
 

Kokemäen Setälät ry 
- Sukuseuratoimintaa jo vuodesta 1945 -  
 Jäsenkirje no. 1 / 2022 – 7.3.2022 

 
Hyvä sukulainen!  
 
Tervetuloa vuosikokoukseen Helsinkiin, Katajanokan Kasinolle lauantaina 23.4.2022 klo 15.00 alk., 
tapaamaan vanhoja ja uusia tuttuja sekä kuulemaan mielenkiintoisia esityksiä ja juhlimaan seuran 
77-vuotista taivalta. Yhdistyksemme on yksi Suomen vanhimmista sukuseuroista. Se perustettiin 
23.4.1945 ja kokoontui samassa paikassa eli Katajanokan Kasinolla edellisen kerran ensimmäisen 
vuosikokouksen merkeissä 2.3.1946, läsnä silloin 71 jäsentä.  
 
Vuosikokouskutsu ja ohjelma tarkemmin ohessa. Muistattehan ilmoittautumiset 11.4. mennessä. 
Tapaamisen osalta noudatamme luonnollisesti kaikkia ohjeita koronan suhteen. Koronarajoitukset 
ovat poistuneet jo lähes kokonaan ja tilanne paranee toivottavasti kohti huhtikuuta mennessä. 
Tapaamisiin siis Helsingissä huhtikuun lopulla. Mahdolliset viimeiset tarkennukset ohjelmaan ym.: 

- Seuran www-sivuilla:  http://kokemaensetalat.fi/wp    
- Seuran Facebook ryhmässä https://www.facebook.com/groups/64852741343/) ,  
- Seuran omilla Facebook-sivuilla: https://www.facebook.com/kokemaensetalat 

 

 

 
Parhain keväisin sukuterveisin koko sukuseuran hallituksen puolesta, 
Risto Setälä, puh.joht. 2021 - 2022 (ensimmäinen kausi) 
 
Pysytään terveinä & tuetaan Ukrainan rohkeaa kansaa! 

 
Edellisten vuosien kuulumiset ja muuta ajankohtaista 
 
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, sääntömuutos hyväksytty myös PRH:ssa). Kokouksessa valittiin 
yhdistykselle uusi hallitus: Aktiivisen, 11 vuoden mittaisen kauden 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.  
 
E.N. Setälän muistamiselle aiottu, hänelle nimetty katu on nyt löytänyt paikkansa Järvenpäästä, 
läheltä Lepolaa (E.N. Setälän Katu, 04400, Järvenpää, aivan Ainolan vieressä). 



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. 
Keväällä 2019 vetovastuu on siirtynyt sovitusti Svinhufvud-suvulle, jonka johdolla mennään kohti 
vuotta 2027, jolloin on seuraavan kerran 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. Jos asia 
kiinnostaa ja haluat tulla mukaan sukuseuran aktiivitoimintaan, otahan yhteyttä johonkin hallituksen 
jäsenistä! 
 
Ilmoitukset yhteystietojen muutoksista 
Osoitemuutokset eivät välity seuran sihteerille jäsenmaksun kautta. Niistä on paras ilmoittaa aina 
joko postin osoitemuutoskortilla, sähköpostilla tai soittamalla (sihteerin yhteystiedot lopussa). 
 
Uusi postimerkki 
Sukuseuran juhliessa tänä vuonna 77-vuotista taivaltaan, tullaan huhtikuun vuosikokouksessa 
julkistamaan sukuseuran oma postimerkki. Merkin aiheena on sukuvaakunamme ja merkit tulevat 
myyntiin Postin 10 ikimerkin arkkeina hintaan 30 €/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 taas mahdollisuus kuvien ym. materiaalien 
”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 yhteydessä 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/wp.  Sivut ovat jo jokin aikaa sitten siirtyneet uudelle ns. julkaisualustalle 
(WordPress). 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/ 
 
Suvun myyntituotteet 
Sukuseuran tarra-arkkeja (kirjeensulkijamerkki) ja uusia postimerkkejä on saatavilla 
vuosikokouksessa. Niistä voi jättää myös tilauksia, ks. myös julkiset nettisivut. Myös pöytäviirejä on 
edelleen saatavilla ja vuosikokouksessa on mukana rajallinen määrä (vältät postimaksun). 

Juhlavuoden 2022 stipendit 

Sukuseuran hallitus julistaa taas stipendejä haettaviksi. Suvun nuorisolle suunnattuja 300-500 € 
stipendejä myönnetään anomuksien perusteella esim. koulutukseen, opintomatkaan tai kehittymistä 
edistäviin hankintoihin (esim. soitin tai muu laite). Kirjalliset hakemukset tulee lähettää joko seuran 
puheenjohtajalle tai talousvastaavalle 11.4.2022 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei 
käsittelyssä huomioida taannehtivasti. 
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Tervetuloa! 
Kokemäen Setälät ry 

 
Katajanokan Kasino 

Merisali 
Laivastokatu 1 
00160 Helsinki 

 
 

Vuosikokouksen ja 77-vuotisjuhlan ohjelma 
 
Lauantai 23.4.2022 
 
14.30-15.00    Ilmoittautuminen   
  Hallituksen kokous (vain hallituksen jäsenet ja varajäsenet). 
15.00-15.30    Yhdistyksen vuosikokous Merisalissa + muut esille tuotavat asiat 
   
15:30 – 16:30 Esityksiä, ohjelmaa, mm. 

