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Hyvä sukuseuran jäsen - mammutin metsästäjän jälkeläinen ?
Taas on vuosi vierähtänyt ja Marttisten sukuseura
on aloittamassa uutta toimikauttaan valmistautuen
vastaanottamaan muuttuvan maailman uusia
haasteita.
Mikä on suvun merkitys nykyihmisille ja mitä
sukuseura voisi tarjota jäsenilleen, ovat kysymyksiä
joita sukuseurassa joudumme aina pohtimaan, kun
suunnittelemme tulevaa toimintaamme.
Jos tarkastelemme nykyisyyttä median kautta, toteamme, että tämän päivän mediassa
puheenaiheina korostuvat yksilöiden tarpeet sekä taloudellinen kasvu. Ihmisten suurin
mielenkiinto näyttää kohdistuvan menestystarinoihin, skandaaleihin ja katastrofeihin. Perhe,
saatikka suku, eivät näytäkään olevan trendikkäitä keskustelun aiheita ja etusivulle nämä
aiheet pääsevät vain silloin kun niihin yhdistyy jotain poikkeuksellista. Miten suku ja sukulaiset
sitten sopivat nykypäivän ”kaikki-mulle-heti-nyt" – elämään?
Tommy Helsten onkin kuvannut nykyisyyttä seuraavasti ”Olemme luoneet tavan elää, jossa
siivoamme syvää ihmisyyttä pois. Olemme purkaneet lähes kaikki ihmiselle tärkeät lähi- ja
pienyhteisöt. Ihmisten välinen yhteisöllisyys on kadonnut. Uskonnot ja ideologiat ovat
väistyneet, eikä kodin, perheen ja suvun merkitys ole sama kuin ennen. Ihminen elää itsensä
varassa arvotyhjiössä, jonka markkinamiehet ovat kaapanneet. Mainokset, trendit,
kaupallisuus ja viihde luovat arvoja, joiden avulla ihmiset yrittävät rakentaa omaa
identiteettiään”. Mutta tätäkö me todella haluamme?
World Values – tutkimuksen mukaan kuitenkin ”Suomalaiset arvostavat eniten perhettä ja
ystäviä ja syvimmiltään unelmoivat harmonisesta ydinperheestä, suvun ja ystävien piiristä,
joka muodostaa henkisen ja aineellisen turvaverkon kovassa ja arvaamattomassa maailmassa”.
Tämän perustella peliä ei siis ole menetetty, vaan perhe, ystävät ja sukulaiset ovat edelleen
meille tärkeitä ja sitten myös Marttisten sukuseurankin tulevaisuus näyttää valoisalta.
Koska suvun merkitys on tänä päivänä hyvin moninainen, tulisi meidän sukuseurassa pyrkiä
huomioimaan erilaiset odotukset, joita seuran toiminnalle asetetaan.
Marttisten sukuun on aina kuulunut mielenkiintoisia
henkilöitä ja tuon Marttisten historian tunnetuksi
tekeminen onkin yksi sukuseuran tärkeistä tehtävistä.
On myös paljon henkilöitä, jotka eivät ole kuulleet
omasta perhehistoriastaan mitään. Nuorena sukuasiat
eivät kiinnostaneet ja myöhemmin, kun asiat alkoivat
kiinnostaa, kertojat olivat jo kuolleet. Sukuseurana ja
sukuseuran jäseninä voimme täydentää tätä aukkoa
kokoamalla Marttisten historiaa, sukutarinoina, kuvina
ja erilaisina julkaisuina tuleville sukupolville.

Haluaisinkin vielä kannustaa teitä kaikkia laittamaan muistiin sukutarinoita, joista aikanaan
muodostuu hyvin arvokas sukuperintö Marttisten tuleville sukupolville.
Entä mitä sukuseura tai sukutoiminta voisi tarjota Marttisten nuorisolle? Nuorena ystävät ja
kaverit ovat tärkeitä ja kuuluminen erilaisin yhteisöihin ja muihin ryhmiin täyttää nuorison
elämän. Voisiko sukupäivien yhteydessä olla omaa ohjelmaa nuorille, kuten erilaisia kilpailuja
urheilumahdollisuuksia ja muita yhteisiä nuorten itsekin ideoimia aktiviteetteja.
Toivotaan, että Oscar Wildenin toteamus ”En voi olla inhoamatta sukulaisiani. Se johtuu
luullakseni siitä, etten voi sietää ihmisiä, joissa on samat viat kuin minussa itsessäni”, ei pidä
paikkaansa meidän Marttisten keskuudessa ja osoittaahan suoritettu DNA tutkimuskin jo sitä,
että ihan lähihistoriasta ei yhteistä geeni esi-isää meille kaikille ole löytynyt. Erilaisuuttakin
löytyy siis suvustammekin ja siihenkin suvun rikkauteen meidän kaikkien kannattaa tutustua.

