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Hyvät Marttisen sukuseuralaiset 

 

Sukuseuramme täytti kuluneena vuonna 25-vuotta, jota juhlistimme kauniissa kesäsäässä sukupäivillä 

Hirvensalmen Kissakoskella. Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja meitä sukuseuralaisia oli paikalla 

lähes sata. Juhlapuheen piti sukuseuramme pitkäaikainen vaikuttaja, nykyisin hallituksen varajäsen 

Isto Pihkala. Edellisen vuoden matkoista saatiin selvitystä valokuvin. Ensin Jouko Marttinen selvitti 

Udmurtian matkaa, johon osallistui 5 sukuseuralaista. Tämän jälkeen Jorma Tiihonen esitteli 

seikkaperäisesti tehtyä Amerikan matkaa johon osallistui 21 henkilöä. Kahvin juonnin lomassa 

näimme myös Sari Marttisen matkasta tekemän videon. 

Syyskuussa järjesti sukuseura parituntisen seminaarin Tampereella Marttisten DNA-ryhmän jäsenille. 

Osanottajia oli kiitettävästi eli kaiken kaikkiaan 25 henkeä ympäri Suomenmaata mukaan luettuna 

sukuseuramme hallituksen jäsenet. Seminaarissa Pekka Haikkala esitti DNA-ryhmän testituloksia ja 

niiden yhteyksiä toisiinsa. Erityisesti keskityttiin teemaan, kuinka ko. testeistä saatuja tuloksia voidaan 

ja tulisi tulkita. Esitystä seurasi vilkas keskustelu. Osallistujien taholta esitys ja seminaarijärjestelyt 

saivatkin paljon myönteistä palautetta. Päivän päätteeksi seuran hallitus piti vielä perinteisen 

syyskokouksensa. 

Koska testattujen Marttisten joukko on vielä varsin pieni, toivotaan edelleen, että aiheesta 

kiinnostuneet sukuseuralaiset, joilla on pitkä perinnöllinen isälinja, voisivat tutkituttaa oman 

DNA:nsa. Pekka jatkaa tuloksien seurantaa ja toimii asiassa yhdyshenkilönämme. 

Viime vuodelle aiottu Karjalan matka valitettavasti oli peruttava vähäisten ilmoittautuneiden vuoksi. 

Vuodelle 2014 tiedustellaan kiinnostusta Amerikan matkaan, mikä olisi tarkoitus tehdä  samalla 

ohjelmalla kuin edellinen matka syksyllä 2012. Lisäksi tarjolla olisi Vienan Karjalan matka 

Matkatoimisto Niikon järjestämänä 24-29.06.2014. Näistä tarkemmin myöhemmin tässä kirjeessä. 

Turun Yliopiston yhteyteen on perustettu Yhdysvaltojen ja Suomen poliittisen historian tutkimuskeskus 

joka aloittaa toimintansa vuoden 2014 alusta. Asiaa julkistettaessa John Morton oli näyttävästi esillä 

ja mahdollisesti jatkossa löytyy lisää tietoa amerikkalaisista sukulaisista. 

Sukuseura on päättänyt osallistua maaliskuussa 2014 sukututkimuspäiville Savonlinnassa. Toivomme 

löytävämme lisää kontaktipintaa sukuasioiden selvittämiseen ja näkyvyyttä jäsenhankintaa varten. 

Selvitetään myös mahdollisuutta saada sukututkimusseuran ainaistoa välitettäväksi jäsenistölle 

sähköisessä muodossa. Tämä edellyttää kuitenkin, että rekisteriimme saamme mahdollisimman monen 

jäsenen sähköpostiosoitteet. Jäsenistömme kokonaismäärä on hitaasti taantumassa keski-iän 

noustessa, joten jäsenistöä pyydetään aktivoimaan nuorempia sukupolvia. 

Sukuseuran vuosikokous pidetään 02.08.2014 Hämeenlinnassa (Hattulassa) Inkalan kartanossa. 

Asiasta enemmän kevään kirjeessä. Paikkaan voi tutustua internetissä www.inkalankartano.fi. 

