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Puheenjohtajan tervehdys 

 

Loppumassa oleva vuosi oli sukuseuralle ns. välivuosi. Kesätapaamisessa Rautalammilla 

lauantaina 13.8.2011 ohjelmassa ei ollut virallisia asioita, mutta ohjelma oli muuten 

täysipainoinen.  

 

Tapaamisemme oli yhdistetty Suomi-Amerikka-seuran vuosikokouksen yhteyteen, jolloin 

Rautalammilla vietettiin Amerikan päiviä koko viikonlopun. 

Hallitus oli kutsuttuna Amerikan päivien avajaisiin perjantai-iltana ja varsinainen 

sukupäivien ohjelma alkoi lauantaina. 

 

Kokoontuminen tapahtui Rautalammin kirjaston Kivijalkasalissa. Ohjelman aikana Sirpa ja 

Mika Marttisen lapset vastasivat musiikista. Ohjelmassa oli kirjailija Riitta Heinon luento 

kirjansa taustoista. Kirjassa hän selvittää John Mortonin esivanhempien siirtymistä 

Amerikkaan. Asiaan tuli muutamia uusia tietoja tai sitten vahvistuksia jo tiedossa olleisiin 

asioihin. Sukuseura on ottanut Heinon kirjan myyntituotteeksi. Paikalla kirja teki jo hyvin 

kauppansa. 

Rautalammin emeritus kirkkoherra Raimo Jalkanen esitelmöi sukututkimuksesta ja miten 

siinä edetään. Hän käytti mallina omaa sukuaan ja miten eri lähteistä oli kerännyt tietoja 

sukunsa esi-isistä. 

 

Luentojen jälkeen siirryttiin Raimo Jalkasen johdolla lounaalle hautausmaan läpi, missä 

kuulimme hänen selvitystään paikallisista vaikuttajista, joita hautausmaalle oli haudattuna. 

Hautausmaa oli hyvin hoidettu ja kirkon edessä oli muistomerkki aikanaan Amerikkaan 

lähteneiden muistoksi. 

 

Amerikan päivien päätapahtumaksi oli 

suunniteltu kulkue, missä Marttisten suku oli 

kärjessä. Joukkomme oli pukeutuneena asuihin, 

joihin kuviteltiin aikanaan uudelle Mantereelle 

lähtijöiden pukeutuneen.  

Allekirjoittanut sai kunnian ajaa Helga Ylösen 

kanssa kieseillä kulkueen kärjessä. Sukuseura sai 

paljon mainosta paikallisissa lehdissä, joissa oli 

kuvia kulkueesta. Lisäksi televisio haastatteli 

allekirjoittanutta kysellen Mortonin ja 

sukuseuran yhteyksiä. 

 

Kulkueen jälkeen tutustuimme paikalliseen kotiseutumuseoon, mikä oli todella hyvin 

varustettu ja opastus erinomainen. Lähtökahvien jälkeen hajaannuimme tahoillemme 

odottamaan seuraavaa tapaamista. Haluan tässä yhteydessä vielä kiittää järjestelyistä 

vastanneilta henkilöitä ja erityisesti Helga Ylöstä. 

Koska sukuseura sai näkyvyyttä kesätapahtumassamme, kaikkien tulisi kertoa sukulaisilleen 

sukuseuran toiminnasta ja tapahtumista. Olisi tärkeää saada sukujemme jäsenet 

kiinnostuneiksi toiminasta ja tulemaan sukuseuran jäseniksi.   

 

DNA-tutkimuksen seurantaa jatketaan ja uusia otoksia on saatu. Pekka Haikkala Ylöjärveltä 

vastaa edelleen Family treen ylläpidosta. 



Sukuseura on hakenut ajatuksen käynnistäjälle professori Auvo Kostiaiselle jaossa ollutta 

Siirtolaisinstituutin John Morton tunnustuspalkintoa. 

 

Tarinoita sukujen vaiheilta ei ole saatu ja niitä odotellaan edelleen. Lisäksi sukuseuralla on 

nyt käytössään arkistoholvi, jonne voidaan ottaa jäseniltä vanhaa aineistoa (asiakirjoja) 

tallennettavaksi tuleville sukupolville. Tietoja muutoksista ja puutteista sukukirjoissa ottaa 

sihteeri edelleen vastaan. Saadut tiedot on tallennettu ja niitä toivotaan sähköisessä 

muodossa. 

