Sukupäivä ja vuosikokous Inkalassa 02.08.2014
Seuramme varapuheenjohtaja Pentti Marttinen kiteyttää yllä lainatussa Facebook viestissään
hyvin ytimekkäästi vuoden 2014 sukupäivän Inkalan kartanossa Hämeessä.
”Sukupäivät Inkalan Kartanossa onnistuivat hyvin.Inkalan Kartano kokonaisuutena on mitä
parhain tämän kokoisten sukupäivien järjestämiseen. Tämän kertaiset sukupäivät oli
aikataulullisesti oikein ohjelmoidut. Nyt jäi aikaa vapaaseen yhdessäoloon ja seurusteluun.
Kiitos hienoista luennoista ja korkeatasoisesta musiikista, sekä Inkalan Kartanon erittäin
hyvistä tarjoiluista.”
Päivän aluksi kartanolla vedettiin salkoon Marttisten sukuviiri tapahtuman kunniaksi ja
”Banderolli” kuistille toivottamaan vieraat tervetulleiksi.

Tapahtumaan osallistui n. 60 sukuseuralaista mukaan lukien tilaisuuden esiintyjät.
Hämeenlinnassa kun oltiin niin päivän musiikista huolehti ansiokkaasti Saara Pitkänen
Sibelius opistosta haitarillaan.
Vuosikokouksen veti pitkäaikaisella rutiinillaan puheenjohtajamme Risto Marttinen ja näin
saatiin nuo kokousrutiinit jouhevasti alta pois ja päästiin rentoutumaan päivän muun ohjelman
parissa. Sukuseuran hallituksessa Risto Marttinen Helsingistä jatkaa edelleen
puheenjohtajana, Pentti Marttinen Toivakasta varapuheenjohtajana ja jäseninä Jouko
Marttinen Jyväskylästä, Atte Marttinen Jyväskylästä, Helga Ylönen Suonenjoelta, Pekka
Haikkala Ylöjärveltä ja Mika Marttinen Mikkelistä. Varajäseniksi valittiin Sirpa Marttinen
Mikkelistä ja Sami Marttinen Järvenpäästä. Toiminnatarkastajiksi valittiin Ilmari Marttinen ja
Paula Vaimala-Marttinen Helsingistä, varalle Tarja Sinkko Lappeenrannasta ja Anja
Marttinen Helsingistä. Jäsenmaksu pidetään tulevalla toimintakaudella entisellään, eli 20
eur/v.
Kokouksen päätteeksi Helga Ylönen esitti lyhyen kuvauksen parin vuoden takaisesta
Amerikan matkasta kertauksena ja innoituksena mahdolliseen uuteen matkaan. Paikalla

olleista 7 henkilöä esitti kiinostuksensa uuteen matkaan joten toteutuskelpoisesta
matkaryhmästä jäi puuttumaan enää n. 13 lähtijää.
Näiden vaiheiden jälkeen ohjelmassa olikin
maittava lounas kartanon buffet pöydästä.
Ruokailuun oli pyritty varaamaan aikaa, jotta
kerrankin mahdollistetaisin rento kiireetön
aikataulu ja mahdollisuus seurusteluun.

Kartanon idyllisessä miljöössä
lounastilaisuudestamme muodostuikin erittäin
lämminhenkinen tilaisuus tavata toisiamme,
kertoa kuulumisiamme ja syventää näin suvun yhteisöllisyyttä.
Lounaan jälkeen meillä oli tilaisuus kuulla kaksi mielenkiintoista luentoa.
Ensin Prof Auvo Kostiainen kertoi meille Ruotsin metsäsuomalaisista ja heidän
siirtymisestään Amerikkaan. Metsäsuomalaisten joukossahan myös John Mortonin esi-isä
Martti Marttinen aikanaan siirtyi Atlantin yli ja sittemmin hänen jälkeläisensä John Morton
ratkaisi Yhdysvaltain itsenäisyyden.
Esitys loi tiivistetyn katsauksen historiaan 1500- 1600-luvulla jolloin n. 13000 ihmistä muutti
Suomesta ja erityisesti Savosta Keski-Ruotsin ja Norjan metsäisille seuduille ja useat sieltä
Delawareen, Uuden Ruotsin siirtokuntaan. Atlannin taaksen arvellaan muuttaneen tuolloin
jokpa n. 1000 henkilöä joista puolet olisi ollut näitä ”metsäsuomalaisia”.
Toisessa esityksessä kertoi Pekka Haikkala sukunsa Petäjäveden Marttisten historiasta aina
1500-luvulta nykypäivään. Petäjävesi rajoittui tällöin kuningas Kustaa Vaasan 1561
perustamaan Rautalammin suurpitäjään, joka oli tarkoitettu asuttamaan nimenomaan Savon
silloista liikaväestöä. Rautalammin kautta kulki myös monien muiden savolaisten reitti, kun
heidän sittemmin sallittiin muuttaa asuttamaan myös Länsi- ja Pohjois-Suomen erämaita.
Petäjäveden Marttisten ”kantaisä” Heikki Marttinen perusti jo 1566 HeikkMarttisen suurtilan
Kuivasmäkeen. Valtauksen koko oli jopa n. 4300 ha ja 1600-luvulla se oli silloisen KeskiSuomen vaurain tila.
Petäjävedellä asuu vielä tänäkin päivänä varsin runsaasti Heikin jälkeläisiä. Marttinen on
siellä sukunimenä kuitenkin harvinainen, koska vanhan länsisuomalaisen käytännön mukaan
sukunimi määräytyi lähinnä tilan nimen mukaisesti. Ja jos ei tilaa ollut, ei sitten ollut
sukunimeäkään. Sukuseuramme DNA-tutkimuksen perusteella vievät Heikin biologiset juuret
Marttisten Hirvensalmen sukuhaaraan.
Aurinkoinen ja helteinen sukupäivä päätettiin vielä yhteisillä lähtökahveilla, jonka jälkeen
suunnattiin taas kukin omille kotiseuduillemme, seuraavaa sukutapaamista odottelemaan.
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