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TOIMINTAKERTOMUS

2019

1. Yleistä
Hartikaisten sukuseura ry:n toimintasuunnitelmaan vuosille 2018–2020 on kirjattu kuusi
tavoitetta: 1) sukukirjan työstäminen Nilsiän Vuotjärven Hartikaisista, 2) kotisivujen
ylläpitäminen ajantasaisena ja korkeatasoisena tiedotuskanavana Hartikaisille ja kaikille
asianharrastajille, 3) Sukuseuran Facebookin ylläpitäminen aktiivisena ja kaikille avoimena
tiedotuskanavana, 4) sukututkimuksen ja tietojen oikeellisuuden tarkastamisen säilyttäminen
sukuseuran toiminnan painopisteenä, 4) Hartikaisten yhteisöllisyyden ylläpitäminen
järjestämällä vuosittain sukutapaamisia pitäjissä ja maakunnissa sekä 5) uusien, nuorempien
Hartikaisten mukaan tulo aktiiviseen sukuseuratoimintaan.
Vuoden 2019 osalta sukuseuran toiminnassa ei tapahtunut suuria muutoksia.
Sukututkimustyössä sen sijaan elettiin hiljaiseloa, vaikka edellisenä vuonna kirjan
valmistumisajaksi povattiinkin vuotta 2019. Verkkosivuja ja Facebookia on pidetty yllä,
sukutapaaminen järjestettiin Mikkelissä 21.9.2019 ja jäsenmäärä pieneni edellisvuosien
tapaan, kun uusia jäseniä saatiin vain yksi.

2. Hallinto
Sukuseuran hallitus 1.1.2019–31.12.2019
Ilmari Hartikainen
Anna Olkkonen
Marjo Oksman-Isoaho
Mari Lampinen
Aila Hartikainen-Valjamo
Seija Heikkinen
Esa Hartikainen
Erkki Hartikainen
Jaana Saarinen
Eine Valkama

suvun esimies
sukuseuran puheenjohtaja
sukuseuran varapuheenjohtaja
sukututkimuksen vastuuhenkilö
hallituksen jäsen, sihteeri, verkkosivuvastaava
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen, kirjanpito
hallituksen jäsen

Muut toimihenkilöt:
Jyri Valkama

jäsenrekisterinhoitaja

3. Kokoukset
Toimintavuonna sukuseuran hallitus kokousti viidesti:
 16.3.2019 Lahti
 13.5.2019 Etäkokous Skypen välityksellä
 13.8.2019 Etäkokous Skypen välityksellä
 21.9.2019 Mikkeli, sukutapaamisen yhdeydessä
 10.12.2019 Etäkokous Skypen välityksellä
Hallitus käytti kokousten lisäksi sähköpostia muuhun keskinäiseen viestintäänsä ja
tiedottamiseensa, erityisesti sukututkimukseen ja sukutapaamiseen liittyen.

4. Toiminta
Toimintavuoden 2019 päättyessä jäsenmaksunsa suorittaneita jäseniä oli sukuseurassa 107,
mikä on 14 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jäsenmaksutulot olivat siten 3210 euroa.
Lisäksi seurassa oli vuoden päättyessä kunniajäseniä 10 ja yksi vapaajäsen. Sukuseuraan
liittyi 1 uusi jäsen.
21.9.2019 järjestettiin sukutapaaminen Mikkelissä ravintolassa Sali & Keittiö (Lähemäenkatu
11, 50170 Mikkeli). Tapaamiseen osallistui 32 henkeä, jotka edustivat Hartikaisia kolmessa
polvessa. Tilaisuudessa kuultiin DNA-tutkimuksesta Päivi Hartikaisen toimesta, Vuotjärven
kirjan tilanteesta Seija Heikkisen toimesta sekä sanansa suvun esimieheltä Ilmari
Hartikaiselta.
Sukutuotteiden valikoima säilyi ennallaan. Tuotemyynti oli toimintavuonna vähäistä ja
myyntituloja tuli vain 209,86.
Sukututkimustyötä Nilsiän Vuotjärven Hartikaisten sukukirjaa varten jatkettiin edelleen. Seija
Heikkinen tarkasti sukutaulujen tietoja aktiivisesti koko vuoden ajan, mutta varsinainen
kirjan kirjoitustyö oli jokseenkin keskeytyksissä inhimillisistä syistä. Toimintavuoden lopulla
sovittiin, että kirjan tekoa jatketaan uusin voimin ja se työ käynnistyy tammikuussa 2020
tapaamisella Kuopiossa.
Toimintavuoden lopulla sukuseuran jäsenrekisteri siirrettiin Jäseri-ohjelmasta pilvessä
toimivaan Yhdistysavaimeen. Rekisteri otetaan varsinaisesti käyttöön 2020.

5. Tiedottaminen
Hartikaisten sukuseura ry lähetti jäsenilleen jälleen kesällä 2019 jäsenmaksukirjeiden
mukana perinteisen jäsentiedotteen. Tiedotteessa kerrottiin toimintavuodesta 2018 sekä
2019, sukutuotteista ja sukututkimustyöstä. Sukutapaamisesta tiedotettiin lisäksi Savon
Sanomissa, verkkosivuilla ja Facebookissa. Toimintavuoden aikana Facebookin käyttöä
tiedottamiseen ja suvun tavoittamiseen on käytetty aktiivisesti. Facebookin päivityksistä

21.9. tehty päivitys Mikkelin sukutapaamisesta tavoitti 623 henkilöä ollen vuoden katsotuin
päivitys.

6. Talous
31.12.2019 sukuseuran käyttötilillä oli 5665,84 € ja varausten tilillä 5010,52 €.