Tutustukaa sukuseuran myyntituotteisiin ja hyödyntäkää niitä lahjoissa sukulaisillenne. 

 

Lopuksi toivotan kaikille Rauhallista Joulua ja sukututkimukseen innostavaa Uutta Vuotta ! 

Puheenjohtaja 

 

 

Marttiset maailman matkailijoiksi  
- länteen Mortonin jäljille vai  

- itään sukujuurien alkulähteille 

 

Matkavaihtoehto 1   Amerikan itärannikkokierros  15.9. – 24.9.2012 

 

Amerikan matkalla päästämme tutustumaan John Mortonin kotiseutuun ja Yhdysvaltojen 

historian alkulähteisiin. Amerikan itärannikolle suuntautuvan matkan kesto olisi 9 päivää ja 

ajankohta 15.9. – 24.9.2012. 

 

Matka suuntautuisi aluksi Finnairilla New Yorkiin, josta jatkettaisiin edelleen junalla 

Philadelphiaan, bussilla Delawareen ja Washingtoniin, josta paluu olisi 23.11. lentäen New 

Yorkin kautta Helsinkiin. Kussakin kolmessa suurkaupungissa oltaisiin näin 2-3 yötä ja niissä 

olisi myös mahdollisuus osallistua opastetuille kaupunkikierroksille. Lisäksi on aikaa tutustua 

kaupunkeihin omalla ajalla kunkin mieltymysten mukaisesti. Majoittuminen on keskitason 

keskustahotelleissa. 

 

Matkan arviohinta olisi matkojen ja hotellien suhteen n. 1300 €/h edellyttäen 

hotellimajoitusta 2 h huoneissa. Vapaaehtoisten kaupunki-kierrosten hinta on n. 30 €/h kukin. 

 Hintoihin ei sisälly ruokailuja eikä välttämättä kaikkia tarvittavia taksimatkoja ja ne ovat 

luonnollisesti riippuvaisia myös ko. ajankohdan valuuttakursseista etc. 

Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 15 henkilön osallistumista.  

 

Matkavaihtoehto 2   Udmurtian seikkailu 11.-19.8.2012 

Udmurtian asutushistoria ulottuu yli 10.000 vuoden päähän. Udmurtian etäisyys venäläisistä 

pääkaupungeista on mahdollistanut paikallisten kulttuurien säilymisen ja jopa luonnonuskon 

kulttien vaalimisen alueen eteläissä piireissä. Udmurtit ovat säilyttäneet tietoisuuden 

kahdesta suuresta Vatka ja Kalmez -sukuyhteisöistä. Pyhät paikat (lehdot, puut, lähteet ja 

muut rukouspaikat) on säilytetty pyhinä ja niitä on suojeltu. 

Perinteet ja kotiseutumatkailu ovat siellä nousussa.  

Matkan hinta 950-1100 euroa riippuen lähtijämääristä + viisumin hinta. Hintaan kuuluvat 

matkat, majoitukset, ohjelma ja ruokailut Udmurtiassa. Pietarin, Moskovan ja Kazanin 



ruokailut omakustanteiset. Suunnittelemme Pietarin ja Moskovan ohjelman matkalaisten 

toiveiden pohjalta.  

Lähde kokemaan kanssamme parasta Venäjää! Tule etsimään kanssamme suomalais-

ugrilaista henkeä ja sen värikästä historiaa vieraanvaraisen sukukansamme maasta.  

Matkan järjestäjänä Niikon matkat (http://www.niikonmatkat.fi/).  

Jos sukuseurasta löytyisi ryhmä lähtijöitä, yritämme varata matkatoimistosta kaikille 

yhteisesti matkan ja esittää myös omia toivomuksia matkajärjestelyihin.  

 

 

Matkasuunnitelmien eteneminen 
 

Matkoista kiinnostuneet, ilmoittautukaa sihteerille viimeistään 20.01.2012 mennessä (puh. 
040-5946374 tai sähköposti: jouko.marttinen@luukku.com). Matkoista kiinnostuneiden määrän 

pohjalta voidaan sitten päättää tarkemmista matkasuunnitelmista.  

Matkasuunnitelmien jatkona on siis se, että saamme riittävän määrän ennakko-

ilmoittautumisia matkoille.  Mukaan matkoille voi ilmoittautua sukuseuraan kuulumattomat 

Marttisen suvun jäsenet ja Sinä sukuseuran jäsenenä voit ottaa matkaseuraksesi ”ei 

Marttisen” sukuun kuuluvan ystäväsi. 

