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Arvoisat Sukuseuralaiset !
Kulunut vuosi oli meille taas vuosikokousvuosi, jolloin hyväksytään menneiden kahden vuoden
toiminta ja asetetaan suuntaviivat tuleville kahdelle vuodelle.
Hallitus valitsi kokouspaikaksi 9.6.2012 luonnonkauniin Punkaharjun ja siellä Luston Metsämuseon
ja Tiedekeskuksen. Paikalla hallitus piti maaliskuussa kokouksen ja varmisti paikan erinomaisen
toimivuuden. Valitettavasti paikalle vaivaitui vain 29 sukuseuran jäsentä. Tämä oli hallitukselle
suuri pettymys huomioiden erinomaiset puitteet. Nostimme Luston salkoon uuden Sukuseuran
viirin tapahtumamme ajaksi. Vuosikokous saatiin tietysti pidettyä esitelmien jälkeen.
Aluksi Ismo Marttinen esitteli valokuvin Saimaan norpan elämää eteläisellä Saimaalla. Norpan
tulevaisuus on edelleen uhanalainen ja ilmaston muutoksesta on tulossa suurin uhka huonojen
lumitalvien takia. Seuraavaksi Pekka Haikkala selvitti DNA-tutkimuksen nykytilaa ja uusia
taulukoita siitä miten olemme toisillemme sukua. DNA-näytteitä on otettu lisää Suomessa ja myös
USA:ssa, mistä on nyt löytynyt selkeä linja Suomen ja Mortonin välillä. Viimeisenä Rauno
Marttinen esitteli isänsä Tauno Marttisen elämän vaiheita. Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 100
vuotta Tauno Marttisen syntymästä.
Varsinaisessa vuosikokouksessa hallitukseen valittiin Tarja Sinkon tilalle Sami Marttinen ja
varapuheenjohtajaksi Pentti Marttinen. Muut jäsenet jatkavat hallituksessa, eli Risto Marttinen
puheenjohtajana, Jouko Marttinen sihteerinä, Helga Ylönen, Pekka Haikkala ja Mika Marttinen
hallituksen jäseninä.
Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin muutoksitta. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja
menoarvion käsittelyn aikana keskusteltiin miten jäsenistöä saataisiin tulemaan tapaamisiin ja
mitä niiltä tulee edellyttää. Onko vikaa paikassa, ohjelmassa, ajankohdassa tai ?? Odotamme
rakentavia ehdotuksia tulevia tapaamisia varten.
Kokouksen päätteeksi osanottajat kiersivät Luston laajaa metsäosaamisen näyttelyä omaan
tahtiin.
Keväällä pyydettiin sitovat ilmoittautumiset Sukuseuran USA:n matkalle. Helga Ylönen valmisteli
matkaa voimiaan säästämättä ja 20 sukumme jäsentä matkasi uudelle mantereelle tutustumaan
Mortonin asuinsijoille. Matkasta on erillinen selvitys tässä kirjeessä.
Viisi urhoollista osallistui myös ikimuistoiselle Udmurtian matkalle selvittääkseen tullaanko
kohteeseen järjestämään sukuseuralle oma matka. Myös tästä matkasta on erillinen selostus.
Tulevan vuoden kohteeksi hallitus on kuitenkin ikään kuin ”välivuoden matkaksi” valinnnut
”Karjalan kierroksen”. Matka tehdään linja-autolla 6-10.6.2013 ja lähtöpaikkana Mikkeli.
Matkaoppaaksemme on lupautunut vanha hallituksen jäsen ja nykyinen varajäsen Isto Pihkala,
jolla on erinomainen tuntemus matkakohteistamme. Pentti Marttinen on Helgan ja Iston
avustamina valmistelemassa järjestelyjä.
Ensi kesän sukutapaaminen tullaan järjestämään Mikkelin seudulle. Ideoita ja ajatuksia vuoden
2014 sukukokouspaikasta ja ohjelmasta otetaan mielihyvin hallituksessa vastaan.
Puheenjohtaja

Marttiset maailman matkailijoina
-

-

lännessä Mortonin jäljillä ja
idässä DNA sukujuurien alkulähteillä

Amerikan matkasta 17.9 - 26.9.2012
Mortonin jalan jäljillä oli syyskuussa 20
Marttisen suvun jäsentä.
Matkamme alkoi Finnairin koneella kohti
Amerikkaa ja Kennnedyn kenttää
17.9.2012. Perillä meitä odotti yllätys,
pommiuhka koneessa hätkäytti monia
meistä, mutta onneksi se ei ollutkaan totta
ja saimme jatkaa matkaamme vain pienellä
ylimääräisellä ohjelmanumerolla.

Matkalla tutustuimme mm. Manhattanin
nähtävyyksiin, Mortonin
kotitaloon ja hautaan Philadelphiassa sekä
Washingtonissa USA:n Kansallisarkistoon,
jossa näimme USA:n alkuperäisen
itsenäisyysjulistuksen.

