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Vuosikertomus 1.1.2016 – 31.12.2016 
 
Sukuseuran seitsemäntenä toimintavuotena toiminta jatkui aiempien vuosien tapaan. Sukuseuran 
jäsenmäärä näyttää vakiintuneen, ja sukututkimustoiminta laajeni DNA-tutkimuksilla. 
 
 
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 
 
Vuoden 2014 vuosikokouksessa valittuun hallitukseen kuuluivat: 
 
Puheenjohtaja               Kyösti Vatanen Kiihtelysvaaran Uskalista 
 
Varapuheenjohtaja        Jukka Hirvonen Imatralta 
 
Hallituksen jäsenet       Tarja Hukka Kiteen Puhoksesta 
                                      Liisa Koponen Outokummusta 
                                      Anneli Saarinen Paraisilta 
                                      Pekka K. Vatanen Tuupovaaran Huosiovaarasta 
                                      Maija Väänänen Tohmajärven Akkalasta 
 
Vuoden 2016 varsinaisessa sukukokouksessa seuraaviksi kahdeksi vuodeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Kyösti Vatanen, Jukka Hirvosen tilalle varapuheenjohtajaksi Anneli Saarinen ja hänen 
tilalleen hallituksen jäseneksi Maarit Kerimaa. Entiset hallituksen jäsenet Tarja Hukka, Liisa 
Koponen, Pekka K. Vatanen ja Maija Väänänen valittiin uuteenkin hallitukseen. 
 
Taloudenhoitajana toimi Pekka K. Vatanen. 
 
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi Matti Koponen ja asiantuntijajäseninä sukututkijat Elsa 
Kaipio, Anja Saura ja Tuula Kinnunen. 
 
Toiminnantarkastajina olivat Irma Hotulainen ja Kari Hotulainen sekä varatarkastajina Katri 
Saukkonen ja Heikki Saukkonen. 
 
Anssi Saura on toiminut sukuseuran DNA-yhteyshenkilönä. 
 
Tiedotusryhmän muodostavat Jukka Hirvonen, Aino Kurvinen, Anja Saura, Anneli Saarinen ja Kari 
Vatanen. Hallituksen nimeämään vuoden 2016 sukujuhlan suunnitteluryhmään ovat kuuluneet Aino 
Kurvinen, Anneli Saarinen, Tuula Kinnunen Leo Vatanen ja Matti Koponen. 
 
 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
 
Kokoukset 
Sukuseuran varsinainen kokous pidettiin Helsingissä Kokoushotelli Sofiassa 17.9. Kokouksessa 



valittiin sukuseuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallitus ja toiminnantarkastajat. Lisäksi 
hyväksyttiin vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätös, vastuuvapaus, vuosikertomukset ja seuraavien 
kahden vuoden toimintasuunnitelmat ja talousarviot. 
 
Hallitus piti kokouksen Imatran Kylpylässä 12.3., paikalla kaikki jäsenet. Käsiteltiin 13 asiapykälää 
kahdeksan liitteen kera. Lisäksi hallitus teki päätöksiä sähköpostikokouksessa heinäkuussa 
yhdeksän pykälän ja kahden liitteen verran. Uusi hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen 
sukukokouksen jälkeen. Kokouksessa nimettiin hallituksen työryhmä, jonka tehtävänä on tehdä 
päätöksiä kiireellistä toimintaa vaativissa asioissa; ryhmään niemettiin puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri. 
 
Yhdistyksen jäsenet 
 
Vuoden lopussa jäsenluettelossa oli 131 varsinaista jäsentä ja 50 perheenjäsentä. Uusia jäseniä on 
liittynyt, mutta 5 varsinaista jäsentä ei ole jäsenmaksuaan maksanut kahtena tai kolmena vuotena ja 
heidät todetaan sääntöjen mukaisesti eronneiksi sukuseurasta. Jäsenmaksujen perintää tehostettiin 
lähettämällä vuoden loppupuolella maksumuistutus niille, jotka eivät vielä olleet maksaneet; 
muistutus osoittautui hyväksi käytännöksi. 
 
