
Marttisten ”operaatio” Savonlinna 2014 

 

Sukuseura osallistui ensimmäistä kertaa historiassaan valtakunnallisille sukututkimuspäiville 

Savonlinnassa 15. – 16.03.2014. 

 

Tapahtumassa seuraa edustivat: Pentti Marttinen, Jouko Marttinen, Mika ja Sirpa Marttinen, 

Pekka Haikkala, Helga Ylönen ja Sami Marttinen. Kohtuullisen vahva osallistujajoukko oli 

perusteltu sillä että tällöin voitiin pitää koko ajan seuran esittely- ja myyntipiste miehitettynä 

vähintään kahdella ja samalla muille tarjoutui mahdollisuus osallistua luennoille. Tilaisuuden 

kautta saatiin samalla hyvää kokemusta toiminnasta vastaavissa tapahtumissa ja tässä 

mielessä se toimi oivana koulutustilaisuutena. 

 

Seuran esittely- ja myyntipiste 

 

Seuran esittely- ja myyntipisteessä esiteltiin sukuseuraa, sen historiaa ja toimintaa 

kiinnostuneille. Suurin kiinnostus tuntui kohdistuvan DNA-sukututkimukseen ja tämän 

vuoksi Pekka Haikkala olikin ehdoton valttikorttimme. 

 

 
 

Kuva: Esittelypisteemme ja sen ääressä Jouko, Sami ja Helga. Taustalla sukuseuramme 

isännänviirit 

 



Lisäksi olimme sijoittuneet juuri FTDNA:n (FamilyTreeDNA, suuri amerikkalainen DNA 

sukututkimusyhteisö) ständin viereen, josta johtuen meidät välillä sekoitettiin myös heidän 

pisteeseensä, olivathan pöydät hyvin tiiviisti vieri vieressä. 

 

DNA sukututkimukseen kohdistuvasta kiinnostuksesta päätelleen olemme nähtävästi jossain 

määrin uran uurtajia tälläkin saralla ja FTDNA:n edustajakin käytti välillä Marttisten DNA 

projektia referenssinä esitellessään DNA sukututkimusta. Näin ollen Pekan vetäämä 

projektimme edustaa tämän päivän sukututkimusta parhaimmillaan. 

 

Toinen seuramme kiinnostusta herättänyt kohde oli tietenkin John Morton yhteytemme ja 

USA:n itsenäisyyteen liittyvä tausta, jota tietenkin pidimme esillä. 

 

Toisella puolen pöytänaapurinamme oli Laitisten sukuseura Hankasalmelta ja olikin 

mielenkiintoista vaihtaa kuulumisia heidän edustajiensa kanssa ja havaita kuinka paljon 

yhteistä meillä kahdella suurella suvulla on sekä seuroina että myös henkilöinä sukujen 

historiassa.  

 

 
 

Kuva: Jouko yrittää löytää itsenäisyysjulistuksesta John Mortonin allekirjoituksen siitä 

kiinnostuneelle. Mika ja Pekka varmistavat taustalla 

 

Juhlaillallinen 

 

Lauantaina 15.3. kuului sukututkimuspäivien ohjelmaan illallinen Savonlinnan perinteisessä 

Casino ravintolassa. Illallisen alussa kuultiin kattava esitelmä Casinon kylpylähistoriasta, joka 



ulottuu yllättävän kauas menneisyyteen ja josta olisi riittänyt varmasti tarinoita pidempäänkin 

esitykseen. 

 

 
 

Kuva: Illallispöytään järjestäytyneenä ruokaa odotellen 

 

Ilta sujui erittäin mukavasti nauttien Savonlinnan musiikkiopiston nuorten 

kansanmusiikkiryhmän musiikkiesityksestä ja herkullisesta Tsaarin buffet -illallisesta. 

 

Seminaari luennot 

 

Kahden päivän ajalle oli sukututkimuspäivien yhteyteen järjestetty mittava seminaari 

Savonlinnan seudun historiasta teemalla ”Rajan läheisyydessä vanhan Suomen ja autonomian  

aikaan”. 

 

Sukututkimuspäivät avasi juhlallisesti kansanedustaja Jouni Backman, jonka omatkin juuret 

liittyvät Savoon ja Olavinlinnaan Redsven suvun kautta. 

 

Vuoden sukukirjaksi päivillä valittiin Yrjö Varpion Vasiljeffeista kokoama sukukirja jota 

Tulenkantajat kirjakaupan sivuilla (http://www.sanasato.net/uutiset.html?12) kuvaillaan 

seuraavasti  

 

” Suomen Sukututkimusseura on valinnut professori Yrjö Varpion teoksen Vasiljeffit vuoden 

2013 sukukirjaksi. Raadin mukaan teos on mm. ”ajankohtainen, sillä se kertoo 

maahanmuuttajien sopeutumisesta sekä ortodoksisen vähemmistön asemasta Suomessa... 



