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Puheenjohtajan tervehdys
Marttisten sukuseuran 20-vuotisjuhlavuosi on päättymässä ja uusi vuosikymmen
sukuseuramme toiminnassa alkamassa.
Sukuseuramme onkin astumassa nyt uuteen vaiheeseen ja nyt on hyvä aika pohtia, kuinka
me yhdessä voimme kehittää toimintaamme niin, että kymmenen vuoden kuluttuakin kaikki
sukumme jäsenet voivat olla ylpeitä kuuluessaan ”Marttisten sukuklaaniin”, joka tarjoaa
jäsenilleen turvallisen yhteisön vastapainoksi nopeasti kehittyvälle ja usein epävarmallekin
globaalille maailmalle.
Viime kesän sukukokouksessa päätimme yhdessä, että yksi lähitulevaisuuden
tavoitteistamme on parantaa Marttisten sukuseuran tunnettavuutta ja sitä kautta pyrkiä
nostamaan seuran jäsenmäärää.
Toinen sovituista tavoitteista on saada yhä useampi suvun jäsen mukaan kehittämään
seuramme toimintaa.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jokaisen seuran jäsenen panos on tärkeä.
Kaikki me tiedämme, että Marttisten suvusta löytyy mitä moninaisinta osaamista ja
voimavaroja, joiden avulla pystymme kehittämään seurallemme uusia toimintamuotoja ja
tarjoamaan yhä useammalle Marttisen suvun jäsenelle kiinnostavia tapahtumia ja muuta
toimintaa.
Jokaisella meistä on myös varmasti sukulaisia, joille voimme kertoa sukuseurastamme ja sen
toiminnasta sekä pyytää heitä mukaan sukutapahtumiin. Jos saamme uusi Marttisia mukaan
toimintaan, niin varmasti sukuseuran jäsenyyskin alkaa kiinnostaa heitä aivan uudella tavalla.
Sukuseuran hallituksen jäsenet kertovat mielellään lisää seuran toiminnasta ja
mahdollisuuksia osallista erilaisiin aktiviteetteihin, joten yhteystietojamme voi jaella asiasta
kiinnostuneille.
Sukututkimuksen ja sukutietojen kokoaminen on yksi osa-alue, joka tarjoaa mielenkiintoista
tehtävää monella eri alueella. Sukuseura on edelleen kiinnostunut Marttisten suvun
henkilöistä, perheistä, asuinpaikoista ja elämästä kertovista tarinoista. Kaikki voivatkin
toimittaa noita tarinoita sukuseuralle. Sukuseura hoitaa tarinoiden puhtaaksikirjoituksen,
joten muotoseikkojen ei pidä olla esteenä tälle tärkeälle sukuhistorian tallennukselle.
Sukuseura ottaa vastaan myös sukuun liittyvää tietoa, henkilötietoa, perhetietoja, sukukuvia
jne. tulevia sukujulkaisuja varten.
Sukuseuratoiminta, sukututkimus ja siihen liittyvä sukuperinnön kokoaminen tarjoaa varmasti
kaikille mukana oleville paljon sekä tietoa että henkistä pääomaa, joten rohkeasti vain
mukaan toimintaan. Vain yhdessä tekemällä saamme aikaan parhaan mahdollisen tuloksen.
Rauhaisaa Joulua ja hyvää alkavaa vuotta Teille kaikille!
Tarja Sinkko

Kesätapahtuma 2009
Sukuseuran kesätapahtumaa 2009 on suunniteltu vietettävän sukumme ”ydinalueiden”
kaakkoiskulmalla Kotkassa elokuun alun viikonvaihteessa 01. – 02.08.2009 .
Aikaisemmista vuosista poiketen suunnitteilla on siis kaksipäiväinen sukutapaaminen, jolloin
meille jää enemmän aikaa keskinäisen tutustumiseen ja vapaamuotoiseen seurusteluun
varsinaisen sukutapahtuman ohjelmoidun osan lisäksi.
Sukupäivien ohjelma on alustavien suunnitelmien mukaan seuraava: Ensimmäisen päivän
lauantain aikana tutustutaan Kotkan alueen historiaan kaupunkikierroksen merkeissä ja
vieraillaan Venäjän keisarin Aleksanteri III:n kalastusmajalla Langinkoskella. Päivän
ohjelmaan kuuluu myös lounas vanhassa 1910-luvun perhehuvilassa olevassa Villa
Kärkisaaressa ravintolassa. Ilta on sitten varattu vapaamuotoiseen yhdessäoloon ja jos
tarmoa vielä riittää, niin Kotkasta löytyy varmasti paljon muutakin mielenkiintoista
katseltavaa.
Sunnuntaipäivänä aamiaisen jälkeen alkaa sukuseuran oman ohjelmaosuus. Tavoitteena on
löytää aamupäiväksi kaikkia kiinnostava teema ja tarjota mahdollisuus sukutuotteiden
ostamiseen ja perinteisiin arpajaisiin osallistumiseen. Iltapäivän ohjelmassa on tutustuminen
Kotkan uuteen matkailukohteeseen Merikeskus Vellamoon ja ravintola Laakonkissa
nautittava lounas.
Jotta voisimme tarjota mahdollisimman monelle Marttisen suvun jäsenelle sopivan
sukutapaamisen, on ajatuksena mahdollistaa osallistuminen koko kahden päivän ohjelmaan
tai vaihtoehtoisesti vain sunnuntain tapahtumiin.
Kahden päivän ohjelmaan kuuluu luonnollisesti myös majoittuminen hotelli Seurahuoneella.
Alustava arvio sukutapahtuman kustannuksista on n. 140 €/hlö 2-päiväisen sukutapahtuman
osalta ja n. 40 €/hlö 1-päiväisen ohjelman osalta.
Tarkemmat tiedot sukupäivästä tullaan ilmoittamaan kevään jäsenkirjeessä, joka ilmestyy
toukokuun tietämillä. Aikavaraus kalenteriin kannattaa kuitenkin tehdä jo nyt.

