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Puheenjohtajan tervehdys 
 

Päättyvä vuosi 2009 oli monelta osin hyvin poikkeuksellinen. Iloisten ja innostavien uutisten 

sijasta erilaiset maailmalta kuuluvat huolestuttavat viestit ovat koskettaneet meitä kaikkia. 

 

Olisiko tämä yleinen epävarmuus ja alakulo voinut olla osaltaan syynä myös siihen, että me 

Marttisetkaan emme innostuneet suuremmalla joukolla vuosittaisesta suvun kesätapaamisesta. 

Pienen osallistujamäärän takia tämän vuoden kesätapahtuma jouduttiinkin perumaan. 

 

Ehkä meidän on aika myös pohtia muitakin syitä sille, ettei perinteinen, aikaisemmin hyväksi 

havaittu suvun kesätapahtuma ei enää kokoa joukkoamme yhteen. Onko tämä merkki siitä, 

että meidän on aika miettiä, kuinka uudistaisimme sukuseuramme toimintaa ja niin 

tarjoaisimme suvun jäsenille kiinnostavaa sukutietoa sekä uudenlaista yhteistoimintaa. 

Voisiko nämä uudet toimintamallit nostaa seuramme toiminnan uuteen kukoistukseen? 

 

Sukuseuran hallituksessa käydyissä keskusteluissa olemme päätyneet siihen, että 

sukuseurallamme on hyviä toimintaan liittyviä perinteitä, kuten sukupäivätapahtumat, eikä 

näitä kannata lopettaa, mutta voimme kyllä uudistaa niitä.  Saman aikaisesti meidän tulee 

myös kehittää uusia toimintamuotoja, jotka palvelevat  nykyisten ja uusien sukuseuran 

jäsenten tarpeita. 

 

Yksi esimerkki näistä uusista asioita on DNA tutkimus, johon 

sukuseuramme on lähtenyt mukaan kuluvan vuoden aikana.  

Keväällä 2009 meille tarjoutui oivallinen mahdollisuus tutustua 

DNA menetelmän tarjoamaan uudentyyppiseen sukututkimukseen, 

kun professori Auvo Kostiainen otti yhteyttä sukuseuraamme 

kysellen halukkuuttamme osallistua tutkimukseen, jossa pyritään 

selvittämään John Mortonin suomalaisia sukujuuria.  

 

Tarjous oli niin mielenkiintoinen, ettei siitä voinut kieltäytyä, sillä olimmehan sukuseuran 

hallituksessa keskustelleet tällaisesta DNA tutkimuksesta jo aikaisemminkin, mutta meillä ei 

ole ollut rohkeutta/ osaamista aloittaa uutta tutkimusta ilman asiantuntijan apua.  

 

Vasta tulevaisuus näyttää mitä kaikkea tämä DNA tutkimus meille 

antaa, mutta jo nyt voimme todeta, että olemme tekemisissä uusien 

mielenkiintoisten asioiden kanssa. 

 

Marttisten sukuseuran osaltahan yhteys USA:n perustusasiakirjan 

allekirjoittajaan John Mortoniin on mielenkiintoinen, sillä olihan tämä 

mahdollinen sukulaissuhde yksi sukuseuran perustamiseen liittyvä 

tärkeä tekijä . Sukuseuran kotipaikka Rautalampi kertoo myös tästä 

samasta yhteydestä. Rautalampihan oli paikka, josta John Mortonin 

isoisoisän Martti Marttisen on sanottu muuttaneen Amerikkaan 

vuonna 1654. 

Auvo Kostiaisen koordinoimaan ”John Morton yhteyden” selvittämiseen tähtäävään DNA 

tutkimukseen löytyikin Marttisten suvusta yksitoista rohkeaa mieshenkilöä. Syksyn aikana 

tutkittavista henkilöistä on tehty DNA testit ja tulosten analysointi on nyt menossa Auvo 

Kostiaisen tutkimusryhmässä.  

 

Voidaanko nyt suoritetuilla DNA testeillä vahvistaa John Mortonin ja nykyisten Marttisten 

välistä yhteyttä on vielä vaikea sanoa. Parhaimmillaan testi voi kertoa meille kuinka suurella 

todennäköisyydellä John Mortonilla ja joillakin nyky-Marttisista olisi yhteinen esi-isä 1500- 



 

 

luvulta. Tämä tieto yhdessä kaiken muun aiheeseen liittyvän historiallisen aineiston kanssa 

voi siis vahvistaa ”John Mortonin suomalaisuutta ja Marttisten suvun jäsenyyttä”. 