Traagisiakin piirteitä sisältävä sukukronikka on kirjoitettu mukaansa tempaavasti 

monipuolisia lähteitä hyväksi käyttäen ja viimeistelty huolella. Visuaalisesti onnistuneen 

teoksen kuvitus on laadukas ja sen taitto on tehty ilmavasti.” 

 

Henkilökohtaisesti olin seuraamassa lauantaina 15.3 Jussi Nuortevan luentoa Curt von 

Stedingkin arkistosta ja enpä ollut moistakaan henkilöä aiemmin tiedostanut vaikka hän olikin 

Venäjän sodassa Savon Prikaatin päällikkönä mm. kuuluisassa Porrassalmen tasitelussa. FM 

Heikki Vuorimiehen luento ”Ruotusotilaiden tutkiminen” oli myös erittäin mielenkiintoinen 

ja oli hauska tutustua tähän ruotusotilasjärjestelmään, josta en ollut aiemmin näin syvällisesti 

tietoinen. 

 

Sunnuntain luennoista  taas tarkemmin kuuntelin sotahistorian tutkija Jukka Torvelaisen 

esityksen Suomalaisesta sotaväestä autonomian aikana ja erityisen mielenkiintoisen Jussi T 

Lappalaisen luennon Kustaa III:n sodankäynnin ongelmista Savossa. Tämä luento herätti 

miettimään miten jännittävää ja toisaalta sotaista Savon historia tuolla 1700-luvun lopulla oli 

ja ihan tässä omilla kotinurkilla. 

 

Kaiken kaikkiaan sukututkimuspäivien seminaariluennot avasivat erittäin valaisevasti 

paikallishistoriaa Savonlinnan ja koko Savon alueelta. 

 

Seminaariohjelma 

Lauantai 15.3.2014  

10.00 – 11.00 Avajaiset 

11.00 – 12.00 Pääjohtaja Jussi Nuorteva: 

Kansallisarkiston ostama Curt von Stedingkin arkisto 

13.00 – 14.00 FM Heikki Vuorimies: 

Ruotusotilaiden tutkiminen 

14.00 – 14.45 Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen: 

Sukututkimus luo ihmiselle juuret 

14.45 – 15.45 FM Ulla Ijäs: 

Vanhan Suomen saksalaiskauppiaiden avioliittostrategioista 

15.45 – 16.15 FT Jukka Partanen: 

Sukututkija Viipurin arkistossa –oppaan julkistaminen ja kirjan 

esittely 

  



 

Sunnuntai 16.3.2014 

9.30 – 10.30 KL, sotahistorian tutkija Jukka Torvelainen: 

Suomalainen sotaväki autonomian aikana 

10.30 – 11.30 FT Sakari Auvinen: 

Suvut, Saimaa ja rahtiliikenne 

12.30 – 13.30 VM, toimittaja Mirja Karjalainen ja sukututkija Reetta Väänänen: 

Olavinlinnan liepeille kotoutuneen Redsven-suvun vaiheita 

1500-luvulta alkaen 

13.30 – 14.30 Emer. prof. Jussi T. Lappalainen: 

Sodankäynnin ongelmia Kustaa III:n sodan Savossa 

14.30 Päätössanat 

 

 

Kuva: Yleiskuvaa näyttelystä 

 

Yhteenveto 

 

Sukututkimuspäiville osallistuminen sukuseurana ja näyttelyosaston pitäminen seuran 

historiassa ensimmäistä kertaa, oli merkittävä päänavaus aivan uudenlaiselle seuran, sen 

toiminnan ja sukuhistoriamme näkyvyyden kasvattamiselle. 

 

Kokemuksen perusteella Marttisten sukuseuralla on erinomainen toiminnan tausta ja 

perusasiat tämänkaltaiseen toimintaan. Olemme myös sukututkimuksen saralla uran uurtajia 

DNA projektissamme ja tältä pohjalta on ”hyvä takoa kun rauta oon kuuma”. 

 

Se, että osallistuminen edustavalla näyttelyosastolla esim. kaksipäiväisen tapahtuman ajan 

jatkuvasti miehitettynä vaatii tietenkin vapaaehtoistyötä ja aikaa, on tietyssti osaltaan 

rajoittava tekijä, mutta osallistuminen suurimpiin valtakunnallisiin tapahtumiin erityisesti 

suvun ydinalueilla on varmasti panostus, joka maksaa vaivan seuran näkyvyyden 

lisääntymisenä. 

 

21.04.2014 Jouko Marttinen 


