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Lusto Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus 

Lusto on metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo ja tiedekeskus – ihmisen ja metsän 

menneisyyden sekä tulevaisuuden kansainvälinen kohtauspaikka Punkaharjulla.  

Metsä on aina ollut suomalaisen toimeentulon ja kulttuurin perusta – niin myös nykyisin. 

Luston näyttelyt, kokoelmat, tapahtumat, työnäytökset ja teemapäivät kertovat monipuolisesti 

metsästä ja metsän merkityksestä suomalaisten elämässä.  

Vuonna 1994 avatun Luston taustalla on Suomen Metsämuseosäätiö. Ympäri vuoden avoinna 

olevassa museossa vierailee vuosittain noin 30 000 kävijää.  

Punkaharjun luonnonsuojelualue aivan Luston vieressä on Suomen tunnetuimpiin kuuluva 

kansallismaisema, jolla on kiehtova luonnon- ja kulttuurihistoria.  Harjualue sekä 

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimus- ja puulajipuisto tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet 

tutustua metsienkäytön historiaan ja nykypäivään myös maastossa. 

 

 

 

 



Hyvät sukuseuralaiset ! 

Marttisten sukuseuran vuosikokous pidetään kesäkuun yhdeksäs (9) päivä 2012. Paikkana on 

luonnonkauniilla paikalla sijaitseva Suomen Metsämuseo Lusto Punkaharjulla. Osoite on 

Lustontie 1, 58450 PUNKAHARJU. Lisää tietoa Lustosta www.lusto.fi. Kokouspäivämme 

aikana museo on normaalisti yleisölle avoin, joten meille on varattuna sovitut tilat 

kokoustamme varten. 

Päivän ohjelman runko koostuu seuraavista osioista: 

9 – 10  Ilmoittautuminen ja kahvi  Tuloaula ja ravintola 

10 – 11 Luento Saimaan norpista  Auditorio Ismo Marttinen 

DNA-tutkimuksesta   Auditorio Pekka Haikkala 

11 – 12 Luento; Tauno Marttisen syntymästä 100 vuotta 

Säveltäjä Tauno Marttisen elämästä sanoin, kuvin sekä sävelnäyttein kertoo hänen poikansa 

Suomen Kansallisoopperan apulaisohjaaja Rauno Marttinen. 

        

12 – 13 Lounas     ravintola 

13 - 14.30 Vuosikokous     Auditorio 

14.30 – 15 Kahvi     Ravintola 

15 -  Omatoiminen kierto museossa  Metsämuseo 

Oheisen ohjelman osallistumismaksu on 30 EUR/hlö aikuisilta (lapset ilmaiseksi) sisältäen 

kahvit ja lounaan. Metsämuseoon pääsymaksu on 9 EUR/aikuinen ja 7 EUR/eläkeläiset tai 

lapset. Ilmoittautumiset 25.05.2012mennessä sihteerille: jouko.marttinen@luukku.com tai 

040-594 6374 . 

Tuloaulassa on perinteisesti esillä sukuseuran tuotteita myynnissä ja arpajaisiin toivotaan 

taas osallistujilta lahjoituksena arpajaisvoittoja. Niitä voi toki lähettää johtokunnan kautta 

paikalle vietäväksi, jos on estynyt osallistumaan. 

Majoitusta Punkaharjun alueelta löytyy netistä http://www.visitpunkaharju.fi/majoitus. 

Sukuseura on saanut tarjouksen Kruunupuistolta erityisesti sukukokousväelle 80 EUR/vrk/2 

hh (standardi) ja 90 EUR/vrk/2 hh (superior).  

Kokousajankohtana on alueella erilaisia tapahtumia. Museolla on mm. Teroituspäivät 9-

10.6.-12. Retretti aukeaa samana viikonloppuna kuin myös Punkaharjun Kesämaa, joka on 

lapsiperheille sopiva leikki- ja vesipuisto Lisätietoja http://www.kesamaa.fi. 

 

Puheenjohtaja 

 



Marttisten sukuseura Ry vuosikokous; esityslista 

 

1. Avaus 

2. Valitaan kokoukselle 

 - puheenjohtaja 

 - sihteeri 

 - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

 - kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien 

lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu 

seuraavalle toimikaudelle 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi 

toimikaudeksi 

11. Muut esilletulevat asiat 

12. Kokouksen päättäminen 
 

 

 

 

Marttiset maailman matkailijoiksi  
- länteen Mortonin jäljille vai  

- itään sukujuurien alkulähteille 

 

 

Amerikan itärannikkokierros   

 

Kaiken kaikkiaan 18 sukuseuralaista ilmoittautui alkuvuodesta mukaan sukuseuran Amerikan 

matkalle, jonka järjestelyjä Helga Ylönen sittemmin saatiin ansiokkaasti hoitamaan eteenpäin. 