Kuva: Veikko Marttinen

Kuva: Jorma Tiihonen
Olimme kolme yötä New Yorkissa,kaksi yötä
Philadelphiassa ja kolme yötä
Washingtonissa.

Matkaa teimme linja-autolla ja junalla
kohteesta toiseen. Matkalaisten mielestä
matka oli erittäin onnistunut, olihan meillä
mukana erinomainen opas Liisu Mikkonen.
Ensi kesänä sukupäivillä on tarkoitus esittää
valokuvia ja videoita matkastamme.
”Moni vierashan tuttavaks tulla tais ja se
tuttavuus yhäkin jatkua sais, mä uskon että
me uudestaan muiston siivillä matkaamme
kerrataan.”
Helga Ylönen
Matkan kokooja

Kuva: Jorma Tiihonen

Udmurtian seikkailu 11. – 19.8.2012
Teksti Maija-Liisa Laitinen
Kuvat Jouko Marttinen
Elokuussa viisi rohkeaa Marttisten suvun jäsentä osallistui Petri Niikon järjestämälle
historialliselle Udmurtian seikkailulle, jota ohessa muistelee runomitalla Maija-Liisa Laitinen
Kangasniemeltä.
Kello oli tuskin kuusi,
kun Allegro-juna huusi:
Udmurtian seikkailu alkaa
nyt kaikki ripeätä jalkaa.

Marttiset ja muutkin mukaan,
junasta ei jäänyt kukaan.
Kolme Kouvolasta mukaan tuli,
hymyyn matkalaisten kasvot suli.
Junassa jo vaihtui ruplat,
tuskin puhallettiin suuret kuplat.
Pietarissa laukkujamme raahattiin,
metrosta toiseen kilpaa kaaahattiin.
Sitten keittoruuat syötiin,
hyvät leipäset käteen lyötiin.
Pienet eväät uuteen junaan ostettiin,
tietenkin myös lisää rahaa nostettiin.

Idän junaan noustessa on tarkka syyni,
ihan vakavaksi meni moni lyyli.
Vaihtelimme hyttiasukkaita,
lienee vaihtunut myös jokin paita.
Levitimme puhtaat lakanat,
emme käyttäydy kuin pakanat.

Aluksi Marttiset samassa hytissä,
eipä tarvinnut vilusta tytistä.
Konihuumorista Martti pitää huolen,
Jouko todistelee realistipuolen.
Liisa terhakka kuin rakki,
matka hänelle on hyvä nakki.
Reijo koko ajan kultivoituu,
vaikka samalla myös noituu.

Sainpa sitten hyttikaveriksi tyttökullat,
matkan harmaudelle kepeähköt mullat.
Nopeasti yöllä matka kulki,
kunhan ensin silmät sulki.
Aamutsajut hyttiin tuotiin,
nepä mieluisasti juotiin.
Lämpötila vaihtui kesäiseksi,
ainakin Martilla mielessä seksi.
Ruuanlaitto junassa on hidasta,
jonkun kasvo punastui jo vihasta.

Siperian tietä, monta museota,
kylän raitteja ja uhrikukkuloita.
Sukulaiset meille monet ihmeet näytti,
meitä paikasta toiseen käytti.
Vastaanotto oli aina makea,
puuro ravinteikas, sakea.
Perinteiset leikit esiin tuotiin,
päälle pontikkata juotiin.
Käsitöiden ihanuudet näytetty,
paljon aikaa niiden tekoon käytetty.
Täällä arvostetaan perinnettä,
tehdään monenlaista esinettä.

Ystävällisyys on ollut aitoa
kuin joisi lypsylämmintä maitoa.
Kun matka kääntyi kohti kotia,
aloin mielessäni pohtia:
ennen ajattelin ”Pietarin takana ei mitään”,
nyt kumarran ja kiitän itään.

Perillä meidät otti vastaan rankka sade,
eipä huoli olla kade.
Vierailu Udmurtiaan alkoi,
tiedon tulva miltei kallon halkoi.

Kiitos laukunkantajille
sekä käskynkän tarjoojille.
Kiitos Svetlana, Nati sekä Petri;
on muistoissani moni hyvä hetki.
Joskus portaissa mietin, nyt mä kuolen.
Kiitos, että kaikki piditte minusta huolen.
TAU ! SPASIBA !

KIITOS !

