
 

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 
Sihteeri Jouko K Marttinen 
Autiosuontie 22,   
41160 Tikkakoski 
040-594 6374 
jouko.marttinen@luukku.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

Hyvä sukuseuran jäsenHyvä sukuseuran jäsenHyvä sukuseuran jäsenHyvä sukuseuran jäsen,,,, 
 
Marttisen sukukirjan 2 osan julkaisuvalmistelut ovat edenneet tiedon keruun osalta 
suunnitelmien mukaisesti. Sukukirjan toisesta osasta tulee selvästi ensimmäistä osaa 
laajempi ja tästä johtuen sukukirjan toimituskustannukset nousevat myös ennakko-
odotuksia suuremmiksi. Valitettavasti sukuseuramme ei ole pystynyt kokoamaan kirjan 
julkaisuun tarvittavia varoja etukäteen. Sukukirjan toinen osa voidaan julkaista 
kesätapahtumassa 11.8.2007 vain jos onnistumme kokoamaan kirjan julkaisuun 
tarvittavan varat ennen kirjan painatusta. Nyt tarvitsemme kaikkien suvun jäsenten 
aktiivista panosta sukukirjan ennakkotilausten hankintaan. Tämän lisäksi kirjan toimitus 
saattaa vaatia lisävaroja, joita olisi mahdollista koota etukäteen maksettavilla 
jäsenmaksuilla tai hankkimalla sukuseuraan riittävästi uusia maksavia jäseniä.  
Kannattaa harkita myös ainaisjäsenyyden maksamista, jolla helpotetaan osaltaan 
maksuvalmiustilannetta. 
  
Pyydämmekin näin kaikilta Marttisten sukuun kuuluvilta henkilöiltä aktiivista palautetta 
seuraavaan ennakkotilauskyselyyn. 
 
Palaute tulee toimittaa sukuseuralle 15.5.2007 mennessä joko postin välityksellä 
käyttäen oheista kaavaketta tai ilmoittamalla asiasta sähköpostilla 
jouko.marttinen@luukku.com / puhelimitse 040-594 6374 seuran sihteerille. 
 
Sukukirjan hinta on ennakkotilauksissa 70 €/kpl. Myöhemmin kirjaa tullaan 
myymään 80 euron hintaan sukuseuran jäsenille ja 90 euron hintaan ei jäsenille. 
 
Samalla kaavakkeella voit ilmoittautua myös suvun kesätapahtumaan. 
Kesätapahtuman osallistumismaksu ohjelman tarjoiluineen on 30 € /henkilö (alle 12 v 
ilmaiseksi) 
 
Tapahtuman yhteydessä pidetään ylimääräinen yhdistyksen vuosikokous, jonka 
asiana on "Lainanottovaltuudet hallitukselle sukukirja II:n julkaisukustannuksien 
maksuvalmiuden varmistamiseksi” 
 
Kesätapahtuman alustava ohjelma 11.08.2007 on seuraava: 
 
09.30 .. 10.30 Tulokahvit ja seurustelua 
10.30 .. 12.00  Perinnekylän opastettu kierros 
12.00 .. 13.30 Lounas 
13.30 .. 14.00 Yhdistyksen vuosikokous  
14.00 .. 15.00 Kirjan julkaisu 
15.00 ..   Musiikkia, tuotteiden myyntiä, seurustelua  
16.30   Lähtökahvit 

 
Nyt koko suku ripeästi talkoisiin upean uuden sukukirjan ja upeissa maisemissa 
vietettävän kesäpäivän onnistumiseksi ! 
 

Virroilla on mahdollisuus yöpyä Lomasaari Marttisessa.  Varaa  31.5.2007 
mennessä arkisin  klo  8-16 p. 03- 485 1900, 03- 485 1921,  www.marttinen fi 

Sukuseuran hallitusSukuseuran hallitusSukuseuran hallitusSukuseuran hallitus    



 
    
ENNAKKOTILAUSKYSELY 
 

Tilaan _____ kpl Marttisen sukukirja II hintaan 70 €/kpl 
 

  
Tilaan _____ kpl Marttinen I + II kirjapaketteja 120 € /paketti. (Kirjan I osaa 
rajoitetusti saatavissa) 
 
Noudan kirjat sukupäiviltä  
 
Tilaan postitse + 12 €/lähetys 
 
 Olen valmis maksamaan vuoden 2008 jäsenmaksun 20€  01.8.2007 mennessä  
sukuseuralle. 

 
Olen valmis maksamaan ainaisjäsenyyden jäsenmaksun 200€  01.8.2007 
mennessä  sukuseuralle. 

 
 

Tilaukseni yhteensä ____________ € 
 
 
Nimi ________________________________Puhelin/Email ______________________ 
 
 
 
Osoite _______________________________________________________________ 
 
 

 
Huom. Sihteeri pyytää mahdollisimman monia ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa 
sukuseuralle, jotta saisimme vähennetyksi kustannuksia aiheuttavaa paperipostia. 

 
 
 
Kesätapahtumaan ilmoittautuminen 

 
Ilmoitan ________ henkilöä Marttisen suvun kesätapahtumaan 11.8.2007   
 
 
alle 12 v lapsia  _________ 
 
Osallistujien nimet : 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 



 

 

________________ 

 
 

       Postimerkki 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

MARTTISTEN SUKUSEURA RY  
c/o Jouko K Marttinen 
 
Autiosuontie 22,   
41160 Tikkakoski 

 



Marttinen II 
 
Hieman ennakkotietoa tulevasta kirjasta. Kirjahan on jatkoa 2004 julkaistulle 
sukukirjalle Marttinen I, joka käsitteli suvun varhaisemmat vaiheet 1800-luvun loppuun. 
 
Nyt julkaistava II-osa käsittelee sukutiedot 1900-luvulta aina tähän päivään, sillä 
tarkkuudella kuin tiedot ovat olleet julkaistavissa. 
 
Kirjan laajuus on arviolta noin 640 sivua perhetauluineen, oheistarinoineen ja 
valokuvineen (joita toimitukselle on kertynyt noin 130 kpl) 
 
Sukututkijana ja kirjan käsikirjoittajana meillä on edelleen sukututkija Jarmo Paikkala. 
 
 
 
Oheen on liitetty pankkisiirtolomake kirjojen ennakkotilausten maksamiseksi. 
 
Erittäin tärkeää on tämän lisäksi palauttaa kyselykaavake sukuseuralle määräpäivään 
15.05.2007 mennessä, jotta pystymme varmistamaan kirjan julkaisun aikataulun 
mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leikkkaa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Saajan tilinumero, saaja 

SAMPO           800013-79113245 
MARTTISTEN SUKUSEURA RY  
77700 Rautalampi 

TILISIIRTO            Vain kotimaassa 
 
Kirjatilaus: 
- Marttinen II ___kpl 70 € /kpl 
- Marttinen I + II ____ kpl 120€/paketti 
- Postikulut (tarvittaessa) 12 €/lähetys 
 
 

Maksaja  Viitenumero 

Katso osoitetarra ! 

Allekirjoitus  

Tililtä 

Eräpäivä           
29.06.2007 

  

 

 


