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T O I M I N T A K E R T O M U S  2021 
 
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 2021 toimintaa määritti jälleen Covid-19 -pandemia. Vuodelta 2020 vuoteen 2021 
siirrettyä sääntömääräistä sukukokousta suunniteltiin pidettäväksi Jyväskylässä, mutta 
lopulta päädyttiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi siirtämään kokous kokonaan verkkoon. 
Kokous pidettiin elokuussa Teams-alustalla. Uusia jäseniä saatiin seuraan tänä 
toimintavuonna 6, mutta jäsenmäärä pieneni edelleen. Sukututkimustyötä ja sukukirjan 
työstämistä jatkettiin Koillis-Savon Hartikaisten osalta. Verkkosivuja, sähköpostia 
jäsenrekisteriohjelman kautta sekä Facebookia käytettiin tiedottamiseen ja uusien suvustaan 
kiinnostuneiden tavoittamiseen. 

 
 
2.  Hallinto 
 
Sukuseuran hallitus 1.1.2020–21.8.2021 
 
Ilmari Hartikainen  suvun esimies 
Anna Olkkonen  sukuseuran puheenjohtaja 
Marjo Oksman-Isoaho  sukuseuran varapuheenjohtaja 
Mari Lampinen  hallituksen jäsen, sihteeri, verkkosivuvastaava 
Seija Heikkinen  hallituksen jäsen, sukututkimusvastaava 
Jaana Saarinen   hallituksen jäsen, kirjanpito 
Esa Hartikainen  hallituksen jäsen 
Erkki Hartikainen   hallituksen jäsen 
Eine Valkama  hallituksen jäsen 
Aila Hartikainen-Valjamo  hallituksen jäsen  
 
 
 
 
 



Sukuseuran hallitus 21.8.2021 alkaen 
 
Ilmari Hartikainen  suvun esimies 
Anna Olkkonen  sukuseuran puheenjohtaja 
Mari Lampinen  hallituksen jäsen, sihteeri, verkkosivuvastaava 
Seija Heikkinen  hallituksen jäsen, sukututkimusvastaava 
Jaana Saarinen   hallituksen jäsen, kirjanpito 
Erkki Hartikainen   hallituksen jäsen 
Aila Hartikainen-Valjamo  hallituksen jäsen  
Eine Valkama  hallituksen varajäsen 
Sauli Hartikainen  hallituksen varajäsen 
 

 
 
3.  Kokoukset 
 
Toimintavuonna sukuseuran hallitus kokousti viidesti Teams-yhteydellä sekä kerran 
sähköpostikokouksena 

 25.1.2021  

 3.5.2021  

 5.7.2021  

 6.7.–7.7.2021 sähköpostikokous liittyen sukukokoukseen 

 12.8.2021 

 7.9.2021 uuden hallituksen järjestäytymiskokous  
 
Hallitus käytti kokousten lisäksi sähköpostia muuhun keskinäiseen viestintäänsä ja 
tiedottamiseensa, erityisesti sukututkimukseen ja sukutapaamiseen liittyen.  
 
   

4. Toiminta 
 
Toimintavuoden 2021 päättyessä jäsenmaksunsa suorittaneita jäseniä oli sukuseurassa 95, 
mikä on 12 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jäsenmaksutulot olivat siten 2850 euroa. 
Lisäksi seurassa oli vuoden päättyessä kunniajäseniä 10 ja yksi vapaajäsen. Sukuseuraan 
liittyi kuusi uutta jäsentä, joista yhtä ei laskutettu vielä vuonna 2021 myöhäisen liittymisen 
vuoksi.  
 
Sukuseuran sääntömääräinen sukukokous siirtyi vuodelta 2020 tälle toimintavuodelle, mutta 
koronavirustilanteen vuoksi sitä ei tänäkään vuonna pystytty järjestämään lähitoteutuksena 
Jyväskylässä valmisteluista huolimatta. Kokous päätettiin kuitenkin järjestää ja se 
toteutettiin Teams-ohjelmalla 21.8.2021. Kokoukseen osallistui 19 jäsentä. Hallitus esitti 
sukukokoukselle sääntömuutosta hallituksen kokoonpanoon ja kokouksen hyväksymän 
muutoksen myötä hallituksen jäsenten määrä muuttui siten, että varsinaisia jäseniä valitaan 
puheenjohtajan lisäksi 4-6 ja heidän lisäkseen valitaan 2 varajäsentä. Seuralle ei enää 
määrätä varapuheenjohtajaa vaan kulloinenkin kokous voi tarvittaessa valita 
varapuheenjohtajan keskuudestaan varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt. Toinen 



keskeinen päätös kokouksessa koski jäsenmaksua, jonka sukukokous laski seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle 20 euroon / vuosi. 
 
Sukutuotteiden valikoima säilyi ennallaan. Tuotemyynti oli toimintavuonna melko vähäistä ja 
myyntituloja tuli 323 €.  
 
Sukututkimustyötä Koillis-Savon Hartikaisten sukukirjaa varten jatkettiin edelleen. Seija 
Heikkinen tarkasti ja täydensi sukutaulujen tietoja aktiivisesti koko vuoden ajan ja 
kirjatyöryhmä (Anna Hartikainen, Mari Lampinen, Seija Heikkinen, Esa Hartikainen, Aila 
Hartikainen-Valjamo sekä hallituksen ulkopuolelta Päivi ja Jussi Hartikainen) työsti 
tekstiosuuksia. Konsultaatioapua pyydettiin ammattisukututkija Ritva Sampiolta, joka kävi 
aineistoja läpi ja antoi niistä kommentteja. Yhteistyö Sampion kanssa jatkuu vuoden 2022 
puolella ja kustannukset tästä kirjautuvat niin ikään vuodelle 2022.  
 
 

5. Tiedottaminen 
 

Hartikaisten sukuseura ry lähetti jäsenilleen jälleen keväällä 2021 jäsenmaksukirjeiden 
mukana perinteisen jäsentiedotteen. Tiedotteessa mm. esiteltiin vuoden 2020 toimintaa, 
esitettiin kutsu ja asialista elokuun kokoukseen, kerrottiin sukunimen historiasta ja Hartwick 
Anderssonista sekä kirjatyöstä.  Toimintavuoden aikana Facebookin käyttöä tiedottamiseen 
ja suvun tavoittamiseen on käytetty aktiivisesti. Mm. sukukokousta koskeva päivitys 21.8. 
tavoitti 378 henkilöä. 
 
 

6. Talous  
 
31.12.2020 sukuseuran käyttötilillä oli 13 847, 83 €. Vanha säästötili lakkautettiin vuonna 
2021 ja kaikki varat siirrettiin käyttötilille.  