 

 

DNA tutkimustuloksista saamme muutakin 

tietoa sukujuuristamme ja tässä tapauksessa 

nimenomaan sukumme mieslinjoista. 

Alustavasta tulosten arvioinnista voimme jo 

todeta, että ”Marttisen miehet” kuuluvat 

pääosin suureen itäsuomalaisten miesten 

ryhmään, joka on haploryhmän N:n mukaan 

ristitty ”Niilon pojiksi" ja joita voidaan kutsua 

myös "mammutinmetsästäjien jälkeläisiksi". 

 

 

Vaikka DNA testaus tuokin uutta tietoa sukututkimukseen, ei se tule korvaamaan perinteistä 

sukututkimusta. DNA testauksen avulla voimme kuitenkin saada sellaista täydentävää 

sukutietoa, jota ei perinteisillä sukututkimusmenetelmillä pystytä selvittämään.  

Koska Y-kromosomi periytyy sellaisenaan sukupolvelta toiselle, saadaan DNA testauksessa 

tietoa henkilöiden välisistä yhteyksistä heimo- tai klaanitasolla ja lisäksi voidaan Y- 

kromosomin mutaatioiden lukumäärästä tehdä päätelmiä siitä, kuinka läheistä sukua ihmiset 

ovat keskenään.   

 

Nykyinen Marttisen suku on hyvin laaja ja periaatteessa DNA tutkimus voisi siis antaa meille 

tietoa, kuinka aikaisessa vaiheessa Marttisen eri sukulinjat ovat alkaneet muodostua ja kuinka 

kaukaa nykyisten Marttisten sukuhaarojen yhteiset kantaisät on löydettävissä. Tämän tiedon 

hankkiminen edellyttää kuitenkin lisää DNA testauksia Marttisten eri sukuhaaroista.  

 

Jotta tällaisia uusia tutkimusmenetelmiä voidaan ottaa tehokkaaseen käyttöön 

sukututkimuksessa, tulisi sukuseurasta löytyä henkilöitä, joilla on osaamista ja kiinnostusta 

tähän uuteen tutkimusmetodiikkaan. Sukuseuran DNA ryhmän muodostamiseksi kaikkia 

tutkimuksesta kiinnostuneita pyydetäänkin kertomaan halukkuudestaan osallistua tähän 

työhön sukuseuran hallitukselle. 

 

Kun aloimme tutustua tähän DNA tutkimukseen ja sen mahdollisuuksiin, tuli minulle 

henkilökohtaisesti mieleen useita kysymyksiä: mitä suku sana minulle tarkoittaa, entä miten 

oma sukuni muodostuu ja ketä siihen kuuluu? 

 

Perinteisessä sukukäsitteessähän sukunimi on ollut yksi tärkeistä suvun tunnuksista.  

Sukunimen historia ei ole kovin pitkä, eikä meidän tarvitse mennä kovinkaan kauas 

taaksepäin, kun sukunimen käyttö ei ollut itsestään selvyys tai sitä käytettiin satunnaisesti. 

Sukunimen saattoi myös saada muutenkin kuin perimällä isältä esimerkiksi talon nimestä.  

Sukunimi on siis yksi tärkeä suvun tunnus, mutta ei missään nimessä ainoa sellainen. 

 

Mieslinjaan perustuva suvun määrittely on edelleen 

voimissaan, joskin yhä useammin tutkimuksiin otetaan 

mukaan myös suvun naislinja. Meidänkin 

sukututkimuksessa 1700- ja 1800-luvuilla eläneiden 

Marttisten tyttärien jälkeläisten mukaanottoa 

sukukirjoihin rajoitettiin melkoisesti, joskin syynä oli 

aineiston suuruus, ei niinkään se, että tyttärien 

jälkeläisiä olisi pidetty sukuun kuulumattomina. 



 

 

 

DNA testaus tuo täysin uuden näkökannan sukumäärittelyyn. DNA testauksella on 

mahdollista selvittää sekä suvun mieslinjaa että naislinjaa ja tarkastella nimenomaan 

aikakautta, josta on käytettävissä hyvin rajallisesti muuta materiaalia.  

