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Hyvä Marttisten sukuseuran jäsen,Hyvä Marttisten sukuseuran jäsen,Hyvä Marttisten sukuseuran jäsen,Hyvä Marttisten sukuseuran jäsen, 
 

Sukupäivät 2008 

 

Tulevan kesän sukupäivään kokoonnutaan Kangasniemelle kunnantalolle 6.7.2008 alkaen klo 9. 

Sukupäivän ohjelma muodostuu vuosikokouksesta, yhteisestä seuran 20-vuotisen taipaleen 

muisteluista ja tilaisuuden lopuksi nautimme Kangasniemellä kesäteatterin esityksestä.  

  
Päivän ohjelma 

 

09.00 – 10:00 Ilmoittautuminen + kahvit 

10.00 -11.30 
Terveiset ensimmäiseltä sukumatkalta Inkeriin 

 Sukulaisten tapaamista & tuotemyyntiä 

Messu Kangasniemen 

kirkossa 

11:30 - 12.30 Ruokailu+kahvit  

12:30 - 13:15 Sukuseura 20-vuotta, sukuseura historiaa ym. 

13:15 - 14:15 Vuosikokous (erillinen esityslista) 

14:15 -14.45 Siirtyminen kesäteatteriin Kankaisten koululle 

15.00 ... Kesäteatteriesitys Lännen Lokari (lisätietoa kirjeen lopussa) 

 

 

Sukupäivän osallistumismaksu on 25 Eur/henkilö. Alle15-vuotiaat lapset ilmaiseksi vanhempien 

mukana. Hintaan sisältyy ohjelman mukaiset ruokailut ja kesäteatteriesitys 

 

Sukupäivään ilmoittautumiset sihteerille 20.06.2008 mennessä (040-5946374, 

jouko.marttinen@luukku.com).  

 

Ennakkoilmoittautuminen on tärkeää, koska sukupäiville osallistuvien henkilömäärä 

tarvitaan ruokailijoiden määrän ja teatterilippujen vahvistamiseksi. 

 
Kesätapahtuman juhlatoimikunta toivoo seuran jäseniltä tukea juhlassa 

järjestettävien arpajaisten palkintojen hankinnassa. Palkinnot voi toimittaa seuran sihteerille 

etukäteen tai tuoda mukanaan kesäjuhlaan. 

 

Lisätietoja sukuseuran kotisivuilta http://www.genealogia.fi/sukus/marttinen/ tai sihteeriltä. 

Sihteerin palstalta 

 

Sukuseuran jäsenmäärä näyttää edelleen kohtuullisen vakiintuneelta hieman yli 200 jäsenen pintaan 

ja 9.4.2008 oli seuran maksaneiden jäsenten yhteismäärä 206 henkilöä.  Vuoden 2007 aikana uusia 
jäseniä liittyi seuraan kaiken kaikkiaan 13 kpl, ja 9 jäsentä siirtyi ”rivijäsenestä” ainaisjäseneksi.  

 

Sukukirja II myynti on edennyt tähän kevääseen mennessä siten, että kirjoja on myyty kaikkiaan 259 kpl. 

Kirjan I-osaa on aivan viime kappaleet vielä myymättä, mutta II-osaa on vielä hyvin saatavilla. 

 

Sukuseuralla on myynnissä uusina myyntituotteina: 

• Lippis (Värit Pun, Hiekka, Navy)  12 Eur/kpl 

• Kankainen käsinpainettu ostoskassi  15 Eur/kpl 

• Käsinmaalattuja maljakoita (kaksi mallia) kysele tarkemmin sihteeriltä 



    

Marttisten sukuseura vuosikokous 2008 - esityslista 

 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien 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 tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi 
10. Käsitellään muut ilmoitetut asiat 

- Sukukirjan täydennysvihkosen toimitus (sisältö, aikataulu jne) 

- Sukutoiminkuntien perustaminen ja niiden toimintamalli – toimikuntien vetäjien 

valinta? 

 

Jäsenkirjeen liitteenä on toimintakertomus kaudelta 2006-2007 ja toimintasuunnitelma kaudelle 

2008-2009 tutustuttavaksi ennen vuosikokousta. 

