
Kokemäen Setälät ry:n toimintakertomus vuodelta 2022  25.1.2023 

 
Vuonna 2022 yhdistys vietti 78. toimintavuottaan.  

Yhdistyksen varsinainen vuosikokous saatiin vihdoin pidettyä Katajanokan kasinolla 23.4.2022 (sama paikka, 
jossa ensimmäinen vuosikokous pidettiin vuonna 1946). Kokousta ja vuosijuhlaa suunniteltiin jo vuodelle 
2020 yhdistyksen 75-vuotisjuhlana, mutta koronaepidemian johdosta tilaisuus jouduttiin perumaan useaan 
otteeseen (keväällä ja syksyllä 2020 sekä vielä keväällä 2021). Vuosien 2020 ja 2021 vuosikokoukset 
pidettiin lopulta poikkeusjärjestelyin, Teams-etäkokouksena 1. kesäkuuta 2021.  

Kokoukseen osallistui 70 jäsentä ja kutsuvieraina Sukuseurojen keskusliiton toiminnanjohtaja Teuvo 
Parviainen (+avec.) sekä Itsenäisyyssenaatin sukujen edustajana Pentti Kaarlonen (+avec., Kallio suku).  

Ennen virallista vuosikokousta ohjelmassa oli kaksi mielenkiintoista esitystä:   

- DNA-tutkimus osana sukutukimusta, FT (fys.), MBA Marja Pirttivaara 

- Helmi Krohnin ihmeellinen elämä (kirjan esittely), Hilkka Oksama-Valtonen 

Saimme myös kaksi videotervehdystä suvun edustajilta: Alexander Stubb lähetti viestin Italiasta ja James 
Eisentrager USA:n sukulaisilta. Kokouksen lopuksi katsoimme vielä lyhyen videotallenteen ”Kokemäen 
Setälät 500 vuotta”, vuoden 1955 kokouksesta (Mikko Aalto-Setälän alun perin filmille kuvaama). 

Ohjelma jatkui juhlaillallisella, jossa Sukuseurojen keskusliiton toiminnanjohtaja Teuvo Parviainen jakoi 
suvun edustajille kaksi kultaista ansiomitalia, Markku Aalto-Setälälle ja Siru Liljalle, molemmille erittäin 
pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta panoksesta sukuseuran toimintaan. Illallisella Juha Aalto-Setälä tarjosi vielä 
yleisölle hienoa musikaalista ohjelmaa. 

Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus: 

Puheenjohtajana jatkaa Risto Setälä (toinen vuosi). Erovuorossa olivat: Aarne Bertin, Yrjö Kaimio, Mari Lilja 
ja Markku Tamminen.  Aarne Bertin ilmoitti haluavansa erota hallituksen jäsenyydestä (18 vuoden jälkeen: 
vv. 2004-2022) ja hänen tilalleen valittiin Arna Bertin. Yrjö Kaimio (sihteeri), Mari Lilja ja Markku Tamminen 
valittiin uudelleen seuraavalle 2-vuotiskaudelle.  

Muut jatkavat hallituksen jäsenet (erovuoro 2023): Harri Mäkitie, Kaisa Puusola (talousvastaava), Markku 
Aalto-Setälä (vpj) ja Jaana Aalto-Setälä. Varajäseninä jatkavat Siru Lilja ja Laura Aalto-Setälä. 

Toiminnantarkastajina jatkavat aiemmat eli Mikko Setälä ja Merja Aalto-Setälä. Hallitus on toiminut ao. 
kokoonpanossa: 

Risto Setälä puheenjohtaja 2023 
Markku Aalto-Setälä varapj, FB, sukutiedot 2023 
Yrjö Kaimio sihteeri 2024 
Kaisa Puusola talousvastaava 2023 
Mari Lilja tapahtumavastaava 2024 
Arna Bertin jäsen 2024 
Jaana Aalto-Setälä jäsen 2023 
Harri Mäkitie jäsen 2023 
Markku Tamminen jäsen 2024 

Laura Aalto-Setälä varajäsen 2023 

Sirkka-Liisa (Siru) Lilja varajäsen 2023 

 



Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana kahdesti. Kokouksissa käsiteltiin vuosikokouksen valmisteluja, suvun 
perinnetiedon keräämiseen liittyviä kysymyksiä, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan liittyviä 
tapahtumia sekä netin uusien yhteisöpalvelujen hyödyntämismahdollisuuksia sukuseuratoiminnassa.  

Vuosikokouksen jälkeen Markku Aalto-Setälä oli kirjoittanut kattavan koosteen sukuseuran historiasta, joka 
julkaistiin Sukuviesti -lehdessä kesäkuussa (linkki: https://suvut.us11.list-
manage.com/track/click?u=c5c312a07006f6e40b3d09731&id=1e932875c2&e=f3733415f9 ) 

Mikko Setälä oli vieraillut kesällä 2022 Tanskassa, Fredriksborgin linnassa, jossa on esillä E.N. Setälän 
vaakuna (liittyy: ENS:lle myönnettyyn Tanskan Dannebrogin suurristi 1926), vaakuna on päässyt melko 
huonoon kuntoon ja sukuseura selvittää miten vaakunan kunnostusta voisi edistää (ei vielä tarkempaa 
vastausta Fredriksborgin pääsihteeriltä, linkki:  https://dnm.dk/en/frederiksborg-castle/ ) 

Varapuheenjohtaja 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 (2022 lopulla 
mukana oli n. 100 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. 

Yhdistyksen taloustilanne pysyi hyvällä tasolla koko vuoden 2022 ajan. Shekkitilin saldo vuoden lopussa oli 
3.785 € ja korko-extra tilin saldo 2.051 €. Yhdistyksen osakkeet (Nordea 2000 kpl) ovat markkina-arvoltaan 
(30.12.2022) 10,03 x 2000 = 20.060 € (tasearvo 8.111 eur). Jäsenmaksuja saatiin yhteensä 745 eur (2021: 
780€, 2020: 720€; 2019: 1.050€) ja osinkoa Nordean osakkeista 1380 €. Vuonna 2022 myönnettiin yksi 500€ 
stipendi (Terhi Laurilalle). Tilikauden tulos (alijäämä) oli 1718,99 € tappiollinen, pääosin johtuen seuran 
vahvasta panostuksesta juhlakokouksen kustannuksiin. 

 

Liite 1. Kokemäen Setälät ry:n tilinpäätös vuodelta 2022 

Hallituksen allekirjoitukset, Helsingissä 25.1.2023 : 

 

Risto Setälä   Markku Aalto-Setälä 

 

Yrjö Kaimio   Mari Lilja  

 

Jaana Aalto-Setälä  Arna Bertin 

 

Kaisa Puusola   Markku Tamminen 

 

Harri Mäkitie    Siru Lilja 

 

Laura Aalto-Setälä 