- Kokemäen Setälät ry, juhlapostimerkin julkistus 
 - Kokemäen Setälät 500 vuotta, vuoden 1955 kokouksen filmitallenne 

  - DNA-tutkimus osana sukutukimusta, FT (fys.), MBA Marja Pirttivaara 
  - Helmi Krohnin ihmeellinen elämä (kirjan esittely), Hilkka Oksama-Valtonen 
 
16.30-17.00 Vapaata seurustelua 
 
17.00-21.00 Kokemäen Setälät ry 77 v -iltajuhla (aikuiset 60 €, lapset 4-12 v. 30 €, alle 4 v 0€) 
  Buffet-illallinen, sis. alkujuoma, lasi viiniä (lisäjuomat baarista omakustanteella) 

Alkupalat, pääruoka joko paistettua siikaa, pinaatti- perunapaistos ja 
savuvoikastiketta tai salviavoissa paistettua ranskalaista maalaiskananrintaa ja 
tummaa siiderikastiketta, jälkiruoka: Piimäpannacotta metsämarjoja ja punajuuri-
hunajamurua. 

 
Ohjelmassa hyvän ruoan ja juoman lisäksi puheita, musiikkia, videotervehdyksiä 

 maailmalta, seurustelua, historiaa, valokuvien katselua ja ottoa ym. ym. 
   
Iltajuhlan buffet-illalliselle mahtuu 80 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).  
 

 

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen ja juhlaillalliseen  

Huom: valintana pääruoka ja ilmoitus mahdollisista ruoka-aineallergioista. 

Siru Liljalle, Risto Setälälle tai Yrjö Kaimiolle, tai seuran sähköpostiin (ks. yhteystiedot lopussa) 
viimeistään 11.4.2022.  

 

Voit myös ilmoittautua suoraan verkossa oheisella lomakkeella (jokainen henkilö erikseen):  

https://bit.ly/kokemaensetalat 

 

Iltajuhlan maksut tulee suorittaa seuran tilille (Nordea FI74 1347 3000 2520 92)  
viimeistään 13.4.2022, maksun lisätietoihin selkeä merkintä keitä maksu koskee. 



 
Tiedot jäsenmaksun maksamiseen vuodelle 2022: 15 € / hlö 
Huom: muista merkitä jäsenmaksun maksajat (nimi), muissa tuotteissa myös toimitusosoite! 
 
Tilille: Nordea 134730-252092 / IBAN-muoto: FI74 1347 3000 2520 92 
Saaja: Kokemäen Setälät ry 
 
Vuoden 2022 jäsenmaksu 
Vuoden 2022 jäsenmaksu on edellisen vuosikokouksen päätöksellä 15 € / jäsen (eräpäivä 
30.4.2022).  

 
Viestikenttään: jäsenmaksut (keneltä), tuotteet kpl: mistä osista kyseinen maksu koostuu 
+ tarkat osoitetiedot toimitusta varten, jos mukana tuotetilausmaksuja. 
 
Sukuseuran jäsenmaksu - a´ 15 € / jäsen 
KS- tarra-arkki (72 tarraa) - a´  5 € 
E.N.S.-postimerkkiarkki (10 kpl ikimerkki) - a'  30 € 
Uusi KS ry postimerkkiarkki (vaakunalla) (10 kpl ikimerkki) - a'  30 € 
Kokemäen Setälät pöytäviiri - a' 25€ + postimaksu 15 € 
 
Juhlaillallinen: 
 
Aikuiset - 60 eur (huom. ilmoittautuessa valinta: kumpi pääruoka) 
Lapset 4-12 - 30 eur       (-”-) 
Alle 4 vuotta - ilmainen 
 
Huom: muista merkitä jäsenmaksun maksajat (nimi), muissa tuotteissa myös toimitusosoite! 
 
 
 
Yhdistyksen hallitus ja sen yhteystietoja 12/3/2022 
 

Hallitus  Erov. email puh. 

Risto Setälä puheenjohtaja 2023 kokemaen.setalat@gmail.com 050-5577858 

Markku Aalto-Setälä 
varapj, FB, 
sukutiedot 

2023 mas@kolumbus.fi 050-555 3756  

Yrjö Kaimio sihteeri 2022 yrjo.kaimio@eduvantaa.fi  

Kaisa Puusola talousvastaava 2023 kpuusola@hotmail.com  

Mari Lilja tapahtumavastaava 2022 mari.lilja@helmicatering.fi  

Aarne Bertin jäsen 2022 aarne.bertin@kolumbus.fi  

Jaana Aalto-Setälä jäsen 2023 jaana.aalto-setala@kokoomus.fi  

Harri Mäkitie jäsen 2023 harri@makitie.fi  

Markku Tamminen jäsen 2022 markku.tamminen@iki . fi  

Laura Aalto-Setälä varajäsen 2022 laura.aalto-setala@kokemaki.fi  

Sirkka-Liisa (Siru) 
Lilja 

varajäsen 2022 sirkkaliisalilja@gmail.com 
040-721 5791  
(09) 728 7593 

Mikko Setälä toiminnantarkastaja 2022   

Seuran sähköposti:     

Kokemäen Setälät ry   kokemaen.setalat@gmail.com  

 
 
 