Laittakaa päivämäärä kalenteriinne ja tulkaa vaikuttamaan sukuseuramme toimintaan. 

Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille sekä Toimeliasta Uutta Vuotta ! 

Toivottaa  Risto Marttinen,        
   puheenjohtaja 



Sukupäivät Kissakoskella 7.7.2013 

Muistelu: Risto Marttinen  

Järjestäjiä ilahdutti osanottajien määrä ja kaunis kesäsää. Sukuseura kokoontui toisen kerran 

Kissakoskelle, sillä 2002 vietimme siellä vuosikokousta. Osanottomaksussa sukuseuran hallitus oli 

päättänyt "sponsoroida" hinnassa ja kohtuullinen osanottajamäärä osoitti sen toimivan. 

Arpajaispalkintoja tuli kiitettävästi ja tämä takasi meille 0-tuloksen. 

Avauspuheessaan puheenjohtaja totesi, että seuran perustamisesta on kulunut 25 vuotta ja kaksi 

päivää. Perustamiskokous pidettiin 1988 Rautalammilla. Seuran tavoitteena on ollut sukusiteiden 

vahvistaminen ja sukukirjan tekeminen/teettäminen. Toimintasuunnitelmaan vuonna 1996 hyväksyttiin 

kirjan tekeminen ja sen tekijäksi valittiin Jarmo Paikkala. Ensimmäinen osa julkaistiin 2004 

Jyväskylässä ja toinen osa pari vuotta myöhemmin. Kirjoja on edelleen saatavana sihteeriltä. John 

Mortonin sukulaisuuteen on alusta asti uskottu vahvasti ja nyt asia on varmistettu myös DNA-testein. 

Kuluneena 25-vuotena seuralla on ollut 5 eri puheenjohtajaa. 

Vuoden 2012 matkoista saatiin seuraavaksi mielenkiintoiset selostukset valokuvien kanssa. Tarjolla 

oli tuolloin kaksi vaihtoehtoa. Udmurtian matkasta sihteerimme Jouko Marttinen selvitti millainen 

matka viidellä urhoollisella sukuseuralaisella oli ollut. Matkahan kohdistui alueelle mitä kautta 

Suomeen on aikanaan esi-isät tulleet. Kohteissa matkalaiset sai osakseen vieraanvaraisuutta ja hyvää 

palvelua, vaikka olosuhteet valokuvien perusteella olivat köyhän tuntuiset. Täydellinen vastakohta oli 

Amerikan matka, joka suuntautui John Mortonin kotiseuduille. Jorma Tiihosen tekemä valokuvasarja 

selvitti perusteellisesti päivä päivälta ja kohde kohteelta matkan tapahtumat. Kohokohtana tietysti 

John Mortonin kotitalolla ja muistomerkillä käynti. 

Juhlapuheen piti Isto Pihkala, joka puheessaan keskittyi ihmissuhteisiin ja yhteisöllisyyteen. Näillä on 

suuri merkitys sukuseuratoiminnassa, sillä kanssakäymisellä keskenään luodaan luottamuksellisiä 

suhteita ja opitaan tuntemaan toisiemme arvomaailmoja. Asiaa käsittellessään Pihkala käytti 

raamatullisia ja muinaisten yhteisöjen käyttäytymismalleja. 

Lounaan jälkeen meille esiintyi paikallinen näytelmäpiiri, joka esitti sketsipotpurin. Heikon 

äänentoiston takia kaikki ei asitystä kuulleet. Kahvin aikana pyöri Satu Marttisen tekemä video 

Amerikan matkasta. Koko tilaisuuden ajan osanottajia viihdytti pianisti Juho Valjakka. 

Lopuksi paikalliset matkaoppaat opastivat sukuseuralaiset kiertokävelylle ympäristöön. Aluksi 

selvitettiin minkälaista toimintaa vanhassa tehdasrakennuksessa nykyisin on. Kissakoskelle on myös 

valmistunut uusi vesivoimalaitos ja yläjuoksulta löytyi harvinaisia punaisia lumpeita. 