Hyvää kevättä ja kesää kaikille

Tarja Sinkko

Sukupäivät 2010
Tulevan kesän sukupäivään kokoonnutaan Mikkelin varuskuntakerholle jo 23.05.2010 alkaen klo 9.
Sukupäivän ohjelma muodostuu perinteiseen tapaan yhdessäolosta ohjelman ja lounaan muodossa,
tutustumisesta jalkaväkimuseoon ja vuosikokouksesta.
Päivän ohjelma
09.00 – 10:00

Ilmoittautuminen ja tulokahvit

10.00 -12.00

Sukupäivän esitykset
- Pekka Haikkala; DNA-tutkimus sukututkimuksen tukena
- Musiikkia
- Eero Marttinen; Kainuulaisia kirjailijoita

12:00 - 13.00
13:00 - 14:00

Yhteinen lounas
Seurustelua ja opastettu kierros jalkaväkimuseossa

14:00 - 16:00

Vuosikokous (erillinen esityslista) ja päivän päätteeksi yhteiset lähtökahvit

Sukupäivän osallistumismaksu on 35 Eur/henkilö. Alle15-vuotiaat lapset ilmaiseksi vanhempien mukana.
Hintaan sisältyy ohjelman mukaiset ruokailut ja opastettu kierros jalkaväkimuseossa
Sukupäivään ilmoittautumiset sihteerille 09.05.2010 mennessä: 040-5946374,
jouko.marttinen@luukku.com. Ennakkoilmoittautuminen on tärkeää, koska sukupäiville osallistuvien
henkilömäärä tarvitaan ruokailijoiden määrän vahvistamiseksi.
Sukupäivän juhlatoimikunta toivoo seuran jäseniltä tukea juhlassa järjestettävien arpajaisten
palkintojen hankinnassa. Palkinnot voi toimittaa seuran sihteerille etukäteen tai tuoda mukanaan
kesäjuhlaan.
Lisätietoja sukuseuran kotisivuilta http://www.genealogia.fi/sukus/marttinen/ tai sihteeriltä.

Sihteerin palstalta
Sukuseuran jäsenmäärä pysyttelee sitkeästi edelleen hieman vajaana 300 jäsenenä, 9.4.2008 oli
seuran maksaneiden jäsenten yhteismäärä 164 henkilöä (253 maksuvelvollisesta). Pyydänkin jäsenistöä
tarkastamaan josko jäsenmaksukirje vielä löytyisi tai jos muuten epäilee, että maksu on unohtunut
tarkistamaan maksutilanteen sihteeriltä.
Jäsenmäärän kasvattamiseksi hallitus toteuttikin 2010 alussa mittavan ”mainoskampanjan” jossa tietoa
sukuseurasta jaettiin kaikille Marttisen nimeä omana tai omaa sukua kantavan talouteen. Vuoden 2009
aikana uusia jäseniä liittyi seuraan kaiken kaikkiaan 7 jäsentä, mutta samanaikaisesti jäsenistöstämme
poistui vastaavasti 6 jäsentä joista 5 kuolleina ja yksi seurasta eronneena.
Sukutuotteiden myynti on ollut viimeiset vuodet erittäin hiljaista, eritoten kun varsinainen
myyntisesonkimme eli 2009 sukupäivät jäivät pois vähäisen kiinnostuksen takia.
Jäsenistön tavoitettavuudessa sähköpostitse olemme päässeet siihen, että 34 % jäsenrekisterin
yhteystiedoista sisältää sähköpostiosoitteen.
Sihteerin harrastaman pienen tilastoinnin perusteella jäsenistömme on myös kohtuullisen ”aikuista”
ikärakenteeltaan; jäsenrekisteristä 5/2009 laskemani otoksen perusteella jäsenistön keski-ikä oli 65
vuotta, alle 50-vuotiaiden suhteellisen osuuden ollessa vain 11%.

