
Hyvät Marttisen sukuseuralaiset 

Hyvää varhaista kevättä jäsenistölle. Tätä kirjoitettaessa olemme saaneet kokea jo helteitä, mutta 

sitten tuli perinteinen takatalvi. Mennyt talvi oli kyllä poikkeuksellinen, kun parina edellisenä 

talvena totuttiin kunnon lumikinoksiin. Nyt odotellaan kesää ja vuosikokoustamme. Seuramme on 

jo toiminut neljännesvuosisadan ja sen toiminnan varrella on monia muistelemisen arvoisia 

tapahtumia. Joka vuosi olemme vähintään tavanneet kesätapahtuman tai vuosikokouksen 

merkeissä. 

Tulevana kesänä kokoonnumme elokuun 2 päivänä Inkalan kartanoon Hattulassa. Kartano 

sijaitsee Hämeenlinnan kupeessa. Ajo-ohjeet löytyy www.inkalankartano.fi sivuilta. 

Ilmoittautuminen alkaa klo 9 ja kokous klo 10. Käsittelemme aluksi sääntömääräiset asiat ja 

senjälkeen saamme kuulla pari mielenkiintoista esitelmää. 

Professori Auvo Kostiainen Turun Yliopistosta alustaa aiheesta " Ruotsin metsäsuomalaisten 

siirtyminen Delawereen". Professori Kostiainen on perehtynyt siirtolaisuuteen ja oli perustamassa 

DNA-tutkimusta, jolla selvitettiin yhteyksiämme John Mortoniin. Hän on myös ollut vaikuttamassa 

siihen, että Turun Yliopistoon perustettiin Pohjois-Amerikan tutkimuskeskus. Tämän yhteydessä 

toimii John Morton Center. Näistä lisää kokouksessa. 

Sukuseuramme hallituksen jäsen Pekka Haikkala, joka toimii myös sukuseuramme DNA-projektin 

vetäjänä ja asiantuntijana, on lupautunut pitämään kesäpäivien toisen alustuksen, jonka aiheena 

on ”Petäjäveden Marttisten historia 1500-luvulta nykypäivään”. Esitys puolestaan kertoo 

savolaisasutuksen leviämisestä silloisen läntisen Suomen suuriin erämaametsiin erityisesti tuolloin 

Hirvensalmelta Petäjävedelle muuttaneen Heikki Marttisen aloittaman sukuhaaran historian 

valossa.  

Odotamme runsasta osanottoa viimevuotiseen tapaan ja ohjelmassa on väljyyttä niin, että 

osanottajilla on mahdollista tutustua toisiinsa entistä paremmin. 

Sukututkimuspäivillä Savonlinnassa maaliskuussa saimme osoituksen siitä, että sukuseuramme on 

johtavia seuroja DNA-tutkimuksessa. Mielenkiintoa aiheesta löytyi niin ammattilaisten kuin 

muidenkin sukututkijoiden piiristä. Viimesyksyisen DNA-seminaarimme yhteenvetoon kannattaa 

tutustua kotisivuiltamme kohdasta ”Ajankohtaista”. Edelleen kaivataan täydentäviä näytteitä 

sukuseuralaisilta ja seura on näin harkintansa mukaan tukemassa näytteenantajia 100 eurolla. 

Seuran talous on vakaa, mutta suurin yksittäinen kulu on jäsenkirjeet. Siksi toivomme, että 

jäsenistö antaa e-mail osoitteensa ja sen kautta pystymme säästämään postituskuluissa. Muutakin 

informaatiota voidaan jakaa sähköpostitse, jos valtaosalla olisi e-mail osoite. Jäsenkirjeet 

postitetaan edelleen niille, joilla ei ole sähköpostia. Yhdistyksen sivut uudistuu ja siirtyy uudelle 

palvelimelle. Muutoksessa mennee tämä vuosi, mutta seuran sivuja päivitetään jatkuvasti. Olemme 

myös face bookissa otsikon "Marttinen sukua " alla. 

Tavataan Hämeen sydämessä - Inkalan kartanossa elokuun alussa !  

Terveisin              Risto Marttinen,   puheenjohtaja 

 



Sukupäivä ja vuosikokous Inkalan kartanossa 

 

Tulevan kesän sukutapaaminen on La 2.8.2014  Inkalan kartanossa (www.inkalankartano.fi) 

lähellä Hämeenlinnaa. Laittakaapa päivämäärä ylös ja tulkaa juhlaan. Suvussa on varmaan 

monta joka ei vielä ole sukupäivillämme käyneet. Päivillä on vuosikokouksen jatkeena 

laadukkaita luentoja,mm. prof. Auvo Kostiainen sekä sukuseurastamme Pekka Haikkala. 