Matkajärjestelyjä järjestellään tällä hetkellä kiivaasti yhdessä Aurinkomatkojen kanssa.Ryhmän koko 

on tämän hetkisen tiedon mukaan 17 rohkeaa matkalaista. Ohjelma noudattelee Pekka Haikkalan 

luonnostelemaa reittiä sillä poikkeuksella että sekä meno että paluu ovat New Yorkista. New Yorkista 

mennään junalla Philadelphiaan josta jatketaan edelleen bussilla Washingtoniin ja sieltä taas 

junamatkana takaisin New Yorkiin. Bussimatkalla on tarkoitus poiketa myös John Mortonin 

kotiseudulla Chesterissä monien muiden nähtävyyksien lisäksi. 

 

Lisäohjelmaksi suunnitellaan myös vierailua Valkoiseen taloon, jota järjestellään suurlähetystön 

avustuksella. 



Udmurtian seikkailu  
 
Udmurtian matkalle ilmoittautui alun perin määräaikaan mennessä 5 henkilöä sukuseurasta ja Petri 

Niikon matkaryhmä täyttikin jotakuinkin tuon määräaikamme jälkeen, joten jälki-ilmoittautuneet eivät 

enää valitettavasti päässeet tuolle matkalle mukaan, mutta ehkä sitten tulevana kesänä 

runsaammaalla sukuseuran edustuksella? 

 

Matkanjärjestäjä Petri Niikko vaikuttaa hyvin innostuneelta paikallisen kulttuurin suhteen koskapa 

häneltä on sittemmin tullut matkaryhmällemme jo useita sähköpostiviestejä ja niiden mukana 

linkkejäpaikallisista kulttuuri- ja matkailutapahtumista. 

 

Tulivathan sittemmin melko pian matkamme varmistuttua julkisuuteen myös nämä Udmurtian mummot 

Venäjän euroviisuehdokkaina joten mistäpä sen tietää vaikka matkaamme tulevien euroviisuvottajien 

kotiseudulle? 

 

Matkamme suuntautuu aluksi junalla Pietariin josta edelleen Udmurtian toiseksi suurimpaan 

kaupunkiin Glazoviin.ja Kez:in kylään jossa majoitumme perheisiin ja vietämme iltaa pohjois-

Udmurtialaiseen tapaan. Parin päivän jälkeen matkamme Glazovista jatkuu Udmurtian 

pääkaupunkiin Izevskiin jossa vieraillaan myös kuuluisassa Kalashnikovin asemuseossa. Izevskstä 

matka jatkuu etelä-Udmurtiaan Alnashiin, jossa taas yövymme perhemajoituksessa. 

 

Alnashista matkamme suuntautuu Tatarstanin pääkaupunkiin Kazaniin josta sitten yöjunalla 

Moskovaan ja Moskovassa vietetyn päivän jälkeen taas junalla kotiin Helsinkiin. 

 

Sihteerin terveiset 
 

Sukuseuran toiminnan elinehto on jäsenten vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksuja on tähän 

mennessä tullut yhteensä 186 maksuvelvolliselta jäseneltä, mutta vielä puuttuisi 98, eli vajaat 

100 jäsentä voisi vielä katsella jos se jäsenmaksukuponki löytyisi maksettavaksi ! Jos olet 

epävarma onko jäsenmaksu tullut maksettua, voit aina kysäistä sihteeriltä sähköpostilla 

jouko.marttinen@luukku.com tai puhelimella 040-5946374. 

 

Sukutuotteista 

 

Molempia sukukirjojammehan  on edelleen saatavana vaikkapa nuoremmalle polvelle 

valmistujaislahjoiksi kevään koulujen päättäjäisiin; kumpikin osa a’ 50 eur ja yhdessä tilattuna 80 

eur/paketti. 

 

Lisäksi uusina myyntituotteina isännänviiri 85 eur/kpl ja Riitta Heino: John Morton Suomalaiset 

juuret 20 eur/kpl. 
 

Myös pöytäviiriämme löytyy edullisella 25 Euron kappalehinnalla. 

 

Kaikkiin hintoihin lisätään mahdolliset postituskulut. 

 

 


