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Hyvä sukuseuran jäsen,
jäsen,
Puheenjohtajan tervehdys!
Kesän lähestyessä luonnon herääminen uuteen elämään on vuodesta toiseen aina
yhtä suuri ihme. Vuoden aikojen vaihtelu onkin meille Pohjalan asukkaille tärkeä
elämää ohjaava tekijä. Ihmiselämässäkin on monenmoista vaihtelua ja elämämme on
todettu jakautuvan erilaisiin kausiin, jotka vaikuttavat siihen kuinka koemme
ympäristömme ja käyttäydymme erilaisissa tilanteissa. Osa näistä kausista on
innokasta aherrusta ja osa aikaa vetää henkeä tulevia haasteita varten.
Ehkä tällainen erilaisten kausien vaihtelu on liitettävissä myös seuratoimintaan. Jos
yrittäisimme sovittaa tällaista kausivaihtelumallia Marttisten sukuseuraan, voisimme
todeta sukuseuran elävän neljättä kautta. Ensimmäiset Marttisten kokoontumiset
sukutapaamisiin olivat ensimmäistä kautta, joka sitten johti sukuseuran perustamiseen
ja toisen kauden alkuun. Toisen kauden aikana sukuseura laajeni uusien jäsenten
myötä ja kun seura saavutti riittävän koon ja varallisuuden oltiin valmiita siirtymään
seuraavaan kauteen. Kolmas kausi oli aktiivista aherrusta, jona aikana tapahtunutta
kahden sukukirjan toimittamista voidaan pitää suurena saavutuksena näinkin pienelle
seuralle.
Sukuseuran neljännellä kaudella, jota siis nyt eläisimme, meillä on varmasti hyvä vetää
henkeä, tutustua toisiimme ja koota voimia ja ideoita tulevaisuutta varten. Tämän kesän
sukupäivätapahtumakin on pitkälti suunniteltu tältä pohjalta. Aikaa vapaaseen yhdessä
oloon on varattu enemmän, mutta tämän lisäksi meillä on mahdollisuus tutustua Kotkan
seudun historiallisiin kohteisiin.
Seuran tulevaisuuden kannalta on myös tärkeä miettiä niitä alueita, joihin haluamme
jatkossa panostaa. Sukukirjojen täydennys, sukutarinoiden kokoaminen ja julkaisu ovat
asioita, joista olemme jo puhuneet, mutta eteenpäin nämä asiat menevät vain koko
seuran jäsenten sitoutumisella tavoitteiden toteuttamiseen.
Tieteen uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen sukututkimuksessa on yksi
mielenkiintoinen kohde tulevaisuuden sukututkimuksessa. Sukuseuran hallituksen
päätöksellä olemmekin osallistumassa prof. Auvo Kostiaisen organisoimaan DNA
tutkimukseen, jonka on tavoitteena selvittää John Mortonin ja suomalaisten Marttisten
yhteisiä sukujuuria. Samalla saamme tietoa myös Marttisten eri sukuhaaroista.
Tutkimusten tuloksista kerrotaan sitten aikanaan ja tässä vaiheessa haluan kiittää
kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat lupautuneet osallistumaan suoritettavaan DNA testiin.
Kevät terveisin ja tapaamisiin Kotkassa,
Tarja Sinkko

Sukupäivä 2009
Vietämme kesän 2009 sukupäiviä tällä kertaa kaksipäiväisinä Kotkassa
01. -02.08.2009. Näin saamme päivien yhteyteen kaivattua yhdessäoloa ja aikaa
vapaaseen seurusteluun ja tutustumiseen.
Kesän 2009 sukupäivien alustava ohjelma
Lauantai 1.8.2009
Ilmoittautuminen Sokos Hotelli Seurahuoneella

09.00 - 11.00

Opastettu kaupunkikierros bussilla & Pyhän Nikolauksen kirkko

11.00 - 12.00

Lounas Villa Kärkisaaressa

12.0 0 - 13.00

Opastettu matka Langinkosken keisarilliselle kalastusmajalle

13.00 - 14.30

Majoittuminen ja omaa ohjelmaa

15.00 - 16.30

Lauantain sukutapaaminen
Alustus aiheesta Kirjallisuus ja kulttuuri, Kirjailija Eero Marttinen

16.30 - 19.00

Vapaata iltaohjelmaa

19.00 ->

Sunnuntai 2.8.2009
Ilmoittautuminen ja tulokahvit sunnuntaina saapuville
Hotellissa yöpyneille aamiainen

08.00 – 09.30

Sunnuntain sukutapaaminen
Alustus: Emerituspiispa Juha Pihkala

09.30 -11.30

Opastettu tutustuminen Merikeskus Vellamoon + omaa aikaa

12.00 -14.00

Lounas Ravintola Laakonkissa (Merikeskuksessa)