    
Sukuseuran hallitusSukuseuran hallitusSukuseuran hallitusSukuseuran hallitus  
 

 
LIITTEET: 

 

Toimintakertomus kaudelta 2006-2007 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2008-2009 
 

Kesäteatteri Ilonan ennakkoinformaatiota näytöksestä (http://www.ilonateatteri.com) 

 

Yleisön rakastama musiikkinäytelmä Lännen Lokari nähdään jälleen Kangasniemellä kesällä 2008. 

Kangasniemellä syntynyt kuplettimestari Hiski Salomaa on ikivihreän musiikkituotantonsa johdosta 

edelleen merkittävä viihdyttäjä. 

Kangasniemen Harrastajateatteri Ilona haluaa olla etelä-savolaisen kulttuuriperinnön vaalijana, ja 

siksi on tartuttu uudelleen Hiski Salomaan ja Lännen Lokarin maailmoihin. Ohjaaja-käsikirjoittaja 

Reijo Paukku on tarttunut aiheeseen, etsien uusia näkökulmia kuplettimestarin vaiheista, joista 

nähdään uusi näyttö kesällä 2008 Kangasniemellä. 

Salomaan Iitin Tiltut, Tiskarin polkat, ja Lännen Lokarit saavat tänäkin päivänä kuuntelijan hyvälle 

tuulelle, koska niiden sanoma ei loukkaa ketään, vaan kertoo hauskalla tavalla tavallisten ihmisten 

jokapäiväisestä elämästä.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 http://www.ilonateatteri.com/mediatiedote_huhti.pdf 
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MARTTISTEN SUKUSEURA RY 
 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2006-2007 

Seuran jäsenet 
Marttisten sukuseuran jäsenmäärässä ei toimintakauden aikana ole tapahtunut suuria muutoksia. Vuoden 

2006 lopussa seuraan kuului 215 jäsentä ja vuoden 2007 lopussa 231 jäsentä ja kutakuinkin samalle tasolle 

päätynee jäsenmäärä tulevana vuotenakin. Ainaisjäsenten määrä lähes kaksinkertaistui vuoden 2007 aikana.  

 
Marttisen sukuseuran jäsenmäärät 2006-2008    

Vuosi 

Jäsenet yhteensä Kunnia Ainais Aikuis Nuoriso 

2006 215 14 11 188 2 

2007 231 10 19 201 1 

  2008 * 206 10 19 176 1 

* tilanne 09.04.  

 

Hallitus ja muut toimihenkilöt 
 

Kesällä 2006 vuosikokouksessa sukuseuran hallitukseen valittiin toiminkaudeksi 2006-2007 seuraavat 

jäsenet : Tarja Sinkko Lappeenrannasta (puheenjohtaja), Isto Pihkala Tervakoskelta (varapuheenjohtaja), 

Jouko Marttinen Tikkakoskelta (sihteeri), Arvo Marttinen Hirvensalmelta, Lea Liukkonen Mäntyharjulta, 

Pentti Marttinen Toivakasta, Jouko Marttinen Helsingistä ja Kyllikki Turkki Mäntyharjulta. 

Tilintarkastajina toimintajakson aikana toimivat Risto Marttinen Helsingistä ja Kerttu Ripatti Vantaalta sekä 

tilintarkastajien varamiehinä Erkki Ripatti Vantaalta ja Tuula Marttinen Helsingistä. 

Sukuseuranhallitus kokoontui toimintajakson aikana kahdeksan kertaa (10.9.2006, 13.1.2007, 1.4.2007, 

8.6.2007, 7.10.2007, 16.1.2008, 2.2.2008 ja 12.4.2008). Sukututkija Jarmo Paikkala osallistui hallituksen 

kokouksiin kaksi kertaa (13.1.2007 ja 8.6.2007). 

Arto Marttinen osallistui Marttiset II sukukirjan julkaisuun, hoitaen kirjan taiton painatusta varten. 

Sukuseuran kotisivun päivitystä on hoitanut Kari Marttinen. 