DNA testaus voi tuoda esille uusia geenisukulaisia, mutta se voi myös paljastaa, että 

Marttisilla on hyvinkin laaja geeniperimä ja geenisukulaisuutemme ei välttämättä olekaan niin 

kiinteä kuin Marttinen sukunimen pohjautuva yhteys antaisi olettaa. 

  

Tulevan vuoden sukupäivillä ja muissa sukutapaamisissa tulemme kertomaan lisää näistä 

DNA tutkimuksista.  

 

Lopuksi haluan kuitenkin vielä todeta, että kaikki perinteiset sukutoimintaa liittyvät asiat ovat 

edelleen tärkeitä ja muodostavat sukuseuramme rungon ja ilman vahvaa kestävää runkoa ei 

uusien toimintaa kehittävien versojenkan kasvaminen ole mahdollista. 

Tulevia sukujulkaisuja varten tarvitsemmekin edelleen sukutarinoita ja muita muistelmia 

ajasta jolloin Marttiset ovat tätä maata asuttaneet. Kun jokaisen meistä miettii mitä tietoa 

meillä on omien vanhempien nuoruudesta tai isovanhempien elämästä, lähes jokainen joutuu 

toteamaan tietojen olevan melkoisen vajavaiset. Mitäpä jos nyt päättäisimmekin laittaa tämän 

tiedon yhdessä Marttisten sukutarinoihin omien lapsien ja lastenlasten käyttöön. 

 

Rauhallista Joulua ja Hyvää vuotta 2010 kaikille! 

Tarja Sinkko 

 

 

Uutta sukutoimintaa: Sukumatka 2010 
 

Sukuseura on aloittanut alustavan 

sukumatkasuunnistelun ensi kesälle. Yksi 

mielenkiintoinen vaihtoehto olisi osallistuminen 

Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton, Karjala-lehden, 

Sukuseurojen Keskusliiton ja Sukuviesti-lehden 

järjestämään Suvut Kohtaavat Karjalassa juhlaan  

29.07 – 01.08.2010.  

 

Juhla järjestetään Käkisalmella  ja juhlan yhteydessä on mahdollista osallistua opastettuihin 

retkiin Karjalaan esim. Jääskeen, Antreaan, Räisälään, Valkjärvelle, Metsäpirttiin jne. Jos 

meitä Marttisia olisi lähdössä matkalle riittävä määrä voimme myös harkita omaa sukuseuran 

ohjelmaa ja suunnitella tutustumiskohteet omien halujemme mukaan.  

 

Joku voi kysyä, miksi menisimme Karjalaan kun suurimmalla osalla nykyisistä Marttisista on 

juuret Saimaan rannalla ja etelä- Savossa. Marttisia on kuitenkin asunut hyvin laajalla alueella 

Karjalassakin. Saloheimon kirjassa Viipurin karjalaiset kotona ja maailmalla 1541-1620 

kerrotaan, että. Marttisia asui 1500 luvulla sekä Savossa että Karjalassa. Marttisia löytyykin 

usealta eri paikkakunnalta 1500 luvulta myös karjalasta, joten kyllä me Karjaisten sukujenkin 

joukkoon voimme itsemme lukea. Karjalan matkaan voisimme liittää myös sotahistoriaa ja 

varmasti suvusta löytyisi hyviä asiantuntijoita sotahistorian oppaiksi meille muille. 

 

Sukuseuran puolesta matkasuunnitelmia koordinoi Isto Pihkala (yhteystiedot 

isto.pihkala@sekl.fi, puh 0500 517787). 

  

Koska kaikki yhteismatkat edellyttävät tietyn osallistujamäärän, toivoisimme jäsenistöltä 



 

 

alustavaa kannanottoa mahdollisesta osallistumisesta matkalle. Ilmoittakaa Istolle oletteko 

kiinnostuneet matkasta ja mitä matkalta haluaisitte. Matkasta kiinnostuneiden määrä ratkaisee 

sen kuinka matka toteutetaan ja mikä olisi matkan ohjelma. 

Lisää yleistä tietoja Käkisalmen tapahtumasta saa sukuseurojen keskusliiton sivuilta ja 

matkan järjestäjältä: http://www.suvut.fi ja http://www.lomalinja.com. 

Kesätapahtuma ja vuosikokous 23.5.2010 Mikkelissä 
 

Sukuseuran kesätapahtumaa ja vuosikokousta 2010 on suunniteltu vietettävän tällä kertaa 

sukumme ”ydinalueella” Mikkelissä jo alkukesästä jollei peräti loppukeväästä. 