Iston pakina; ” ZORA. K.”
Hyvä ja riittävän laaja Marttisten suvun sukukirjoihin perustuva perus selvitys avaa nyt ja
tulevaisuudessa aivan uusia sukututkimusta syventäviä mahdollisuuksia. Niitä ovat toisaalta DNA
tutkimukseen perustuva geneettinen selvittelytyö, joka on jo käynnistynyt Marttisten keskuudessa ja
toisaalta tarttuminen maamme rajat ylittävään kansainväliseen sukuselvitykseen. Marttisia on
vuosisatojen aikana siirtynyt hyvinkin laajalle alueelle tällä yhä pienemmältä tuntuvalla maapallollamme.
Sekin tutkimus on jo käynnistynyt sekä USA:n suunnalla ”Morton” teemalla että myös Venäjällä Inkerin
Marttisten osalta. Molemmissa uusissa lähestymistavoissa olemme vasta alussa. Niiden eteneminen
edellyttää vilkasta vuorovaikutusta jäsenten kesken ja avointa mieltä.
Vuorovaikutuksen avainvälineitä ovat ennen kaikkea internet ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Seuran
kotisivut ovat tärkeässä roolissa kuten myös Marttis-tietouden riittävät linkit erilaisiin ”hakukoneisiin”,
kuten esimerkiksi Googleen. Tästä uudesta ajasta kielii meille tuo tapaus ”ZORA. K.”
Sihteerimme Jouko sai 24.2. e-mailin, jonka lähettäjäksi ilmoittautui Zora. Enempää esittelyä emme ole
hänestä toistaiseksi saaneet. Hän ei hallitse Suomen kieltä, mutta tietää kantavansa Marttisten
sukuperimää itsessään. Hänen nykyinen kotimaa on arvattavastikin USA, mutta osavaltiosta emme tiedä
mitään. Vilkas kirjeenvaihtomme kielii hänen suuresta tarpeestaan saada selvyys itsestään – kuka minä
olen, mistä tulen, mihin kuulun? Ihmiseltä puuttuu paljon, jos häneltä ovat ”juuret” hukassa, tai jos
niissä on epäselvyyttä ja ristiriitaista tietoa.
Nuoruudessa usein riittää tietoisuus isästä, äidistä ja isovanhemmista, mutta iän karttuessa herää halu

