeen Markku Aalto-Setälä ilmoitti luopuvansa
puheenjohtajan roolista ja uudeksi pj:ksi valittiin Risto Setälä. Markku jatkaa hallituksessa
varapuheenjohtajana. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Mari Lilja (Siru Liljan tilalle, joka siirtyi
varajäseneksi) sekä Jaana Aalto-Setälä, Jari Aalto-Setälän tilalle. Muut hallituksen jäsenet valittiin jatkoon eli
Aarne Bertin, Kaisa Puusola (taloudenhoitaja), Markku Tamminen, Harri Mäkitie sekä Yrjö Kaimio (sihteeri).
Laura Aalto-Setälä on uusi 2. varajäsen, Matti Aalto-Setälän jäätyä myös pois. Toiminnantarkastajina
jatkavat aiemmat eli Mikko Setälä ja Merja Aalto-Setälä. Hallitus on toiminut ao. kokoonpanossa:
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Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana kahdesti. Kokouksissa käsiteltiin vuosikokouksen valmisteluja, suvun
perinnetiedon keräämiseen liittyviä kysymyksiä, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan liittyviä
tapahtumia sekä netin uusien yhteisöpalvelujen hyödyntämismahdollisuuksia sukuseuratoiminnassa.
Puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä osallistui edelleen muutaman kerran Itsenäisyyssenaatin suvut –
ryhmään liittyviin tapahtumiin ja sen kokouksiin. Sen puitteissa on määrä järjestää seuraava
yhteistapaaminen vuonna 2027, vetovastuu siihen saakka on siirtynyt Castrén-suvulta Svinhufvud-suvulle.
Seuran ulkoiset verkkosivuja on ylläpidetty nk. WordPress-julkaisujärjestelmällä. Facebookissa toimii seuran
oma suljettu Kokemäen Setälät -ryhmä, johon suvun jäsenten toivotaan myös liittyvän (2021 lopulla
mukana oli 104 jäsentä). Tämä mahdollistaa helpon viestinnän suvun kesken vuosikokousten välillä. Seuran
käyttöön on avattu kokeilumielessä myös Membook-palvelu, jonka avulla voidaan hoitaa tuotemyyntiä,
tiedotusta sekä jäsenmaksujen lähetystä.

Keväällä 2020 teetettiin Mikko Aalto-Setälän kuvaamasta, vuoden 1955 sukukokouksen
kaitafilmiaineistosta digitaalinen versio, jonka linkki on vuoden 2021 aikana lisätty yhdistyksen www-sivuille
(videon esitys oli myös osana kesäkuun vuosikokousta).
Yhdistyksen taloustilanne pysyi hyvällä tasolla koko vuoden 2021 ajan. Shekkitilin saldo vuoden lopussa oli
5.197 € ja korko-extra tilin saldo 2.051 €. Yhdistyksen osakkeet (Nordea 2000 kpl) ovat markkina-arvoltaan
(30.12.2020) 10,79 x 2000 = 21.580 € (tasearvo 8.111 eur). Jäsenmaksuja saatiin yhteensä 720 eur (2020:
720 €; 2019: 1.050 eur, 65 kpl). Vuonna 2021 ei myönnetty uusia stipendejä. Tilikauden tulos (ylijäämä) oli
1.100,93 € voitollinen.
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