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Suomi sata ja sota 
Osallistuin viime kesänä Sääksmäellä Riitta Rautasen vetämään ”Svinhufvudin jalanjäljillä” -kyläkävelyyn.  Py-
sähdyimme kirkolla Pehr Evind Svinhufvudin isovanhempien haudalla ja jatkoimme siitä Rapolan kartanon piha-
piiriin, Ukko-Pekan muistopatsaalle. Riitta piti mielenkiintoisen esitelmän itsenäisyystaistelun suurmiehestä ja 
tämän vierailuista synnyinkodissaan Rapolassa. Tämä satavuotiaan Suomen alkuun tehty lyhyt kesäinen kävely 
johdatti minut pitkälle tielle maamme lähihistoriaan. 

Suomen itsenäisyyteen johtanut Pehr Evindin Svinhufvud syntyi 15.12.1861 Sääksmäellä. Isä, merikapteeni 
Pehr Gustaf hukkui Kreikan saaristossa, kun Pekka oli kaksivuotias. Leskeksi jäänyt Olga -äiti muutti lasten kans-
sa Helsinkiin, missä Pekka kävi koulunsa ja valmistui tuomariksi. Elettiin vaikeita aikoja. Keisari Nikolai II:n 
määräyksestä maata venäläistettiin ja kansa näki nälkää. Turun hovioikeuden asessoriksi nimitetty Pehr Evind 
halusi taistella sortoa vastaan ja liittyi Kagaali -järjestöön.  

Keisarivaltaa ja diktatuuria vastustavan Kagaalin puheenjohtaja Leo Mechelin olisi nimittänyt Pehr Evindin 
1905 muodostamaansa senaattiin (hallitukseen), mutta keisari kielsi arvostelijansa valinnan. Seuraavana vuonna 
säätyvaltiopäivät lakkautettiin ja uusi eduskunta aloitti toimintansa puhemieheksi valitun Pehr Evind Svinhufvud 
johdolla. Valinta toistui yhdeksän kertaa, kymmenennestä puhemieskaudesta Svinhufvud kieltäytyi. ”Hänen Ma-
jesteettinsa ei ole eläköön -huudon arvoinen”, totesi Pehr Evind ja palasi siviilityöhönsä Lappeen tuomiokunnan 
kihlakunnantuomariksi. 

Keisari oli leppymätön. Svinhufvud vangittiin ja karkotettiin Siperiaan. Kahden ja puolen vuoden kuluttua hän 
palasi juhlittuna sankarina ja nimettiin senaatin puheenjohtajaksi (pääministeriksi). Uuden hallituksen ensimmäi-
nen tehtävä oli julistaa Suomi itsenäiseksi valtioksi.  

 
Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden 4.1.1918, kun arveli Suomen seuraavan Venäjän esimerkkiä. Venäläiset 
varuskunnat aseistivat vallankumouksellisia ja agitaattorit kiersivät maata. Valtaan pyrkivät punaisten johtajat 
lupasivat jatkuvan puutteen turhauttamille, kouluttamattomille ihmisille jotain, mitä eivät voineet antaa.  

Venäjältä Suomeen palannut Mannerheim sai Svinhufvudilta valtuudet järjestyksen palauttamiseksi. Manner-
heim kokosi esikunnan ja antoi suojeluskunnille taistelukäskyn maassa olevien n. 40 000 venäläistä sotilaan riisu-
miseksi aseista.   

Maassa oli kolme armeijaa, punakaarti etelässä, hallituksen apuun pyytämät saksalaiset Hangossa ja Saksassa 
koulutettujen jääkärien tukemat valkoiset suojeluskuntajoukot keskisessä Suomessa. Käytiin verinen sisällissota, 
jonka alkua Tampereellakin muisteltiin sata vuotta myöhemmin moni eri tavoin. Tytöt tanssivat Tampereen Työ-
väen Teatterissa, Tampereen Teatterissa sodittiin, ooppera valmistui Veljensä vartijaan ja kaupunki kuljetti bussilla 
ihmisiä marskin patsaalle Vehmaisiin.   

 
Talvi- ja jatkosodan jälkeen äärivasemmiston keskuudessa oli henkilöitä, jotka halusivat saattaa vallankumouksen 
loppuun. Elettiin ”vaaran vuosia”. Kiristyneen ilmapiirin vallitessa kapinasta puhuttiin hyvin varovasti ja kaikkea 
asiaan liittyvää kirjallisuutta ja suojeluskunnan merkkejä piiloteltiin.  

Marttilan suvusta vapaussotaan, kapinaan, sisällissotaan, millä nimellä kukin haluaa sitä sanoa, osallistui mie-
hiä ja naisia. Isoisäni, talollinen Eenokki Karppi ja talon pojat olivat innokkaita suojeluskuntalaisia, mutta sodan 
syttyessä isä oli liian vanha ja pojat liian nuoria sotimaan. Ehkä heillä ei muutenkaan olut halua tarttua aseisiin, 
niin ainakin haluan uskoa. 

Äitini vanhemmat olivat käsityöläisiä. Punaisten arvomaailma oli heitä lähempänä, ja kylän punakaartilaisia 
vieraili heidän kodissaan, mutta kapinaan hekään eivät osallistuneet.  