Sukupäivä ja vuosikokous2014 
 
Sukuseuran vuosikokous pidetään 02.08.2014 Hämeenlinnassa (Hattulassa) Inkalan kartanossa. 
Asiasta enemmän kevään kirjeessä. Paikkaan voi tutustua internetissä www.inkalankartano.fi.  

Nyt kaikki sukuseuralaiset erityisesti ne jotka eivät ole aiemmin olleet mukana seuran toiminassa 

mukaan elokuiselle viikonloppuvapaalle kauniiseen ja idylliseen Inkalan kartanoon, vaikka yöpyen 

paikan päällä. Yritämme suunnitella ohjelman siten, että tällä kertaa jäisi enemmän aikaa myös 

seurusteluun ja tosiimme tutustumiseen. 

Laittakaa päivämäärä kalenteriinne ja tulkaa vaikuttamaan sukuseuramme toimintaan. 

Kesäkuussa 2014 Karjalaan tai lokakuusssa uudelleen Amerikkaan! 

1. Uusitaan Amerikan matka  
 

Ajatuksena on tehdä tuo suuren suosion saavuttanut vuoden 2012 Amerikan matka uudelleen, 
jotta vielä noita John Mortonin kotiseutua kokemattomille tai miksei jo kerran käyneillekin 
tarjoutuisi mahdollisuus kokea nuo seudut ja nähtävyydet. Matkan ajankohdaksi on tässä 
vaiheessa valikoitunut   06. – 15.10.2014.  
 
Matkan hinnnaksi 2 hengen huoneilla tulee n. 2650 Eur/hlö. Matkan toteutuminen edellyttää 
20 hengen ryhmää. 
 
Kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan sihteerille pikimmiten 17.01.2014 mennessä. 
Tähän hetkeen mennessä ilmoittautuneiden määrän perusteella tehdään päätös siitä 
käynnistetäänkö matkan yksityiskohtainen valmistelu. 

2. Tutustutaan Niikon matkojen kautta kauniiseen Vienan Karjalaan 
 

Viime vuotisen kookemuksen perusteella tulimme siihen tulokseen, että täyttä itsenäistä ryhmää ei 
välttämättä ole helppo saada kokoon ja näin ollen olemmekin valinneet vuoden 2012 Udmurtian 
matkan järjestäjän Petri Niikon 2014 tarjonnasta matkan Vienan Karjalaan 24. – 29.06.2014 johon 
osallistuisimme sillä kokoonpanolla joka ehtii mukaan. Huomatkaahan, että matka on myös Savot 
lehden lukijamatka (http://www.savot.fi/Lukijamatkat/13886089.html) joten sille on varmaan 
osallistujia muutenkin sukumme ydinalueilta. 
 
Ohessa matkaohjelma(Lähde: http://www.savot.fi/Lukijamatkat/13886089.html) 

Matkareitti- ja ohjelma:  

1. päivä 24.6.2014 tiistaina Lähtö Helsingin rautatieasemalta klo 06.30 

Matkareitti: Helsinki - Lahti (Renkomäen ABC) - Mäntyharju - Mikkeli - Juva - Varkaus 
(liityntäyhteys Kerimäeltä ja Savonlinnasta) - Leppävirta - Kuopio - Siilinjärvi - Nurmes - Kuhmo - 
Vartius - Kostmaus - Jyskyjärvi -Paanajärvi - Uhtua (Kalevala) Kellonajat ilmoitetaan myöhemmin  

Saapuminen klo 17.00 Kuhmoon. Vierailu Juminkeon kalevalaisessa keskuksessa. Majoittuminen 
laadukkaaseen Hotelli Kalevalaan. Maittava Illallinen ja mahdollisuus saunomiseen..  



2. päivä. 25.6.2013. Aamiainen Hotelli Kalevalassa. Lähtö Vartiuksen raja-asemalle. Rajan ylitys ja 
saapuminen Kostamukseen klo 12.00. Saapuminen Jyskyjärvelle ja majoittuminen perheisiin klo 
16.00. Lounas. Tutustumista Karjalan rakastetuimpaan kylään. Illallinen ja sauna eli makoisa kyly. 