Kesäkuussa 2013 Karjalaan !
Marttisten sukuseura järjestää matkan Karjalaan 6.6.-10.6.2013
Lähdetään yhdessä katsomaan ja kuulemaan Karjan historiasta, kultturista,
sotahistoriasta sekä siitä mitä Karjala on tänään. Matkanjohtajana on sukumme mies ja Karjala
asiantuntija Isto Pihkala. Luotettavasta kyydistä vastaa Venäjän matkoihin erikoistunut Puolakan
valmismatkat.
To.6.6. Klo. 5.00 Mikkeli – 6.00 Kangasniemi – 7.15 Suonenjoki -Kuopio – Wärtsilä:
- lounas-Ruskeala: Marmorikaivos ja kirkko
- klo. 19.00 (paikallista aikaa) Sortavala.
- Majoitus hotelli Seurahuone, päivällinen hotellissa.
Pe.7.6. Laatokan Itärannan tietä Aunukseen: Läskelä – Pitkäranta – Salmi jossa metsälounas.
- Päivällinen Nurmoilassa.
- Majoitus hotelli Olonga
La. 8.6. Aamulla Syvärin luostari ja Sammatus (metsälounas) Sen jälkeen valtatie M18 pitkin
Prääsän kautta Petroskoihin.
- Majoitus hotelli Pohjola, päivällinen hotellissa.
Su. 9.6. Petroskoi
Kizhin retki *(lisämaksusta): Aamupalan jälkeen kuljetus satamaan, josta kantosiipialuksella
Kizin-saarelle. Opas rannassa ottaa meidät vastaan ja paluu n. klo.13.30.
Petroskoihin jäävät viettävät päivän kaupungilla.
Mahdollinen retki Kontupohjaan mikäli osallistujia on tarpeeksi. Kontupohjassa on mm.
suomalaisten rakentama kulttuuri- sekä urheilupalatsi.
Paluu hotellille, päivällinen hotellissa.
Ma. 10.6. Kotimatka alkaa klo. 9.00. Lounas Wärtsilässä ja noin klo. 23.00 olemme taas
matkamme lähtöpisteessä eli Mikkelissä.
Matkan hinta
ryhmäviisumi
Kizhin retki

n. 430 euroa/hlö
60 euroa / hlö
n. 75 euroa / hlö

Matkalle ilmoittautuminen maksu, passi ja- viisumiohjeet suoraan Puolakan
valmismatkat www.puolakka.fi p. 055 444950 (klo 8:30 -16:00).
Myös sukuseuran edustajat Isto Pihkala p 0500 517787 isto.pihkala@sekl.fi ja Pentti Marttinen
p. 0400 413480 marttisenpentti@gmail.com vastaavat matkaa koskeviin kysymyksiin.
Matkaan pääsee 40 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä ja viimeinen ilmoittautumispäivä
on 1.4.2013

Pidätämme oikeuden vähimmäismäärästä matkan toteutumiselle. Matkalle voivat osallistua myös
muut, kuin suvun jäsenet.
Kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin, mieluimmin heti tai vuoden vaihteessa.
Yllä mainitun reittiohjelman lisäksi matka sisältää paljon nähtävää, kuultavaa ja me jokainen
matkalle osallistuja voimme tuoda siihen oman osan. Otamme huomioon myös yksittäisten
matkalaisten toiveet matkareitin varrella oleviin kohteisiin. Matkan aikana on jokaisella
mahdollisuus kertoa omia tai sukulaisten muistoja Karjalasta, siitä osasta suomea joka meiltä
aikanaan otettiin pois.

Tervetuloa Iloiselle Karjalan matkalle !!!
Kesätapahtuma 2013
Tuleva kesä 2013 tulee olemaan sukuseuramme toiminnan 25-vuotis merkkivuosi. Merkkivuotemme
kunniaksi järjestämme sukupäivän mahdollisimman keskeisellä sukumme asuinalueella, toivoen näin
mahdollisimman monella olevan mahdollisuus osallistua sukupäivään.
Päivää vietetään 25-vuotisen toimintamme teemalla, yhdessä vuoden 2012 mahtavien
matkamuistelujen kanssa. Saattaapa ohjelmaan ehtiä mukaan kokemuksia myös 2013 Karjalan
matkalta. Sukupäivän ajankohta on 07.07.2013 ja pitopaikka tulee olemaan jossakin Mikkelin
ympäristössä. Tarkempi pitopaikka ja ohjeet ilmoitetaan kevään jäsenkirjeessä, mutta jo nyt
kannattaa varata ajankohta kalenteriin!

Kuvissa vuoden 2012 sukupäivien luennoitsijat Ismo Marttinen (vas) aiheesta ”Saimaan norppa” ja
Rauno Marttinen (oik) aiheesta ”Tauno Marttisen syntymästä 100 vuotta”

Sukutuotteista
Muistutuksena jäsenistölle, että molempia sukukirjojamme on
edelleen saatavana ja nyt entistä edullisemmin; kumpikin osa a’ 50
eur ja yhdessä tilattuna 80 eur/paketti.
Lisäksi uusina myyntituotteina isännänviiri 80 eur/kpl ja Riitta
Heino: John Morton Suomalaiset juuret 20 eur/kpl.
Tai esim. käsinmaalattu maljakko tai kynttilänjalka joululahjaksi !
Maljakot 40 .. 45 eur/kpl, kynttilänjalka sukuviirillä 15 eur/kpl

Lisätietoja sihteeriltä, puh. 040-5946374 tai sähköposti: jouko.marttinen@luukku.com.

Jäsenmaksut 2013
Sukuseuran toiminnan elinehto on jäsenten vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksut pyydetään
maksamaan oheisella pankkisiirrolla 22.02.2013 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.

