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T O I M I N T A K E R T O M U S  2017 
 
1.  Yleistä 
Hartikaisten sukuseura ry:n toimintasuunnitelmaan vuosille 2015–2017 on kirjattu viisi         
tavoitetta: 1) sukukirjan työstäminen Nilsiän Vuotjärven Hartikaisista, 2) kotisivujen         
ylläpitäminen ajantasaisena ja korkeatasoisena tiedotuskanavana Hartikaisille ja kaikille        
asianharrastajille, 3) 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 2017 aikana näitä tavoitteita toteutettiin varsin hyvin. Sukututkimustyötä ja kirjan           
työstämistä jatkettiin edelleen, verkkosivuja ja Facebook-sivuja on ylläpidetty aktiivisesti ja          
26.–27.8. järjestettiin sääntömääräinen sukukokous Tuusulassa Majatalo Onnelassa. Seuraan        
liittyi toimintavuonna 4 uutta jäsentä. Sukutuotteiden myynti oli aktiivista huipentuen          
sukukokouksen yhteydessä ja tietoutta suvusta on jaettu mm. useiden sukuluetteloiden          
myötä.  

 
 
2.  Hallinto 
 
Sukuseuran hallitus 1.1.2017–26.8.2017 
 
Ilmari Hartikainen suvun esimies 
Anna Olkkonen sukuseuran puheenjohtaja 
Marjo Oksman-Isoaho sukuseuran varapuheenjohtaja 

sukututkimuksen vastuuhenkilö 
internet-sivujen vastaava  

Aila Hartikainen-Valjamo hallituksen jäsen  
Seppo Salonen hallituksen jäsen 
Esa Hartikainen hallituksen jäsen 
Erkki Hartikainen hallituksen jäsen 
Vilho Hartikainen hallituksen jäsen 
Eine Valkama hallituksen jäsen, kirjanpito 
Leila Salonen hallituksen jäsen 
 
Muut toimihenkilöt: 
Jyri Valkama  jäsenrekisterinhoitaja 
Mari Lampinen sihteeri  
 
Sukuseuran hallinto sukukokouksen (26.8.2017) jälkeen 
 
Ilmari Hartikainen suvun esimies 



Anna Hartikainen sukuseuran puheenjohtaja 
Marjo Oksman-Isoaho sukuseuran varapuheenjohtaja 

sukututkimuksen vastuuhenkilö 
Mari Lampinen hallituksen jäsen, sihteeri, verkkosivuvastaava 
Aila Hartikainen-Valjamo hallituksen jäsen  
Seija Heikkinen hallituksen jäsen 
Esa Hartikainen hallituksen jäsen 
Erkki Hartikainen hallituksen jäsen 
Jaana Saarinen hallituksen jäsen, kirjanpito 
Eine Valkama hallituksen jäsen 
 
Muut toimihenkilöt: 
Jyri Valkama  jäsenrekisterinhoitaja 
 
 

 
 
3.  Kokoukset 
 
Sukukokoukseen asti hallituksena toimineet kokoontuivat toimintavuonna 5 kertaa, joista 3 
kertaa etäyhteydellä Adobe Connectin välityksellä:  

Park Hotelli, Turku 27.1.2017 
Etäkokous, Adobe Connect 28.2.2017 
Etäkokous, Adobe Connect 16.3.2017 
Hotelli Alba, Jyväskylä 20.5.2017 
Etäkokous, Adobe Connect 9.8.2017 
 

Sukukokouksessa valitun hallituksen kokouksia oli 2:  
Järjestäytymiskokous, Majatalo Onnela 26.8.2017 
FellmanniCampus, Lahti 25.11.2017 

 
Hallitus käytti kokousten lisäksi sähköpostia muuhun keskinäiseen viestintäänsä ja 
tiedottamiseensa, erityisesti sukukokousjärjestelyiden osalta. 
 

 
4. Toiminta 
 
Toimintavuoden 2017 päättyessä jäsenmaksunsa suorittaneita jäseniä oli sukuseurassa 140,         
mikä on 6 vähemmän kuin vuonna 2016. Jäsenmaksu tulot olivat 3821,06 euroa. Lisäksi             
seurassa oli vuoden päättyessä kunniajäseniä 10 ja yksi vapaajäsen. Sukuseuraan liittyi 4            
uutta jäsentä, joista yksi ei ollut maksuvelvollinen myöhäisen liittymisen vuoksi. Kuolleiksi           
ilmoitettiin toimintavuoden aikana neljä jäsentä. Kokonaisjäsenmäärä vuoden 2017        
jäsenmaksun maksamatta jättäneet mukaan lukien oli vuoden päättyessä 181.  
 
Sukukokous järjestettiin Tuusulassa Majatalo Onnelassa 26.8.–27.8. Varsinainen kokouspäivä        
oli lauantai 26.8. Kokoukseen osallistui 51 henkilöä. Sunnuntaille 27.8. oli järjestetty           
opastetut tutustumiskäynnit Ainolaan ja Ilmatorjuntamuseoon. Näihin tutustumisiin       
osallistui noin 15 henkilöä. Sukukokouksen asialista, muistio sekä seuran Facebookissa ja           
verkkosivuilla levitetty kutsu esitellään tämän toimintakertomuksen liitteenä.  



 
Sukutuotteiden valikoima säilyi ennallaan. Tuotemyynti oli vuoden 2017 varsin hyvää, sillä           
myyntituloja tuli reilut 1800 euroa, joista yli 1000 euroa sukukokouksen yhteydessä.           
Sukuluetteloja lähettiin toimintavuoden aikana 9. Tietoa suvusta on siis jaettu jäsenille           
aktiivisesti ja sukututkimustyötä Nilsiän Vuotjärven Hartikaisten sukukirjaa varten on jatkettu          
edelleen toimintavuoden aikana.  
 
 
5. Tiedottaminen 

 
Hartikaisten sukuseura ry lähetti jäsenilleen toimintavuoden alussa jäsenmaksukirjeiden        
mukana jäsentiedotteen, jossa esiteltiin seuran toimintaa vuodelta 2016 ja vuodelle 2017           
sekä sukutuotteiden valikoimaa. Toimintavuoden aikana Facebookin käyttöä tiedottamiseen        
ja suvun tavoittamiseen on käytetty aktiivisesti ja sen päivityksillä on tavoitettu           
parhaimmillaan jopa yli 900 henkilöä (3.10. postaus aiheesta sukututkimuskurssi).  
 
Verkkosivuilla ja Facebookissa tiedotettiin myös sukukokouksesta ja myös kokoukseen         
ilmoittautuminen tapahtui sähköisellä lomakkeella näiden kautta. Tapaamisesta oli myös         
maininta vuoden 2017 vuositiedotteessa.  
 
 
6. Talous  
 
Sukuseuran käyttötilillä oli 31.12.2017 rahaa 4072,06€ euroa ja varausten tilillä 5008,85 
euroa. 
 
 
7. Muuta huomioitavaa 
 
 
Toimintavuonna jatkettiin sukututkimustyötä ja sukukirjatyötä Nilsiän Vuotjärven       
Hartikaisista. Vuoden 2016 lopulla kahdesta sukuhaarasta lähetettiin mieslinjan näytteet         
DNA-tutkimuksiin näytteiden antajien omalla kustannuksella, sukuseuran      
sukututkimusvastaavan avustamana ja DNA-tutkimusten tulosten käsittelyä ja lisätestauksia        
tehtiin myös toimintavuonna 2017. 
 
 