Sukutapahtuman tarkempi suunnittelu etenee heti alkuvuodesta ja vielä tässä vaiheessa
muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Kaikilla teillä on myös mahdollista esittää ajatuksia ja
toivomuksia päivien ohjelman rakentamiseen. Ottamalla yhteyttä Pentti Marttiseen (puh
0400-413480, email penmar@suomi24.fi) ja kertomalla ajatuksistanne, saamme varmasti
järjestettyä kesällä ikimuistoiset Marttisten sukupäivät.

Kotka ympäristöineen tarjoaa matkailijalle monipuolista nähtävää ja koettavaa, joten
sukutapahtumaan voi yhdistää myös useamman päivän tutustumismatkan Suomenlahden
rannalle. Meri ja saaristo on yksi merkittävä Kotkan vetonaula ja tarjolla on runsaasti erilaisia
saaristoristeilyjä. Kotka on myös ollut sotahistorian kannalta tärkeä kohde ja sieltä löytyy
paljon erilaisia linnoituksia. Akvaariotalo Maretarium on myös ainutlaatuinen kohde
maailmassa, sillä se esittelee suomalaisten vesistöjen vedenalaista maailmaa aina Lapin
tunturipuroista Suomenlahden merialueelle asti.
Kotkan matkailukohteista saa lisätietoa Kotkan kaupungin nettisivuilta.

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 (postimaksu 10€)
(Sukukirjoja on myynnissä myös sukuseuran hallituksen jäsenillä, joten jos tilauksen teko jäi
myöhäiseksi, voi kirjoja ostaa vielä myöhemminkin hallituksen jäseniltä)
Marttisen Sukukirja 1. osa - suvun historiaa vuoteen 1900
Marttisten sukukirja 2. osa – suvun vaiheet 1900 luvulla
Marttisen suvun historia kirjanen, yksittäistilaus
Marttisen suvun historia kirjanen, 2-4 kpl erä

55 €/kirja
70 €/kirja
10 €/kpl
8 €/kpl

Marttisten sukukirja I:n painosta on jäljellä vain rajoitettu määrä, joten jos haluat ilahduttaa
sukulaisia tai ystäviä tällä Marttisen suvun varhaista vaiheista kertovalla teoksella, kannattaa
kirja tilata nyt. Kirjassa on esitelty pääosin 1700- ja 1800-luvulla eläneitä Marttisen suvun
jäseniä noin 7000.
Marttisten sukukirja II on jatkoa ensimmäiselle osalla ja kirja antaa hyvän läpileikkauksen
Marttisten suvun jäsenten lähihistoriasta aina nykypäivään asti.
Viiri, jossa suvun vaakuna
Hopeinen pinssi
Pronssinen pinssi
Hopeinen riipus
Pronssinen riipus

35 €/kpl
35 €/kpl
30 €/kpl
45 €/kpl
35 €/kpl

Marttisten suvun viiri lahja, jota varmasti arvostetaan. Viirissä olevan suvun vaakunan on
suunnitellut edesmennyt taiteilija Lasse Marttinen. Vaakunan alaosan mustalla pohjalla
oleva jousi ja nuoli kuvaavat Marttisen suvun leviämistä kaakosta nykyiselle suvun kantaalueelle. Vaakunan valkea yläosa ja musta alaosa liittyvät toisiinsa aaltomaisesti merkkinä
siitä, että Marttisen suvun kanta-alue sijoittuu Suomen järvi alueille Saimaan rannoille.
Vaakunan yläosan valkealla pohjalla on eräästä vanhasta perinnönjakokirjasta löydetty
Marttisten puumerkki. Merkkinä Marttisten kulkeutumisesta aina Pohjois-Amerikkaan asti ja
erään suvun jäsenen, John Mortonin, ratkaisevasta vaikutuksesta USA:n syntymiseen, on
vaakunan yläosassa osia Yhdysvaltain lipusta.
Edellä kuvattu Marttisten puumerkki on ollut innoittajana myös Arvo Marttiselle, hänen
suunnitellessa sukuseuralle pinssin ja riipuksen. Hopeinen tai pronssinen pinssi tai riipus
ovat oivallisia joululahjoja kaiken ikäisille.
Nyt on saatavilla myös viime kesänä hankittuja 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 !