3. päivä. 26.6.2014. Aamiainen Runsaasti myös vaihtoehtoista ohjelmaa: mm. käyntiä kalmismaalla. 
Tuomi –yhtyeen ja loistavan tanssiryhmän konsertti. Mahdollisuus myös perinteentaitajien/ 
taiteilijoiden tapaamiseen ja säiden salliessa mahdollisuus luontoretkeen. Lounas. Vapaata kiertelyä 
ja kuvaamista. Illallinen ja sauna. Uintimahdollisuus puhtaassa joessa.  

4. päivä. 27.6.2014. Aamiainen klo 8.00. Lähtö Paanajärven kylään 9.00 joko veneellä (lisähinta n. 50 
euroa, kesto 5h/ sis. ruokailun) tai bussilla. Lounas Paanajärvellä. Kuvaamista, tutustumista kylän 
elämään, kävelyretkiä, lounas ja lähtö Kalevalaan. Majoittuminen Kalevalassa Welt-hotelliin. 
Illallinen. 

5. päivä 28.6.2014. Aamiainen klo 8.00. Tutustumista Kalevalan suureen kylään ja Lounas n. klo 
12.00. Sen jälkeen konsertti runomuseolla, jossa perinteentaitajien ja muiden luovien taiteilijoiden 
esityksiä. Mahdollisuus käsitöiden ostoon. Lähtö Jyskyjärvelle klo 15.00. Matkanvarren maisemia ja 
kuuluisa "metsägalleria". Saapuminen Jyskyjärvelle tuttuihin perheisiin klo 17.30. Klo19.00 Illallinen 
ja sauna. 

6. päivä sunnuntaina 29.6.2014 Aamiainen. Lähtö Suomeen klo 8.00 Rajan ylitys klo 13.00 Suomen 
aikaa. Paluu Helsinkiin n. klo 22.00-22.30. 

Varsinainen matkalle ilmoittautumine sitovasti tapahtuu suoraan Niikon matkoille 
http://www.niikonmatkat.fi tai puh. 045-1374757.  Ilmoittakaa  ilmoittautumisenne myös seuran 
sihteerille (+358405946374 tai  jouko.marttinen@luukku.com) niin tiedämme millaisella 
ryhmällä olemme liikkeellä ja voimme kehitellä mahdollista omaa ohjelmaa matkan 
yhteyteen.  
 



Marttisten tarinoita 

Tällä keraa sarjaamme Marttisten tarinoita olemme saaneet yhden uuden tarinan, joka vie meidät 
1950-luvun alun tunnelmiin, kertoen varapuheenjohtajamme Pentti Marttisen syntymän tunnelmista 
hänen isosiskonsa muistelemana. 

SIIHEN AIKAAN KUN LENTOKONEET VIELÄ VAUVOJA TOI 
 

Elettiin kevättä 1953 Keski-Suomessa, silloin tosin vielä kuuluttiin Vaasan lääniin. Kotikyläni oli 
pieni, samoin kotini. Meidän perheeseen kuului silloin äiti Helena, isä Jaakko, siskoni Katriina ja 
minä, perheen esikoinen. Pihamökissä asuivat isäni vanhemmat, Hilma mummo ja Aati pappa.  
 
Alku kevään tapahtumia en juurikaan muista, olinhan vasta neljä vuotias. Äitini on kertonut 
myöhemmin, että olin naapurin isännän kyselyyn; mitä äijilles kuuluu,vastannut, että sillä on kamalan 
iso maha, mutta kyllä se syökin kamalan kamalasti. 
Mutta toukokuun 12. päivä on piirtynyt mieleeni melko tarkkaan. Uskon, että omissa muistikuvissani ei 
ole paljoakaan myöhemmin minulle kerrottua, vaan ne ovat todella minun omia muistikuviani siitä 
päivästä. 
 
