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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 2020 osalta myös sukuseuran toimintaa rajoitti ja muovasi jo keväällä alkanut Covid19 -pandemia. Vuodelle 2020 osunut sääntömääräinen sukukokous jouduttiin pandemian ja
suvun jäsenten turvallisuuden vuoksi perumaan ja siirtämään seuraavalle vuodelle. Uusia
jäseniä saatiin seuraan yksi, mutta jäsenmäärä pieneni kahdella. Sukututkimustyötä on
jatkettu Koillis-Savon Hartikaisten osalta ja verkkosivuja ja Facebookia käytettiin
tiedottamiseen ja uusien suvustaan kiinnostuneiden tavoittamiseen.

2. Hallinto
Sukuseuran hallitus 1.1.2020–31.12.2020
Ilmari Hartikainen
Anna Olkkonen
Marjo Oksman-Isoaho
Mari Lampinen
Seija Heikkinen
Jaana Saarinen
Esa Hartikainen
Erkki Hartikainen
Eine Valkama
Aila Hartikainen-Valjamo

suvun esimies
sukuseuran puheenjohtaja
sukuseuran varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen, sihteeri, verkkosivuvastaava
hallituksen jäsen, sukututkimusvastaava
hallituksen jäsen, kirjanpito
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

3. Kokoukset
Toimintavuonna sukuseuran hallitus kokousti kolmesti ja kaikki etäkokouksina
 11.2.2020 Etäkokous Skypen välityksellä
 12.5.2020 Etäkokous Skypen välityksellä
 2.7.2020 Etäkokous Teams-yhteydellä
Hallitus käytti kokousten lisäksi sähköpostia muuhun keskinäiseen viestintäänsä ja
tiedottamiseensa, erityisesti sukututkimukseen ja sukutapaamiseen liittyen.

4. Toiminta
Toimintavuoden 2020 päättyessä jäsenmaksunsa suorittaneita jäseniä oli sukuseurassa 107,
mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna. Jäsenmaksutulot olivat siten 3240 euroa.
Lisäksi seurassa oli vuoden päättyessä kunniajäseniä 10 ja yksi vapaajäsen. Sukuseuraan
liittyi 1 uusi jäsen.
Sukuseuran sääntömääräinen sukukokous oli tarkoitus järjestää elokuussa 2020 Jyväskylässä.
Koronavirustilanne oli kesällä rauhallisempi ja rajoituksia poistettu, mutta pandempia ei
kuitenkaan näyttänyt edelleenkään laantuvan. Koska seuran jäsenistä iso osa on yli 70vuotiaita, kokouksen järjestäminen olisi muodostanut vallinneessa koronatilanteessa
terveydellisen riskin ja olisi ollut myös epätasa-arvoista, jos riskiryhmiin kuuluvat
eivät olisi uskaltaneet osallistua rajoitusten poistamisesta huolimatta. Näistä syistä hallitus
totesi heinäkuussa 2020, että on täysin perusteltua siirtää force majeure-tyyppisen esteen
perusteella yhdistyksen kokous pidettäväksi myöhemmin. Koska Covid-19 tilanteen
laukeamisesta ei voitu olla varmoja, päätti hallitus yksimielisesti siirtää sukukokousta jopa
vuodella eteenpäin, elokuulle 2021. Kokous päätettiin pitää 21.–22.8.2021 ja paikkana
säilytetään Jyväskylä. Näin ollen nykyinen hallitus jatkaa niin ikään toimintaansa aina
sukukokoukseen saakka.
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 ja täydensi sukutaulujen tietoja aktiivisesti koko vuoden ajan.
Tammikuussa 2020 Kuopioon kokoontuivat Anna Hartikainen, Mari Lampinen, Seija
Heikkinen, Esa Hartikainen sekä hallituksen ulkopuolelta Päivi ja Jussi Hartikainen pohtimaan
kirjatyön jatkoa. Kirjan tekoa päätettiin aloitella uudelleen uudella kokoonpanolla
mahdollisuuksien mukaan pitkään jatkuneen prosessin keskeydyttyä aiemmin inhimillisistä
syistä.
Uusi jäsenrekisteriohjelma, Yhdistysavain, otettiin käyttöön.

5. Tiedottaminen
Hartikaisten sukuseura ry lähetti jäsenilleen jälleen keväällä 2020 jäsenmaksukirjeiden
mukana perinteisen jäsentiedotteen. Tiedotteessa palattiin vuoden 2019 toimintaan,
kerrottiin sittemmin perustusta sukukokouksesta, paneuduttiin Hartikaisten y-dnatutkimuksiin sekä kerrottiin sukutuotteista ja sukututkimustyöstä. Toimintavuoden aikana
Facebookin käyttöä tiedottamiseen ja suvun tavoittamiseen on käytetty aktiivisesti. Sihteeri
julkaisi alkuvuodesta kerran kuussa jonkin artikkelin sukuun liittyen. Aiheina olivat
Hartikaisten sukunimen historia, suvun vaakunan historia, yrittäjä-Hartikaiset ja Kanadan
Hartikaiset. Sukunimen historiaa koskevan päivityksen näki peräti 947 lukijaa. Vuoden 2020
aikana sukuseura sai myös ennätysmäärän erilaisia sukujuuria koskevia kyselyitä Facebookin
kautta ja sähköpostitse. Koronavirus innosti ilmeisen monia tutkimaan omia juuriaan.

6. Talous
31.12.2020 sukuseuran käyttötilillä oli 7.304,73 € ja säästötilillä 5.008,52 €.

