Hartikaisten sukuseura ry
Perustamiskokous pidetty Kuopiossa 4.11.1973 ja rekisteröity 1974
Jäseniä 31.12.2015 198 henkilöä

Seuran tarkoitus
selvittää suvun ja Hartikainen-sukunimen muiden muunnosten mukaisten
sukuhaarojen vaiheita ja historiaa
vaalia suvun perinteitä
tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa
edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa
tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää
kotiseututyötä.

Seuran toimintaa
järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia
tilaisuuksia
tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa
kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja
perinnetietoa
harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa

Jäsenet
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta
täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Hartikaisten sukuun kuuluva
tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt tai heidän jälkeläisensä. Sama
koskee myös Hartikainen sukunimen muita muunnoksia
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen
henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää sukuseuran varsinainen sukukokous, tällä hetkellä 30 euroa/vuosi

Seuran johto
Esimies, joka valitaan sukukokouksessa. Suvun esimiehen toimikausi on kahden
varsinaisen sukukokouksen välinen aika, Ilmari Hartikainen Siilinjärveltä
Esimiehellä on oikeus valvoa, että seuran asioita hoidetaan sääntöjen ja
kokousten päätösten mukaan, ja mikäli aihetta on, tehdä huomautuksia
hallitukselle ja sukuseuran kokouksille. Esimiehellä on oikeus olla saapuvilla
hallituksen kokouksissa mutta äänioikeutta hänellä ei ole. Milloin esimies on
estynyt tehtäviensä hoitamisesta, sukuseuran puheenjohtaja hoitaa niitä
seuraavaan vuosikokoukseen asti
Hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen
toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja
seitsemän muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri
haarautumien mukanaoloon hallituksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt

Seuran kokoukset ja tapaamiset
Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen
määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana, seuraava elokuussa 2017
Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin
päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi
kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii
Vuosittaiset sukutapaamiset

Varojen keruu
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi muun muassa asianomaisella luvalla
järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia
Tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja myyntituotteista
Sukukirjat, kynä, pinssi, viiri, pöytästandaari, sukuluettelot yms

Sukuseuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun
tavoitteleminen seuran toimintaan osallistujille. Sukuseura ei myöskään
harjoita liiketoimintaa.

Hartikaisten historiaa
Hartikka Antinpoika (Hartwick Andersson)
Tavinsalmen kuninkaankartanon ensimmäisenä nimismiehenä toimi 1547 1556 Hartikka Antinpoika (Hartwick Andersson). Hän oli tuolloin
kruununkartanon johtava virkamies, joka osallistui veronkantoon ja keräsi
ainakin ns. nimismiehenveron. Näin hän saattoi saada epävirallisesti, kansan
suussa, myös voudin tittelin. Hartikka Antinpoika oli nimismiehenä
kuninkaankartanon ensimmäinen isäntä ja näin alueensa ensimmäinen
paikallisvirkamies, joka oli tuomassa uutta hallintokulttuuria uudisasukkaiden
pariin rauhattomalle itärajallemme. (Lähde: Veikko Linkoneva, 2004.
Soisalon saaresta maailmalle).
Pohjois-Savon Sukututkimusharrastajien tekemän Savon voutikuntien asutustutkimuksen (vv. 1548 - 1600) mukaan vuodesta 1553 alkaen Jännevirran
Jänne-niemellä, virran itäpuolella olleen talon isännäksi on merkitty Hartikka
Antinpoika. Hänen jälkeläisensä saivat sukunimekseen Hartikainen. Näin
alkoi tiedossa olevien Hartikaisten tarina.