Laadukkaasta musiikista vastaa Hämeenlinnan Sibelius opisto.  

Yhdessä oloon ja seurusteluun Inkalan Kartanon kauniissa kartano- ja  pihamiljöössä on nyt 

varattu hyvin aikaa. 

Seuramme tarvitsee toimiakseen aktiivi jäseniä sekä toimijoita. Oletko sinä kiinnostunut? 

Tule ihmeessä mukaan, joko jäseneksi tai mukaan suoraan toimintaan hallituksen kautta. 

Juuri sinulla voi olla uusia toimintamalleja ja ideoita joita nyt tarvitaan. Jos et ole vielä 

sukuseuran jäsen kotisivuiltamme saat tietoa toiminnasta ja jäsenyydestä. Yhteydenottoja 

otetaan vastaan. Aurinko paistaa,- taitaa tulla kesä.  

Sukupäivän ohjelma on seuraava: 

 
09.00 – 10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi 

10.00 – 11.30 Vuosikokous (Esityslista alla) 

11.30 – 12.00 Siirtyminen ruokailuun, kartanon esittely 

12.00 – 13.30 Ruokailu, seurustelua  

13.30 – 15.20 Mielenkiintoisia esitelmiä 2 kpl 

 

Prof. Auvo Kostiainen: 

” Ruotsin metsäsuomalaisten siirtyminen Delawareen” 

 

Pekka Haikkala: 

” Petäjäveden Marttisten historia 1500-luvulta nykypäivään” 

 

15:20 – 16:00 Lähtökahvi 

 

Ohjelmaosuuksien välissä musiikkia Hämeenlinnan Sibelius opiston opiskelijoiden 

esittämänä. 

 

Sukupäivän osallistumismaksu on 30 Eur/henkilö. Alle 15-vuotiaat lapset ilmaiseksi 

vanhempien mukana.  

 

 Ilmoittautumiset 13.07.2014 mennessä sihteerille  jouko.marttinen@luukku.com tai p. 040-

594 6374 . 

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 

 

Mahdolisiin muihin esille tuleviin asioihin pyydetään tekemään esitykset 20.6.2014 

menessä, jotta ne voidaan ilmoittaa sanomalehti-ilmoitusten kutsussa. Sääntöjen 

mukaanhan käsiteltävät asiat on esitettävä kirjallisesti niin hyvissä ajoite että ne 

voidaan sisällyttää kutsuun. 

Marttisten sukuseura valtakunnallisilla sukututkimuspäivillä 

 

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 vetämä 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 



 

Sihteerin terveiset 
 

Sukuseuran toiminnan elinehto on jäsenten vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksuja on tähän 

mennessä tullut yhteensä 168 maksuvelvolliselta jäseneltä (edellisvuonna samaan aikaan 

179), mutta vielä puuttuisi 86. Jos olet epävarma onko jäsenmaksu tullut maksettua, voit 

aina kysäistä sihteeriltä  sähköpostilla   jouko.marttinen@luukku.com  tai   puhelimella    

040-5946374.  

 

Muistakaahan myös tarkastaa ja päivittää ilmoittamanne sähköpostiosoitteet, sillä suuri osa 

jäsenrekisterissä olevista sähköpostiosoitteista näyttää olevan” vanhentuneita”. 

 

”Työpaikkailmoitus” 

 

Neljän hallituskauden ja 8 vuoden jälkeen tarjoan sihteerin paikkaa uusille virkeille voimille. 

Sinänsä voin suositella tehtävää sukuseuratoiminnasta ja suvusta kiinostuneille hyvänä 

tilaisuutena perehtyä syvällisesti  seuratoimintaan ja tutustua  sukulaisiin.  

Sukutuotteista 

 

Molempia sukukirjojammehan  on edelleen saatavana vaikkapa nuoremmalle polvelle lahjoiksi ; 

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

 

Lisäksi uusina myyntituotteina isännänviiri nyt kahdessa koossa (4.5 m ja 3.0 m) 85 eur ja 50 eur/kpl 

Myös pöytäviiriämme löytyy edullisella 25 Euron kappalehinnalla. 

 
Lisäksi löytyy edelleen omistuskirjoituksella varustettua teosta; Riitta Heino: John Morton 

Suomalaiset juuret 20 eur/kpl 
 

Kaikkiin hintoihin lisätään mahdolliset postituskulut. 

 

Hyvää ja rauhallista kesää ja tavataan elokuun alussa Inkalan kartanossa ! 

 

Jouko Marttinen 

Sihteeri 