14.00 -15.00

Kotimatka ja seuraavien sukupäivien/matkojen odottelua !
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Sukutapaamisten aikana sukuseuran tuotemyyntiä ja arpajaiset kokoustiloissa.
Kahden päivän sukutapaamisen osallistumismaksu on noin 120 - 180 €/henkilö osallistujamäärästä
riippuen ja osallistumismaksu ilman majoitusta (La & Su ohjelma) 80 - 140 €/henkilö. Pelkkä Su
osallistuminen on 40 €/henkilö.
Osallistumismaksu sisältää ohjelmassa mainitut ruokailut, retket sekä tutustumiskäynnit,
sisäänpääsymaksut ja opaspalvelut. Matkat tehdään yhteisellä retkibussilla.
Kahden päivän osallistumismaksu sisältää lisäksi yhden yön majoituksen hotelli seurahuoneella 2-h
huoneessa (1-h huoneen lisä 40 € lapset (4-15v) lisävuoteella kahden aikuisen kanssa -50%)

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla
- osallistumismaksun perusosa 120 Eur/hlö (koko paketti yöpymisellä)
tai
- päivämaksu La & Su ilman yöpymistä 80 Eur/hlö tai
- pelkän su osallistumisen 40 €/hlö voi maksaa etukäteen tai saavuttaessa
(Ennakkoilmoittautuminen pakollinen joka tapauksessa)
sukuseuran tilille SAMPO 800013-79113245 ja ilmoittamalla osallistujien nimet
sihteerille joko puhelimella 040-5946374 tai sähköpostilla
jouko.marttinen@luukku.com. Ilmoittautumisten määräaika on 19.06.2009.
Ohjelmapaketti on tilattu matkatoimistosta jonka peruutusehdot ovat:
30 – 14 vrk ennen, peritään 20 %/peruutettu paikka,
13 – 7 vrk ennen, peritään 50 %/peruutettu paikka,
6-0 vrk ennen tai peruutuksesta ei ilmoiteta, peritään 100 %/peruutettu paikka.
Sihteeriltä saa myös lisätietoja epäselvissä tapauksissa.

Mahdollinen loppuosa osallistumismaksusta , samoin kuin yksipäiväisen osallistumisen
ennakkoon maksamattomat maksut peritään perinteiseen tapaan itse tilaisuuteen
saavuttaessa.

Tälläkin kertaa on kassan kartuttamiseksi tarkoitus järjestää pienimuotoiset arpajaiset ja
toivommekin seuran jäseniltä tukea juhlassa järjestettävien arpajaisten palkintojen
hankinnassa. Palkinnot voi toimittaa seuran sihteerille etukäteen tai tuoda mukanaan
sukupäiville.
Sukupäivät on oivallinen tapa tutustua Marttisten sukuun ja sukuseuran toimintaan.
Kertokaa sukupäivistä myös seuraan kuulumattomille sukulaisille, sillä kaikki Marttisen
suvun jäsenet ovat tervetulleita sukupäiville.
Tapaamisiin uusimuotoisilla sukupäivillä Kotkassa !

Sihteerin terveiset
Sihteerin näkökulmasta katsoen sukuseura tuntuu edelleen nukkuvan talviunta, ei
tuotteiden kysyntää eikä hirveästi uusia jäseniä.
Vuoden 2009 jäsenmaksun on tähän mennessä maksanut 169 jäsentä, joten vielä on
jäljellä n. 80 ”matti myöhäistä”, joilla on vielä hyvin aikaa aktivoitua ja maksaa
jäsenmaksunsa varmistaen näin jäsenkirjeen tulo ja yhteys sukuseuraan jatkossakin.
Jos et ole varma onko jäsenmaksu maksettu, voit tarkastaa sen sihteeriltä.
Maksetut jäsenmaksut ovat edelleenkin sukuseuramme toiminnan
perusedellytys.
Sitten viime kevään jäsenkirjeen, on seuraamme ilmoittautunut 7 uutta jäsentä ja
seurastamme on poistunut ajasta iäisyyteen 3 jäsentä.
Kaikkia seuramme sukutuotteita on edelleen myynnissä sihteerillä ja kirjoja löytyy myös
eräiltä muilta hallituksen jäseniltä.
Kokoan jäsenrekisteriin edelleen jäsenten sähköpostiosoitteita helpottaaksemme
yhteydenpitoa, joten jos sinulla on käytössäsi sähköposti, mutta et ole ilmoittanut
sähköpostiosoitettasi sukuseuraan, niin ilmoitapa osoite sihteerille.
Jouko Marttinen
040-5946374 (Tarvittaessa viesti vastaajaan niin otan yhteyttä)
jouko.marttinen@luukku.com

Sukuseuran hallitus