 

Tiedottaminen 

Seuran toimintaan liittyvistä asioista tiedotettiin jäsenistöä pääsääntöisesti postitse lähetettyjen jäsenkirjeiden 

välityksellä. Jäsenkirjeitä lähettiin toimintakauden aikana seuraavasti: syksy 2006 yksi jäsenkirje, vuosi 2007 

kolme jäsenkirjettä ja kevät 2008 yksi jäsenkirje. Vuoden 2007 aikana kokeiltiin jäsenkirjeiden toimittamista 

myös sähköpostin välityksellä. Tämän lisäksi seuran toiminnasta informoitiin internetissä olevilla 

kotisivuilla; http://suvut.genealogia.fi/marttinen/. 

Yleiset kokoukset ja jäsentapaamiset 
 

Sukuseuran vuosikokous ja sen yhteydessä järjestetty sukutapaaminen oli 1.7.2006 Jyväskylässä. 

Tilaisuuteen osallistui 59 henkilöä.  
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Vuoden 2007 sukupäivää vietettiin Virroilla Lomasaari Marttisen tiloissa 1.8.2007 ja samassa yhteydessä oli 

sukuseuran ylimääräinen vuosikokous. Tähän tilaisuuteen osallistui 61 henkilöä.   

 

Tapahtumat  

Toimintakauden päätavoitteena oli Marttinen II sukukirjan julkaisu ja kirjan julkaisua juhlittiinkin 1.8.2007 

järjestetyn sukupäivän yhteydessä. Haasteelliseksi sukukirjan toisen osan julkaisun teki se, että kirjan 

tietojen keruussa sukuseuran jäsenten rooli oli huomattavan suuri, sillä tuoreita henkilötietoja ei arkistoista 

ole enää saatavilla. Sukuseuran jäsenten aktiivisuuden ansiosta sukututkija Paikkala onkin voinut koota 

kirjaan monen Marttisten sukuhaaran tiedot hyvinkin kattavasti. Marttisten suku on kuitenkin laaja ja paljon 

on vielä sellaista sukutietoa, jota ei nyt julkaistuihin kirjoihin ole saatu ja työ sukutiedon kokoamiseksi ei 

tule loppumaan nyt julkaistujen kahden sukukirjan jälkeenkään.  Sukukirjan aineiston kokoamisen 

yhteydessä aloitettiin Marttisten sukutarinoiden kerääminen ja kirjassa julkaistuista tarinoista palkittiin 

uudella Marttinen II kirjalla seuraavat henkilöt : Sirkka-Liisa Haavisto, Asta Havaskari, Helena Viljakainen, 

Taimi Posti , Sirpa Huhdanpää-Marttinen. 

Marttinen II sukukirjan painosmäärä oli 585 kpl. Kirjojen ennakkomyynti onnistui hyvin ja 9.4.2008 oli 

Marttinen II kirjaa myyty 253 kpl. Sukukirjamme ensimmäisen osan Marttinen I painos on myyty lähes 

kokonaan ja kirjoja on sukuseuralla jäljellä vain 28 kpl. 

 

Retket 

Sukuseuran toimesta toteutettiin ensimmäinen sukumatka 9-12.6 2008 Inkeriin. Matka järjestettiin yhdessä 

Kangasniemen seurakuntamatkan kanssa. Matkalle osallistui 17 Marttisen suvun jäsentä. Matkanjohtajana 

toimi varapuheenjohtaja Isto Pihkala. 

 

Sukuseuran edustus 

Syksyllä 2006 USA:n suurlähetystö järjesti USA:n itsenäisyysjuhlavuoteen liittyvän tilaisuuden Suomessa, 

jossa amerikkalaisten näyttelijöiden välityksellä tehtiin tunnetuksi USA:n itsenäisyyden kannalta merkittäviä 

henkilöitä Benjamin Frankliniä ja John Mortonia. John Mortonin isoisän isä oli Rautalammin suurpitäjästä 

lähtöisin oleva Martti Marttinen ja tällä tavalla myös Marttisen suku on mukana USA itsenäistymisen 

historiassa. Sukumme edustaja Jouko Marttinen osallistui 21.9.2006 USA:n suurlähetystön järjestämään 

juhlavuoden tilaisuuteen Helsingissä. 