Keväinen päivä alkoi olla jo illassa, äiti teki navettatöitä. Kesken töiden äiti sanoi isälle jotain ja isä 
otti polkupyörän ja lähti kiireesti jonnekin. Mummo alkoi touhuta lähtöä Hytöseen. Kiireesti pitää 
lähteä, että ehditään postiautoon, toimitti mummo. En ymmärtänyt lainkaan hänen kiirettään, mutta 
tien laitaan mennessä hän sanoi: ”Nyt mennään karkuun, sillä lentokone tulee kohta tuomaan 
vauvoja” En ymmärtänyt asiaa lainkaan. Miksi pitää lähteä, miksi ei saa jäädä katsomaan 
lentokonetta, joita niin harvoin siihen aikaan taivaalla näkyi. 
 
Mutta eipä siinä vastaan sanominen auttanut. Tien laitaan mentiin. Minä ja mummo olimme jo tien 
toisella puolen, jostain syystä pikku-siskoni Katriina oli jäänyt vielä tien toiselle puolelle. Ei siinä 
maantiellä siihen aikaan montakaan autoa kulkenut päivässä, mutta samalla hetkellä kun Katriina 
alkoi juosta piipertää tien yli, tuli Lievestuoreelta päin sahan omistaja hienolla autollaan kovaa 
vauhtia, kuten tavallisesti. Mummo huitoi ja huiskutti ja aivan viime hetkellä autoilija huomasi pienen 
tytön tiellä. Äkkijarrutus onnistui, olihan kesä keli ja pelästynyt mummo nappasi vahingoittumattoman 
lapsen syliinsä. 
 
Postiauto (tavallinen Turusen pyssy) tuli aikanaan ja me nousimme autoon. Linja-autossa olin 
selostanut koko kuulia kunnalle: ”Myö lähettiin karkuun, kun lentokone tuo meille kohta vauvan”. 
Iltaa Hytösessä en muista, en myöskään milloin ja miten tulimme kotiin. Mutta sen muistan, kuinka 
hiivimme kammariin katsomaan vauvaa, jonka lentokone oli meille tuonut. Äiti kertoi, että korissa 
nukkuu nyt teidän pikku veli. Nyt saatte mennä poimimaan kukkapenkistä kevään ensimmäiset kukat ja 
tuoda ne äidille maljakkoon, sillä olihan tänään äidin syntymäpäivä ja edellisenä päivänä meille oli 
syntynyt pikku-veli. Niinpä menimme Katriinan kanssa ulos ja katkoimme kaikki narsissit aivan kukan 
ala puolelta poikki ja kannoimme ylpeinä saaliimme tupaan. Mummo laittoi syvälle lautaselle vettä ja 
siinä ne kukat sitten kellui. Äidin ilona. 
 
Pian näiden tapahtumien jälkeen kastettiin naapurissa pieni poika. Kastejuhlassa menin papin luo ja 
sanoin: ”Tervetuloa pappi sitten meijän poikaa kastamaan”. Ja aikanaan Toivakan kirkkoherra Kalle 
Lukumies kastoi pikku veljen kotonamme Marttilassa Pentti Jaakko Juhaniksi. 
Kirkkoherra Lukumiehen mieleen oli tuo esittämäni kutsu kastamaan lasta jäänyt syvälle, koskapa hän 
kertoi tapahtuman ollessani rippikoulussa. Opettaessaan meille kasteopetusta hän kertoi tuon pienen 
tapahtuman meille nuorille.  
 
Nyt pikku veli on 60-vuotias ja olemme saaneet elää naapureina lähes koko ikämme, vain läänin raja 
on välissä ja pari kilometriä. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pikku Pentti 1 v ! 
 
 
Kirjoittanut: Iso sisko Marja-Leena Kuitunen Kangasniemi 
 
 

Sukuseuran isännänviiri salossa 

liehumassa kesäistä sinistä taivasta 

vasten 



 

Sihteerin terveiset 
 

Isännänviirien jatkotilaus ? 

Viime kesänä myytiin isännänviirin koe-erä loppuun. Jos olet kiinnostunut sukuseuran 
isännänviiristä, niin ilmoitapa kiinnostuksesi sihteerille ja tilataan uusi erä viirejä.  
 

Jäsenmaksut 2014 
 
Sukuseuran toiminnan elinehto on jäsenten vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksut pyydetään 
maksamaan oheisella pankkisiirrolla 21.02.2014 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.  

 
 

 

 

 

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


