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Rauhallista Joulun odotusta toivotetaan koko jäsenkunnalle! 
 

Kuluva vuosi oli taas virallinen vuosikokous vuosi. Toukokuussa pidettiin Mikkelissä seuran 

vuosikokous. Tapahtuma oli edellisen hallituksen toimesta hyvin järjestetty ja onnistunut. 

Puheenjohtaja ja osa hallituksen jäsenistä vaihtui. Hyväksyttiin tilit ja toimintakertomus sekä 

uudelle toimikaudelle toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

 

Kokouksessa oli joukko uusia jäseniä, jotka oli saatu innostumaan sukuasioista keväällä 

tehdyn ”jäsenhankinta kampanjan” kautta. Postin kautta lähetettiin noin 1600 

liittymisilmoituskaavaketta ja näin onnistuttiin saamaan seitsemisenkymmentä jäseneksi 

ilmoittautunutta. 

 

Virallisten asioiden lisäksi tilaisuudessa selvitettiin DNA-tutkimuksen tuloksia Pekka 

Haikkalan toimesta. Lisäksi Kainuulaisesta kirjailijasta Ilmari Kiannosta kertoi Eero 

Marttinen mielenkiintoisessa esitelmässään. Maittavan aterian jälkeen tutustuttiin opastetulla 

kierroksella Jalkaväki museoon. 

 

Uusi hallitus on aloittanut toimintasuunnitelman mukaisten asioiden sekä muiden  

kokouksessa terveisinä saatujen ideoiden selvittelyn ja tutkimisen.  

 

Heti kesäkuun alussa oli Helsingin Yliopistolla John Morton seminaari, jonka järjesti Suomi-

Amerikka seura ja priimus moottorina oli entinen Suomen USA:n suurlähettiläs Marilyn 

Ware. Seminaarissa käsiteltiin Mortonin ja hänen esi-isiensä yhteyksiä Suomeen sekä 

mahdollisesti Marttisten sukuun. Paikalla oli muutamia sukuseuramme jäseniä ja Pekan 

esittelemän DNA-tutkimuksen siellä esitti professori Auvo Kostiainen.  

Siirtolaisseura järjestää Turussa heinäkuun alussa Mortonia käsittelevän seminaarin. Sinne 

ei toistaiseksi ole suunnitteilla yhteistä matkaa/tapahtumaa, mutta seuratkaa kotisivujamme, 

mihin tästäkin tulee lisäinformaatiota. Mortoniin tuntuu olevan kiinnostusta ja meitähän 

kiinnostaa hänen sukujuurensa. 

 

DNA-tutkimusta jatketaan ja tarkempia suuntaviivoja selvitetään professori Auvo Kostiaisen 

kanssa. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Pekka Haikkalaan. 

Sukututkimus ja tarinat sukujen vaiheilta ei ole oikein edistynyt, koska jäsenistöltä ei ole tullut 

kirjoituksia. Saadut tiedot on tallennettu ja tutkitaan parhaillaan ohjelmistoa, millä saataisiin 

helposti tallennettua jatkossa koottavat sukutiedot kirjoissa olevaan muotoon. Näin saataisiin 

julkaistua jonkun ajan päästä täydentävä osa sukukirjoille.  

 

USA:n matka oli esillä vuosikokouksessa ja sen selvittely ja mahdollinen järjestäminen 

syksylle 2012 on aloitettu. Asiasta tulee lisää tietoa kevään kirjeeseen. 

Myöskään sukujuurien selvittelyä idän suuntaan ei ole unohdettu. Matkoja Karjalaan tai 

Inkerinmaalle harkitaan, jos sopiva kohde löytyy. 

 

Vuosikokouksessa jo pyydettiin ilmoittautumaan eri aiheiden käsittelyyn 

innostuneita/halukkaita jäseniä. Pyyntö on edelleen voimassa. Asioita voidaan paljon 

nykytekniikalla hoitaa sähköisesti ja näin antaa oma panos sukuseuramme toiminnan 

kehittämiseen. 

 

Lopuksi toivotan kaikille Rauhallista Joulua ja sukututkimukseen innostavaa Uutta Vuotta ! 

 

Risto Marttinen 



 

 

 

Marttisten sukuseuran vuoden2011 kesätapahtuma järjestetään 

Rautalammilla 12-14.8.2011 Amerikka päivien ja Sisä-Savo messujen 

yhteydessä.   
 