 

Varainhankinta 

Sukuseuran toiminnan kattamiseksi hankitut varat koottiin jäsenmaksuilla (20€/v), sukutuotteiden myynnillä. 

Näiden lisäksi sukupäivien yhteydessä toteutetut arpajaiset olivat edelleen merkittävässä roolissa seuran 

varain hankinnassa.  

Sukuseuran varoja sidottiin toimintakauden aikana huomattava osuus uuden sukukirjan julkaisuun ja siksi 

seuran talouden kannalta onnistunut sukukirjan myyntityö on ollut hyvin merkittävä taloudellisen tilanteen 

tasapainottaja.
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Marttisten sukuseura ry 
 

Toimintasuunnitelma 2008-2009 
 
Jäsenistö 
 

Marttisten sukuseuran jäsenmäärä on pysynyt pitkään samalla tasolla ja huomioiden suvun laajuus on seuran 

jäsenmäärän merkittävä lisäys täysin realista.  

Tulevan toimintakauden tavoitteena onkin etsiä uusia keinoja, joilla seuraamme tehdään paremmin 

tunnetuksi Marttisen suvun piirissä ja siten pyrkiä nostamaan seuran jäsenmäärää tulevina vuosina. 

Hallitus ja toimihenkilöt 
 

Sukuseuran sääntöjen mukaisesti valitaan kesällä 2008 järjestettävässä vuosikokouksessa sukuseuralle uusi 

hallitus ja tilintarkastajat tulevalle toimintakaudelle.  

Jotta seuran toimintaa voidaan jatkossa kehittää ja varmistaa sukutiedon keruun jatkuminen, selvitetään 

tarpeet uusien toimihenkilöiden valinnalle. Uusien toimihenkilöiden vastuualueina voisi olla esim. 

sukutiedon kokoaminen, tiedostustoiminnan kehitys, sukumatkojen järjestäminen jne. ja tätä varten 

perustettavien sukutoimikuntien kokoaminen. 

Tiedottaminen 
 

Seuran toiminnasta tiedotetaan jäsenistöä jäsenkirjeiden välityksellä. Tämän lisäksi kehitetään muita 

tiedotuskanavia, kuten sähköposti, internet kotisivut, jäsenlehti jne.  

Sukuseuran toiminnasta tiedottamista pyritään laajentamaan myös seuraan kuulumattomien Marttisten suvun 

jäsenille ja siten tukemaan tavoitetta seuran jäsenmäärän nostamiseksi. 

 
Toiminta: yleiset kokoukset, sukupäivät ja muu seuran organisoima toiminta 
 

Sukuseuran yleiskokouksia pidetään kahden vuoden välein kesäkauden aikana. Sukupäiviä järjestetään 

vuosittain entisen mallin mukaan. Seuran toiminnan kehittämistavoitteeseen liittyen jatketaan sukumatkojen 

järjestämistä ja selvitetään mahdollisuuksia muidenkin suvun yhteisten aktiviteettien järjestämiseksi, esim. 

sukuseminaarit, osallistuminen kulttuuritapahtumiin jne.  

Sukutiedon keräämiseen jatkumisen varmistus ja tallennukseen liittyvien toimintojen kehittäminen ovat 

myös tärkeitä tulevan toimintakauden tavoitteita. Sukuseuran vastuu tällä alueella tulee nyt korostetusti 

esille, kun sopimus sukututkija Jarmo Paikkalan on kanssa päättynyt. 

Selvitetään myös kuinka sukutiedon keruun laajentaminen ulkosuomalaisten piiriin on toteutettavissa ja 

kuinka sukuseura voi kehittää yhteistyötä tällä alueella.  

Varainhankinta 
 

Sukuseuran varain hankinnassa jäsenmaksut on edelleen yksi tärkeä tulolähde ja siksi jäsenmäärän 

laajeneminen toisi mukanaan paremmat toimintaedellytykset jatkolle. 

Sukuseuran varoista huomattava osa on kiinnitetty sukukirjoihin ja siksi kaikki keinot lisätä kirjojen myyntiä 

parantaisivat seuran vakavaraisuutta. Sukutuotteiden uudistamisella pyritään myös lisäämään 

sukutuotemyynnillä hankittavia varoja. 


