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Yleistä 

Toimintavuosi 2017 oli sukuseuran 14. toimintavuosi. Sukuseura on perustettu 

26.7.2003 Tuusniemen Anttilassa. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 

Hätisen sukuseura ry on ensirekisteröity 20.12.2003 numerolla 189.557. Sukuseuran 

Y-tunnus on 2123107-8. 

Hallitus 

Hallituksessa olivat: 

Raimo Hätinen  suvun esimies, rahastonhoitaja 

Jouni Hätinen  suvun varaesimies 

Anita Räsänen  sihteeri 

Jukka Hätinen  jäsen 

Reijo Hätinen  jäsen 

Risto Hätinen  jäsen 

Marja-Leena Vuori  jäsen 

Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat 

Antti Hätinen  toiminnantarkastaja 

Pertti Hätinen  toiminnantarkastaja 

Ilpo Hätinen   varatoiminnantarkastaja 

Olavi Hätinen  varatoiminnantarkastaja 

Jäsenet ja jäsenmaksu 

Ainaisjäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 21 henkilöä ja vuotuisen jäsenmaksun 

maksaneita oli 29 henkilöä, yhteensä 50 henkilöä. Toimintavuoden aikana ainais-

jäsenmaksun maksoi kaksi uutta henkilöä Sisko Voutilainen ja Jukka Hätinen. 

Jäsenmaksu oli 15 € / henkilö. Ainaisjäsenmaksu on 150 € henkilö. 

Toiminta 

Sukuneuvosto kokoontui vuoden aikana 3 kertaa  

22.1.17 Metsurintie 9, Kuopio, Marja-Leena Vuoren koti 

13.5.17 Hotelli Hupeli, Tuusniemi 

1.10.17 Tammirannantie 11, Vuorela, Risto ja Eija Hätisen koti 

Sukukokous pidettiin  1. – 2.7.2017 Levälahdessa Hotelli Hupelissa. Lauantaina teh-

tiin retki Valamoon. Osallistujia retkellä oli 34 henkilöä ja sunnuntain sukukokouk-

sessa oli 31 osallistujaa. 

Sukukokouksen puheenjohtajana toimi Pentti Hätinen ja sihteerinä Anita Räsänen. Kokousesi-

telmän piti Raija Hätinen. Esitelmän aiheena hänellä oli; Sosiaalinen pääoma voimavarana. 
  

Sukulehti Hätisetti 

Sukulehti Hätisetti julkaistiin aikaisempien vuosien tavoin kaksi kertaa toimintavuo-

den aikana. Lehden ulkoasu uudistettiin ja sivumäärä lisättiin kahdeksasta 12 sivuun. 

Sivumäärän muutos lisäsi jonkin verran painotyö- ja jakelukustannuksia.  
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Lehteen saatiin jäseniltä kiitettävästi kirjoituksia ja juttuvinkkejä, mm. Hätisten har-

rastuksista. 

Hätisetti nro 15 julkaistiin toukokuussa ja nro 16 marraskuussa. Painosmäärät olivat 

50 kpl ja 70 kappaletta. Lehti postitettiin keväällä 47:ään ja  syksyllä 51 talouteen. 

Sähköpostin kautta lehti jaettiin noin 70 henkilölle, joiden sähköpostiosoite oli suku-

seuran tiedossa. Hätisetti julkaistiin sukuseuran kotisivuilla selattavana nettilehtenä. 

Sukuseuran kotisivujen www.hatinen.fi ilmettä ja rakennetta päivitettiin toiminta-

vuoden aikana. Raija-Liisa Konkola hoiti ansiokkaasti nettisivujen ylläpidon ja myös 

Hätisetti -lehden juttujen kokoamisen ja suurelta osin niiden laadinnan. Lehden pai-

natuksesta ja postituksesta vastasi Painomerkki Oy. 

Yhdistyksen facebook-sivuilla www.facebook.com/hatisensukuseura on yli 70 aktii-

vista seuraajaa. 

Sukututkimus 

Pentti Hätinen on päivittänyt sukurekisteriä niiltä osin, kun tietoja on saatu asian-

omaisilta henkilöiltä. 

Talous 

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 10,82 € kirjataan edellisten tilikausien 

yli/alijäämätilille. 

 

Kuopio 3.2.2018 
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