Sukupäivä Suonenjoella Vanhamäen hyvinvointikeskuksessa 11.07.2015

Seuramme vietti tämän vuotista sukupäivää Suonenjoella Vanhamäen hyvinvointikeskuksen
tiloissa, Suonenjoen perinteikkäiden mansikkakarnevaalien yhteydessä 11.07.2015.
Vaikka ajankohdan osuminen kesän vilkkaimpaan tapahtuma-ajankohtaan ilmeisesti
verottikin osallistujamääräämme, joka jäi 47 osallistujaan, oli itse tapahtuma tänäkin vuonna
lämminhenkinen Marttisten suvun keskinäinen tapaaminen.
Tapahtumammehan alkoi jo hallituksen jäsenten ja eräiden pitkämatkalaisten osalta jo 10.07.
illalla osallistumisellamme mansikkakarnevaalien avajaiskulkueeseen. Hallituksen jäsen
Helga Ylönen oli ansiokkaasti järjestänyt seurallemme paikan karnevaalikulkueeseen
arvokkaana rekvisiittana vuoden 1958 mallinen Ford Edsel, joka kuljetti puheenjohtajaamme
ja paikalla olleita rouvia kulkueessa banderollimme ja muutamien marssijoidemme perässä.
Karnevaalikulkueen jälkeen oli sopivasti aikaa kierrellä karnevaalialuetta ja seurata
avajaisohjelmaa. Illan lopuksi juhlahuoneisto Kutvoseen majoittuneet edustajamme saivat
vielä nauttia maittavan iltapalan, ollaksemme aamulla virkistyneinä valmiina pystyttämään
sukupäivätilaisuutta Vanhamäessä.

Varsinainen sukupäivätapahtumamme tapahtumapaikka Vanhamäen Hyvinvointikeskus on
esitteensä mukaisesti
monipuolinen majoitus-,
virkistys- ja kohtaamispaikka,
jossa viihtyvät kaikki ikäluokat
vauvasta vaariin hyvän ruoan,
erilaisten
harrastusmahdollisuuksien ja
toiminnan parissa.

Kuva Vanhamäen hyvinvointikeskuksen kotisivuilta
Sukupäiviemme yhteydessä hyvinvointikeskuksessa sai ihailla myös Zetoreita jotka
osallistuessaan mansikkakarnevaalien Zetorien kiihdytyskilpailuihin olivat majoittuneet
keskukseen. Keskuksen aktiivinen toiminta näkyi myös hevosina hoitajineen ja ratsastajineen.

Meidän juhlatilamme ”Syketalo” taas on entinen mutterin muotoinen tanssilava, joka
nykyisin toimii hyvinvointikeskuksen juhlatilana yhdessä kuntosaliosaston kanssa.

Sukupäivämme eteni jotakuinkin perinteisellä ohjelmalla, jossa puheenjohtaja Risto Marttisen
tervetuliaistoivotuksen jälkeen kuuntelimme musiikkia suvun nuorten musikanttien Roosa
(piano) ja Mira (huilu) Laitisen soittamana.

Pääohjelmanumeromme oli Olavi Saarelaisen luento Ruotsin metsäsuomalaisista. Ns.
metsäsuomalaisethan olivat Suomesta Ruotsin ja Norjan rajamaisemien metsäseuduille 1500luvulla muuttaneita siirtolaisia. Näistä monet jatkoivat edelleen siirtolaisiksi Amerikkaan
uuteen Delawaren siirtokuntaan. Tämän reitin kulki myös Martti Marttinen Rautalammilta,
jonka jälkipolvea edusti John Morton, tuo USA:n itsenäisyyden ratkaissut Marttinen.
Olavi Saarelainen on perehtynyt metsäsuomalaisten historiaan ja opastanut useiden vuosien
ajan matkoja alueelle.

Olavi Saarelaisen esityksen päätteeksi Helga Ylönen esittely kesäksi 2016 suunniteltua
matkaa metsäsuomalaisten asuinalueille. Samalla Helga esitteli meille lyhyesti Suonenjoen
mansikkakarnevaalien historian.

Asiaosuuden päälle saimme annoksen huumoria Pirjo Kartanon esittämän Oinoskan
pakinoidessa meille mm. Marttisten luonteenpiirteistä savolaisen stand-up komiikan
osuudessaan.

Ohjelmaosuuden jälkeen saimme nauttia Vanhamäen maukkaasta pitopöydästä lounaan.
Lounaan aikana, kuten koko sukupäivän ajan oli toki saatavilla sukuseuran tuotteita ja
perinteiset arpajaiset upeine palkintoineen.

Lounaan jälkeen ohjelmassa seurasi kiertoajelu Suonenjoella asiantuntevan paikallisen
oppaan johdolla; meitä opasti tietenkin Helga Ylönen mahtavalla paikallistietämyksellään.

Yksi mieleenpainuvimmista Suonenjoen nähtävyyksistä oli Kolikkoinmäen sahatyöläisten
asutusalue, Savon Pispala jossa sijaitsi mm. laulaja Erkki Junkkarisen ja säveltäjä Lauri
Jauhiaisen lapsuuden koti.
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