 
 
TALOUS 
 
Sukuseuran taloudellinen tilanne on hyvä. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 117,75 €. Tulos jäi 
arvioitua pienemmäksi mm. maksamattomien jäsenmaksujen takia ja edellisinä vuosina maksettujen 
2 – 10 -vuotisjäsenmaksujen johdosta. Myös sukujuhlan tulot jäivät hieman pienemmiksi suhteessa 
kuluihin. 
 
 
MUU TOIMINTA 
 
Sukujuhla 
 
Sukuseuran neljäs sukujuhla pidettiin Helsingissä Kokoushotelli Sofiassa. Juhlaan osallistui 65 
henkilöä, mainion juhlapuheen piti professori Yrjö Kukkapuro, Anna-Liisa Remes esitti 
kirjoittamiaan hienoja runoja, Hanna Pesonen, Saara Pesonen ja Alma Pesonen esittivät musiikkia ja 
Anssi Saura kertoi DNA-tutkimuksista. Esillä oli sukutaulukoita, sukuun liittyviä kirjoja ja 
lehtileikkeitä, Maija Rautavan kokoamaa kirjallista ja esineellistä materiaalia sekä Jouko Vatasen 
taidetta. Juhla oli erittäin onnistunut, ohjelma arvokasta ja tunnelma kodikkaan leppoisa sekä tilat ja 
ympäristö tilaisuuteen sopivat. 
 
 
Jäsenyydet ja osallistumiset 
 
Sukuseuramme on Sukuseurojen Keskusliitto ry:n jäsen. 
 
 
Julkaisutoiminta 
 
Tiedotusryhmä tekee jäsenille lähetettävän kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden Vatas-postin. 
Lehteä toimittavat Aino Kurvinen, Anja Saura, Anneli Saarinen ja Jukka Hirvonen. Sukutauluja ja 
sukupuu-tulosteita laatii Jukka Hirvonen. 



 
 
Sukututkimus 
 
Sukututkijamme Anja Saura, Jukka Hirvonen, Elsa Kaipio, Anneli Saarinen ja Tuula Kinnunen ovat 
jatkaneet työtään ahkerasti. Vuoden aikana on kirjattu tuhansia uusia nimiä niin että sukutaulujen 
henkilöiden määrä on voimakkasti lisääntynyt. Aloitetut DNA-tutkimukset ovat jonkin verran 
tuoneet uutta tietoa eri sukuhaarojen välisistä suhteista. Lähiaikoina on ehkä mahdollista ruveta 
suunnittelemaan sukukirjojen julkaisemista. Sukututkijamme ovat tehneet valtavan määrän työtä ja 
ansaitsevat suuret kiitokset. Suvun varhaisvaiheita  on tutkinut sukututkija Ari Kolehmainen. 
 
 
 
TIEDOTTAMINEN 
 
Ulkoinen tiedottaminen 
 
Sukuseuran kotisivujen kautta (www.vataset.org) ja osittain Facebook-ryhmän (Vatasten sukuseura) 
kautta on hoidettu tiedottamista. Kotisivuilla on ollut erittäin paljon kävijöitä: neljässä vuodessa 
runsaasti yli 10000 käyntiä! Facebook-ryhmässä on 135 jäsentä ja määrä on kasvanut 15:llä 
kuluneen vuoden aikana, joukossa useita sukuseuraan kuulumattomia. 
 
 
Sisäinen tiedottaminen 
 
Jäsenlehti Vatas-posti ilmestyi edellisvuoden tapaan kaksi kertaa, vuoden 2016 aikana julkaistiin 
numerot 11 ja 12. Lehden painotyön hoiti lappeenrantalainen Kirjapaino Saimaprint Oy. Lehteen on 
saatu hyvin kirjoituksia. Lehden vanhemmat numerot julkaistaan kotisivuilla.   
 
Syksyllä 2012 aloitetun suljetun Facebook-ryhmän kautta on saatu runsaasti uusia kiinnostavia 
tietoja suvustamme sukututkijoita varten ja keskusteltu ajankohtaisista ja kiinnostavista asioista. 
Hallituksen kokouskutsut ja muu yhteydenpito tapahtuvat pääasiassa sähköpostilla. 
 
 
LOPUKSI 
 
Sukuseuramme toiminta on ollut aktiivista ja laajentunut myös kuluneena vuotena. Hallitus kiittää 
kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja toimintaan osallistuneita jäseniämme ja muita tukijoitamme. 