perusteellisempaan tietämykseen ja itsensä ymmärtämiseen suvussa siirtyvän koetun historiallisen
perimän ja myös geneettisen perimän kautta. Näissä tunnoissa ZORA nyt kipristelee. Viesti viestiltä on
alkanut kertyä nimiä ja paikkoja – jonkinlaisia ”kulttuurifragmentteja”, postikortteja mummon
perintölippaista, oudolla kielellä kirjoitettuina ja monenlaisia muita palasia, joista pitää nyt rakentaa
ehyt kuva.
Heti ensimmäisten viestien jälkeen kävi ilmi, että kyse on Venäjän Marttisista. Siksi Jouko siirsi
vastaisen ajatuksenvaihdon minulle. Tänään välillämme on vaihtunut jo kahdeksan laajahkoa viestiä ja
neljä liitetiedostoa aluekarttoineen ja erilaisine paikannimiselvityksineen henkilönimistä puhumattakaan.
Tunnistan Zorasta löytämisen riemua, suorastaan intohimoa saada yhä enemmän ja enemmän tietoa.
Samalla tunnistan itsessäni kiihkon, jolla haluan saada tietooni yhä enemmän Zorasta. Sitäkin olen jo
saanut, mutta monen hänen kirjoittamansa sanan takana on minulla vielä avoimia kysymyksiä. Mikä on
ollut hänen isoäitinsä tie Uzbekistanista, karkotusalueeltaan nykyiseen kotimaahan? Sielläkö Zoran äiti
on syntynyt?
Nyt on tärkeätä, että hän saa kysellä, varmistella ja hahmotella juuriaan. Näin hän rakentaa
luottamusta sukuyhdistykseemme, sillä hän selvästikin kantaa kulttuuriperimässään raskaiden vainojen
synnyttämää taakkaa. Siitä koen kertovan hänen sähköpostiosoitteessaan olevan alkuosan ”ad-astra”,
joka suomennettuna tarkoittaa tähtiin tahi tähtiä kohti. Hän katselee välkkyvään tulevaisuuteen ja
jättää taakseen raskaita kokemuksia. Panen merkille tämän havainnon myös siitä kirjelogosta, jota hän
käyttää viesteissään: ”I can do all things trough Christ, which strengtheneth me! Philip.4:13” Sama
kohta suomennettuna suomalaisesta kirkkoraamatusta on: “Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa
minulle voimaa”. Sellaisen lauseen takana on kestettyä kärsimystä.
Selvittelymme on vielä kesken, mutta olemme melko pitkällä ja kaikki lisätieto on myös tarpeen. Zoran
isoisän isä on asunut Spankkovan pitäjällä seuraavissa kylissä: Jelisavetina, joka on aivan kiinni
Spankkovan kirkonkylässä sekä Uudessa Holiopitsassa, joka puolestaan on noin vajaan kymmenen
kilometrin etäisyydellä Spankkovalta lounaaseen lähellä Volossovaa ja Tupitsan kylässä aivan
Spankkovan kirkon pohjoispuolella rautatien toisella puolella. Kun tunnen maisemiltaan erinomaisesti
Spankkoan ja Marttisten asuinpaikkojakin kohtalaisesti, voin varmuudella sanoa Zoran tietojen
perusteella hänen kuuluvan sukuhaaramme Marttisiin.
Zoran tiedot isoisän isästä Abraham ”Aapo” Joonaksen poika Marttisesta ovat olleet muun tiedon
kytkennässä kiintopiste. Tämä ”Aapo” toimi koulun johtajana Nikolajevkan kylässä. Kylän nimi suomeksi
on Nikkalaisi. Se sijaitsee lähellä Krasnoje Seloa, sen itäpuolella Tuutarin alueella ja aivan lähellä
Inkerin kirkon äskettäin valmistunutta uutta Tuutarin luterilaista kirkkoa. Tämän Aapo Joonaksen pojan
isä Joonas, oli puolestaan Samuli Marttisen poika, todennäköisesti hänen ensimmäisestä vaimostaan.
Toisen vaimon, Katariinan tyttäret tunnemme jo sukukirjastamme. Samuli Marttinen oli minun iso
isoisäni Mikkeli Marttisen veli. Kun tämä kaikki varmentuu, voimme liittää tietoihin suvusta ison palan
lisää. Odotamme myös niitä todellisia tarinoita, jotka kätkeytyvät näiden, vielä monelle outojen nimien
taakse.
Oma vaarini toimi kuolemaansa asti (1915) koulunjohtajana melko lähellä Abraham ”Aapo” Joonaan poika
Marttisen koulua. Matkaa Hietamäen Jamalaisiin, Krasnoje Selon länsipuolelle on maanteitse noin 8 – 9
kilometriä. He eivät toimineet samaan aikaan opettajina. Juhon työ aika oli selvästi varhemmin.
Vaariansa, Inkerinmaan Juho Marttista muistaen
Isto Pihkala

Marttisten sukuseura Ry vuosikokous 23.5.2010
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten
väliseltä ajalta
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Sääntömuutosesitykset:
- Muutos kohtaan 4 (§4): ”Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Lisätään: ”Lisäksi kaksi hallituksen
varajäsentä joiden tehtävänä on toimia kenen tahansa hallituksen varsinaisen jäsenen
sijaisena hänen olleessaan estyneenä”
- Kohdan 8 lause (§8) ”Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi” muutetaan: ”Seuran
vuosikokous pidetään joka neljäs vuosi” Eli tarkoituksena on että hallitus valitaan 4
vuodeksi ja toimintakausi on 4 vuotta
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle
toimikaudelle
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi
11. Käsitellään muut ilmoitetut asiat
- Uusi toimintamalli
- Kunniajäsenet
- Muut esille tulevat asiat
Sukuseuran hallitus