Marttisten sukuseuran kotipaikka Rautalampi ja Rautalammin seurakunta täyttävät ensi 

vuonna 450 vuotta. Vuonna 1561 muodostettuun Rautalammin pitäjään kuului 27 nykyistä 

kuntaa ja kaupunkia Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta.  Suur-Rautalammin alueelta muutti 

1500-luvun lopulla ja 1600-luvulla suuri joukko siirtolaisia Keski-Ruotsin ja Norjan 

suomalaismetsiin, josta muuttovirtaa oli myös valtameren taakse, etenkin Delawaren 

osavaltioon. Rautalammin Marttiset olivat mukana tässä muuttoliikkeessä ja 

rautalammilaisen Martti Marttisen pojanpoika John Morton oli mukana tekemässä Amerikan 

historiaa ja siksi on sukutapahtuman ajoittaminen Amerikka päivien yhteyteen perustelua. 

Olemmehan olleet mukana viemässä Rautalampea maailmalla ja nyt Rautalampi voikin olla 

ylpeä vuosisataisista kansainvälisistä suhteistaan.   

Nyt jos koskaan kannattaa varata ajankohta kalenteriin ja sovittaa Marttisten kesätapahtuma 

tulevan vuoden kesäohjelmaan. Lisätietoa sukutapahtumasta ja Rautalammin tapahtumista on 

kevään jäsenkirjeessä. 

 

Sukutuotteita lahjaksi sukulaisille ja iloksi itselle – nopea tilaus mahdollistaa 
toimituksen vielä jouluksi 

 

Tilaamalla tuotteet sukuseuran sihteeriltä pikimmiten, on mahdollista niiden saanti postin 

välityksellä perille ennen joulua (postimaksu 10€). Lisää tietoa sukutuotteista saa sihteeriltä 

  

Sukutuotteita Hinta 

Sukukirja II    70€ 

Marttisen suvun historia kirjanen 10€ 

Ostoskassi 15€ 
 

Pinssi, hopea/pronssi 35/30€ 

Riipus, hopea/pronssi 45/35€ 

Maljakot, eri kokoja 40 - 45€ 

Kynttilänjalka 15 € 
 

 

 

Marttisten isännänviirin ennakkotilaus 25.2.2011 mennessä 
 

Sukuseuran hallitus on päättänyt tilata Marttisten sukuseuran isännänviirejä 

ennakkotilausten pohjalta. Isännänviirin hinta tulee olemaan 50 -100 € viirin koosta ja 

tilauksen suuruudesta riippuen. Isännänviirin tilaamisesta kiinnostuneita pyydetään 

otattamaan yhteyttä seuran sihteeriin tai lähettämään suoraan ennakkotilauksensa sihteerille 

sähköpostilla tai kirjeellä 25.02.2011 mennessä.  



 

 

Jäsenmäärästä 

2010 keväällä toteuttamamme jäsenhankintakampanja on osoittautunut kohtuullisen 

menestyksekkääksi, saimmehan tuon seurauksena n. 70 ilmoittautunutta uutta jäsentä, mikä 

on melkoinen piristysruiske n. 300 jäsenen lukemissa pyörineeseen jäsenmääräämme. Lisäksi 

n. 90 henkilöä ilmoittautui ”ystävärekisteriimme” ja toivomme tietenkin myös heidän 

joukostaan löytyvän aktiivisia juuristaan kiinnostuneita liittymään jatkossa jäseniksi ja 

mukaan sukuseuran eri aktiviteetteihin. 

Jäsenmaksut 2011 
 

Sukuseuran toiminnan elinehto on jäsenten vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksut pyydetään 

maksamaan oheisella pankkisiirrolla 25.02.2011 mennessä. 

Lisäämällä maksusuoritukseesi viitenumeron, helpotat sihteerin työtä jäsenrekisterin 

ylläpidossa. Viitenumero on tämän kirjeen postitustarrassa nimesi yhteydessä. 

Jos et viitenumeroa löydä kertoo se siitä että olet uusi jäsen jolla ei vielä ole jäsennumeroa. 

Tässäkin tapauksessa voit maksaa jäsenmaksun viitenumerolla 4048, mutta ota myös yhteys 

sihteeriin jäsentietojen täydentämiseksi jäsenyydeksi. 

Yhteydenpidon helpottamiseksi ilmoittakaa edelleen sihteerille sähköpostiosoitteitanne, sillä 

tämän hetkinen sähköpostiosoitteiden määrä on n. 41 % jäsenistöstä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jos tässä ei ole pankkisiirtolomaketta, on se merkkinä siitä, että olet jäsenrekisterin mukaan ainais-, 
kunnia- tai nuorisojäsen, etkä täten velvollinen jäsenmaksun suoritamiseen. 
 
 