 

Kokoontumispaikka olisi idyllinen Mikkelin vanhalla kasarmilla oleva varuskuntakerho. 

 

Tapaamisen alussa olisi sääntömääräinen vuosikokous ja sen jälkeen alkaisi sukupäivän 

teeman alle sijoittuva ohjelma. Ennakkotietona ohjelmasta voidaan tässä vaiheessa kertoa 

seuraavaa:  

Yhtenä sukupäivän ohjelmana olisi edellä mainitun DNA tutkimusten esittely kaikille. Turun 

Yliopiston professori Auvo Kostiainen onkin jo alustavasti lupautunut esitelmöimään 

tutkimuksesta ja tämän kautta yhteydestämme John Mortoniin. 

 

Toiseksi esiintyjäksi on lupautunut sukuseuramme jäsen kirjailija/toimittaja Eero Marttinen 

Kajaanista. Hän on suomalaisuuden ja ennen kaikkea kainuulaisuuden tulkitsija. Useat kirjat 

mm. Kalle Päätalosta ovat Eero Marttisen tuotantoa. 

 

Itse sukupäivän pitopaikasta voi vielä todeta seuraavaa. Kysymyksessä on vanha Mikkelin 

varuskunta-alue jossa mm. Marttiset ovat useiden sukupolvien ajan palvelleet 

varusmiehinä/sotilaina ja täältä on lähdetty, kun isänmaa on kutsunut taistelurintamalle. 

Kokouspaikkamme vieressä on jalkaväkimuseo, jossa voi tutustua Savon-Prikaatin pitkään 

historiaan.  

 

Koska sukujuhlamme on näinkin aikaisin keväällä, tulemme julkaisemaan kevään 

jäsentiedotteen heti kohta viimeistään maaliskuulla tarkempine ohjelmineen ja 

ilmoittautumisohjeineen. 

 
Sukutuotteita joululahjoiksi 
 
Seuramme sukutuotteet ovat oivallinen joululahja, josta varmasti on iloa kaikille suvun 

jäsenille. Tilaamalla tuotteet sukuseuran sihteeriltä pikimmiten, on mahdollista niiden saanti 

postin välityksellä perille ennen joulua  

 

Marttisten sukukirja II on jatkoa ensimmäiselle osalle ja antaa hyvän 

läpileikkauksen Marttisten suvun jäsenten lähihistoriasta aina nykypäivään 

asti. 

  

Marttisten sukukirja  2. osa     70 €/kirja  

Marttisen suvun historia kirjanen, yksittäistilaus 10 €/kpl 

Marttisen suvun historia kirjanen, 2-4 kpl erä 8 €/kpl 

 

   Musiikin ystävälle erinomainen lahja on  

   Tauno Marttisen Vox Angelica CD levy      15 €/kpl 

 



 

 

 

Hopeinen pinssi 35 €/kpl  Pronssinen pinssi 30 €/kpl 

Hopeinen riipus 45 €/kpl  Pronssinen riipus 35 €/kpl 

 

Nyt on saatavilla myös Raili Hokkasen maalaamia posliinimaljakoita ja 

kynttilänjalkoja. Maalauksen aiheena on Kangasniemen Tamaran 

erämaamaisema.  

 

Maljakoiden hinta on 40-45 €/kpl koosta riippuen.  

Hyvä valinta pukinkonttiin on myös kaunis kynttilänjalka, 15 €/kpl ! 

 

Jäsenmaksut 2010 

 
Saadessasi jäsenkirjeen ilman pankkisiirtolomaketta, kuulut jäsenmaksusta vapautettuihin jäseniin. 

 

Tunnetko ympäristössäsi juuristaan kiinnostuneita Marttisia?  Kerropa heille sukuseurastamme ja 

mahdollisuudesta liittyä seuran jäseneksi, ottamalla yhteyttä sihteeriin (yhteystiedothan löytyvät 

tiedotteen etusivulta). 

 

Tiedonkulun helpottamiseksi jäsenistöä pyydetään ilmoittelemaan sähköpostiosoitteita edelleen 

sihteerille. Tällä hetkellä jäsenistön sähköpostiosoitteita on jäsenrekisterissä vain n. 33 %:lla 

aktiivisista maksavista jäsenistä. 

 
 

 

 

 

 