Jos ehdotetut sukumatkat kiinnostaa, niin muista ilmoittautua, vain se takaa matkojen 

toteutumisen. 
 

 

Uutta toimintaa sukuseuraan ”osallistuminen joukkotapahtumiin” 
 

Jäsenistön keskuudessa on herännyt ajatus osallistua erilaisiin kuntoilutapahtumiin 

”Marttisten sukuseuran joukkueena”. Esimerkkinä voisi olla juoksu-, hiihto- 

yms. tapahtumat tai muunlainen harrastustoiminta. Valtakunnallisia 

tapahtumia on harvassa, mutta paikallisia ja maakunnallisia on varmasti 

kohtuullisesti.  

Sukuseuran mahdollisuudet rahallisesti tukea tällaista toimintaa ovat 

rajalliset, mutta organisoinnissa muussa järjestelyissä voidaan olla avuksi. 

Tälle uudelle toiminalle tulee tietysti saada vetäjä/ vetäjiä ja kysymys kuuluu, että ”missä on 

se/ne henkilö(t)”? Ehdotuksia toiminnan muodoista ja kiinnostuneista vetäjistä toivotaan 

pikaisesti sihteerille tai muille hallituksen jäsenille ennen  21.1.2012, jolloin hallitus 

käsittelee ko. asiaa. 

Sukutarinat ja aineistot 

 

Etsimme edelleen sukutarinoita, vanhoja sukuun liittyviä asiakirjoja ja muuta aineistoa, jota voitaisiin 

nyt myös säilyttää turvallisesti Helga Ylösen suosiollisesti tarjoamassa arkistotilassa vanhassa 

pankkiholvissa Suonenjoella. 

Jos sinulla on vanhoja Marttisten sukuun liittyviä dokumentteja, joille tarvitset turvallisen 

säilytyspaikan ja joita voisiin jossain vaiheessa käyttää suvun tutkimusaineistona, ota yhteyttä 

sukuseuraan. 

 

Sukutarinoiden kokoaminen on käynnistynyt hyvin verkkaiseen tahtiin ja nyt pyytäisimmekin teiltä 

seuran jäseniä laittamaan ”paperille ”omia ja omaistenne tarinoita. Tarinat voivat olla lyhyitä tai 

pitkiä, ne voivat kertoa  jostain suvun jäsenestä, perheestä, sukuhaarasta,  arkipäivän askareista jne. 

Tarinat voivat kertoa myös paikkakunnista ja muusta ympäristöstä, jossa Marttiset ovat eläneet 

 

Tarinoiden kirjoittamista kannustaaksemme julkaisemme tässä jäsenkirjeessä Tarja Sinkon 

kirjoittamana pienen historian Taipalsaaren Marttisista. 



 

Taipalsaari ja Marttiset 
 

Taipalsaarella, kuten muuallakin Saimaan ympäristössä on asuttu jo 

esihistoriallisella ajalla, mistä kertovat alueella tehdyt muinaislöydöt. 

Taipalsaarella vanhimmat löydöt on tehty Vaaterannan kivikautisella 

asuinpaikalla ja ne ovat peräisin varhaiselta kampakeraamiselta ajalta. 

Tyypillinen kampakeramiikka levisi Saimaan rannoille noin 4200 eKr. 

Saimaan aluetta pidetään kampakeraamisen tyylin alkukotina, josta se 

levittäytyi asukkaiden mukana Länsi-Suomeen ja Veikselille saakka. 

 

Taipaleen pitäjä mainittiin hallinnollisena alueena ensimmäisen kerran vuonna 1535. Pitäjä 

itsenäistyi Lapvedestä omaksi seurakunnakseen vuonna 1571. Taipalsaaren pitäjään 

kuuluivat tuolloin myös naapurikunnat Savitaipale ja Lemi. 

Taipalsaarella asui vuoden 1571 hopeaveroluettelon mukaan Marttisia useita perhekuntia.  
Aina 1700-luvun lopulle saakka Taipalsaarella asuttiin pääasiassa savutuvissa ja 1700-luvun 

lopulla siirryttiin kaskiviljelystä peltoviljelyyn. Elämä oli vaatimatonta ja pääasiallisena 

ravintona olivat leipä, puuro, nauris ja pavut. 1800-luvulla talonpojat rahtasivat Pietarin 

suurille markkinoille maataloustuotteita ja puutavaraa. Aiemmin vientituotteena oli ollut 

terva. 

