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Setukaisten ystävät ry:n vuosikokous

lauantaina 2.4.2016 klo 12.00
Viro-keskus – Eesti Maja, Sörnäisten rantatie 22, 1-talo, c-ovi, Helsinki

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen
- kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
- kahden ääntenlaskijan valinta

3 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5 § Vuoden 2015 toimintakertomus

6 § Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle

8 § Vuoden 2016 toimintasuunnitelma

9 § Vuoden 2016 jäsenmaksut

10 § Vuoden 2016 talousarvio

11 § Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet

12 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

13 § Ilmoitusasiat

14 § Kokouksen päättäminen 

Vuosikokousesitelmä klo 13.00
Järvi Kokla: Hiiu keele raamand

TERVETULOA! Kahvitarjoilu
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Suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressi Lahdessa

Suomalais-ugrilaisten kansojen VII Maailmankongressi järjestetään 15.-17.6.2016 
Sibeliustalossa Lahdessa. Kongressin pääteemana on ”Suomalais-ugrilaiset 
kansat – kohti kestävää kehitystä”. Se kokoaa suomalais-ugrilaiset - ja 
samojedikansat yhteiseen foorumiin käsittelemään näiden kansojen kielen ja 
kulttuurin säilyttämiseen ja elvyttämiseen sekä alkuperäis- ja vähemmistökansojen 
oikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

I Maailmankongressi järjestettiin vuonna 1992 Syktyvkarissa, Komin tasavallassa 
Venäjällä, II v. 1996 Budapestissa, III v. 2000 Helsingissä, IV v. 2004 Tallinnassa, V  
v. 2008 Hanti-Mansiijskissa Venäjällä, VI v. 2012 Siófokissa Unkarissa.
Maailmankongressiin osallistuu delegaatteina kansojen edustajat sovittujen 
kiintiöiden mukaan. Kukin kansat valitsee delegaattinsa vapaasti. Lisäksi 
kongressiin voivat osallistua tarkkailijat, asiantuntijat ja kutsuvieraat. 
Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus osallistumisesta erikseen ilmoittautumisen 
päätyttyä. Tarkkailijoiden osanottomaksu on 130 euroa ja se sisältää kongressin 
ohjelman ja ruokailut. Tarkkailijoiden majoitus ei sisälly osanottomaksuun. 
Tarkkailijat maksavat majoituksensa itse paikan päällä suoraan hotelliin.
Ilmoittautuminen on päättyy 30.4.2016. Tarkkailijaksi voi ilmoittautua tämän linkin
kautta: http://www.lahti2016.fucongress.org/node/4337.

Setomaa tsässonad -kirja

Nyt tarjouksena tämä setojen ystävien ”pakollinen” hankinta; 577-sivuinen, 
upein värikuvin (yli 1000 kuvaa!) ja kartoin varustettu tietojärkäle 
postikuluineen vain 19,90 €.
Jos sinulla jo on tämä, osta vaikka lahjaksi! 

Kirjassa on kaikkien säilyneiden sekä hävinneiden tasounien tiedot ja lisäksi 
vironkieliset artikkelit (tiivistelmät venäjäksi, suomeksi ja englanniksi):
– Mare Piho: Setode usk ja Setomaa tsässonad
– Heiki Valk: Setomaa tsässonad: pärimus, rahvausk ja kombed
– Taavi Pae: Tsässonate orientatsioon
– Sakarias Leppik: Setomaa pühad ja pühakud

Tilaukset: t.pitkanen@tie.to tai puh. 050-4620797/Tapani Pitkänen.

Tiedottaminen ja sähköpostiosoitteet

Yhdistyksen tiedottamisen nopeuttamiseksi ja kustannusten säästämiseksi 
lähetämme jäsenkirjeet ja tiedotteet sähköpostilla niille, jotka ilmoittavat 
sähköpostinsa osoitteeseen: t.pitkanen@tie.to. Samaan osoitteeseen voit 
ilmoittaa, jos haluat liittyä Facebook-ryhmäämme, jossa jokainen jäsen voi 
osallistua keskusteluun ja lähettää tietoa ja tiedotteita sekä kuvia.
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