 

Sotilasvirkatalojen ja kestikievarien aikaa 
Ruotsi-Suomeen syntyi 1600-luvun lopussa sotilasvirkatalolaitos ruotoväkiarmeijan 

perustamisen yhteydessä. Upseerit, aliupseerit ja sotilasvirkamiehet saivat palkakseen 

virkatalon tuoton. Miehistö asui sotilasvirkatalon ympäristössä. Käytännössä palkkatiloja 

hoitivat usein lampuodit eli vuokramiehet. Taipalsaarelainen Röytyn talo mainitaan 

sotilasvirkatalona ensimmäisen kerran vuonna 1680. 

 

Röytty oli lyhyen aikaa henkivartiokomppanian luutnantin virkatalo ja Kymenkartanon 

jalkaväkipataljoonan Lappveden komppanian luutnantin virkatalo. Virkaa hoitivat ainakin 

Mats Muukoin, Axel Paulin, Anders Björnram ja Fabian Kasimir Wrede ennen kuin alue 

siirtyi Venäjälle Turun rauhassa vuonna 1743. 

Kyyti- ja kievarilaitos perustettiin 1600-luvun puolivälissä. Kestikievareita perustettiin 

yleisten teiden varsille. Järjestelmän tarkoituksena oli kruunun virka-asioissa kulkevien ja 

muiden teillä liikkujien kyyditseminen, kestitsiminen ja majoittaminen korvausta vastaan. 

Kulkijat taittoivat matkaansa kestikievarissa vuorollaan olleiden pitäjän talollisten 

kyyditseminä. Kihlakuntalaisilla oli velvollisuus osallistua sekä sotilasvirkatalon että 

kestikievarin rakentamiseen. 

Röytty esiintyy 1700-luvun alussa maakirjassa kestikievarina, jota piti lampuoti Juho Röytö. 

Kruunun virkamiesten asuntoja käytettiin usein vuokraajan hoitamina kievarirakennuksina. 

Röytyn ohi kulki keskiajalta periytyvä talvitie Savitaipaleen kautta muuhun Savoon. 

Sulan veden aikana kievari palveli vesi- ja maaliikenteen solmukohtana esimerkiksi 

Savitaipaleen suuntaan kulkeneille matkustavaisille. 

 

Kornetti Lars Björnram tuli Kyminkartanon läänin jalkaväkipataljoonaan Lapveden, myöh 

Majurin komppaniaan 9.8.1722 Upplannin säätyläisrakuunarykmentistä ja hallinnoi 

Vääpelin virkataloaan Taipalsaari Sammaljärvi n:o 1 aina 29.4.1740 asti. Matts Simonpoika 

Marttinen oli Björnramin Lampuotina 1734 Sammaljärvellä. 
 



Kesätapahtuma ja vuosikokous 2012 

 

Tuleva kesä 2012 tulee olemaan taas sukuseuramme vuosikokousvuosi. Kokoonnumme viettämään 

sukupäivää ja pitämään vuosikokouksemme 09.06.2012 luonnonkauniille Punkaharjulle Luston 

metsämuseoon ja tiedekeskukseen. Lisätietoja lähempänä kevään jäsenkirjeessä. 

 

Sukutuotteista 

 

Muistutuksena jäsenistölle, että molempia sukukirjojamme on edelleen saatavana ja nyt entistä 

edullisemmin; kumpikin osa a’ 50 eur ja yhdessä tilattuna 80 eur/paketti. 

 

Lisäksi uusina myyntituotteina isännänviiri 80 eur/kpl ja Riitta Heino: John Morton Suomalaiset 

juuret 20 eur/kpl. 

 

Lisätietoja sihteeriltä, puh. 040-5946374 tai sähköposti: jouko.marttinen@luukku.com. 

Jäsenmaksut 2012 
 

Sukuseuran toiminnan elinehto on jäsenten vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksut pyydetään 

maksamaan oheisella pankkisiirrolla 24.02.2012 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. Huomatkaa uusi IBAN muotoinen 
tilinumero FI0380001379113245. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Tämän tilan ollessa tyhjä olet nuoriso-, ainais-, tai kunniajäsen joilla ei ole jäsenmaksua. 