 
Kyläkävely historiaan herätti paljon ajatuksia. Tapahtuman huipennus oli kuitenkin minulle matkalla paljastunut 
Suomen syntyä paljon läheisempi asia. Meillä Riitta Rautasen kanssa oli yhteiset serkut. Riitan täti Anna Vähä-
Eerola  ja minun setä Hanne (Johannes) Karppi, molemmat Ritvalasta, avioituivat ja heidän lapsensa Helvi, joka 
osallistui usealle sukuseuran kesäretkelle ja Olavi, olivat meidän yhteiset serkut. Sukututkimussivusto MyHeritage 
yhdistelisi meidät empimättä samaan sukuun. 
     Veikko Karppi    



Jalmari ja Amanda 

 
 Jalmari ajoi polkupyörällä 1915 Koijärveltä Somerolle siemenviljan 
(ehkä myös maatilan) ostoaikeissa. Lämpimän kesäkuisen päivän 
uuvuttama mies poikkesi matkalla Mäkitaloon juomaan vettä. Talon 
keittiössä, hellan ääressä seisoi äskettäin rippikoulun käynyt ja kon-
firmoitu Amanda. Katseet kohtasivat ensi kertaa.  Ehkä kaksikym-
mentä kahdeksan -vuotias Jalmari sillä hetkellä ajatteli, että tässä 
hän nyt sitten on ja alkoi kotiin päästyään kirjoitella Amandalle. 
Tunne oli varmaakin molemminpuolista sillä muutaman vuoden ku-
luttua vietettiin häitä. Naimakaupan kylkiäisinä Jalmari sai hoidetta-
vakseen Amandan sairaan äidin, isän, isoäidin, isoisän ja viisi 
Amandan sisarusta.  

Rohkea mies oli suhteestaan Amandaan täysin varma, eikä vastuu 
vanhuksista ja lapsista pelottanut. Kodikseen he saivat Mäkitalon, 
jonka Amandan isä, Juho Abrahaminpoika Lukumies, oli rakentanut. 

Näin muistelee Anna-Maria (Maija) Haataja(80) os. Kenno 
isäänsä Jalmari Kennoa (14.2.1887 Vesilahti, Kirstin sukuhaara), 
joka Amandan kanssa ensi kertaa Vesilahdessa käydessään poikkesi 
Tampereella kihlakuvassa. (Kuva).  

 
Matias Jalmari Kenno syntyi Vesilahdessa kaksitoistalapsisen maanviljelijä-perheen kahdeksantena lap-
sena. Vaikka lapsikuolleisuus 1800 -luvulla oli suurta, lapsikatraasta kymmenen lasta varttui aikuiseksi. 

Jalmari aloitti kansakoulun. Se jäi kuitenkin kesken, kun taskun pohjalta löytyi tupakan muruja. Poika 
erotettiin koulusta. Tämä oli kova kolaus koulumyönteiselle perheelle. Jalmarista ei tullut tupakoitsijaa, 
eikä alkoholikaan ollut ongelma.  

Matti-isä kuoli 1904, kun Jalmarin oli 17 -vuotias. Kuolinvuoteellaan isä lupasi pojalleen varsan, talon 
sai vanhin pojista, Alfred (s. 1870).  Nuori Jalmari jäi apumieheksi veljelleen ja sai palkkaa markan päi-
vässä. Voikilo siihen aikaan maksoi 6 mk. 

Nuori mies kokeili työtä myös kodin ulkopuolella valtion rautateillä ja sai sieltä palkkaa 2 mk päiväs-
sä. Hän ikävöi kuitenkin maataloustyöhön ja alan koulutukseen. Kun siihen vaadittiin kansakoulun pääs-
tötodistus, hän ilmoittautui kaksikymmentävuotiaana Vesilahden Sarkkilan kansakoulun jatkokurssille ja 
sai päästötodistuksen 7.3.1908. 

Kaksivuotinen opiskelu kiitettävin ja hyvin arvosanoin Verhon käytännöllis-tietopuolisessa Maanvil-
jelyskoulussa Padasjoella avasi tien työnjohtajaksi Käkisalmen Hiekkalan ”hoviin” (kartano). Kouluopit 
olivat nyt käytössä. Kartanossa oli paljon työväkeä – nuoriakin. Joka ilta saunottiin ja vietettiin usein 
iltamia. Jalmari jatkoi Vesilahdessa aloittamaansa näytelmäharrastusta, kansantansseja ja purpuria, mutta 
heiliä Karjalasta ei löytynyt. 

Vuoden työsuhde Käkisalmessa päättyi syksyllä 1913. Työtodistuksessa tilanomistaja kiitti Jalmaria 
”uhraavaisella ahkeruudella” tehdystä työstä. Muuttokirjat Vesilahteen lähtivät 3.11.1913. 

 
Seuraavana vuonna Jalmari osti veljensä Nestorin (s.1882) kanssa maatilan Koijärven Kojon kylästä. 
Kauppa ei olut huono. Tilalla oli hyväpuustoinen metsä, jonka tuloilla he saivat lyhennettyä kauppahin-
taa.  

Komea 175 cm ja ruumiinrakenteeltaan tanakahko nuorimies pysyi naimattomana, kunnes tapasi Mä-
kitalon hellan ääressä seisovan Amandan. Kihlajaiset vietettiin 1917 ja samana vuonna allekirjoitettiin 
kauppakirja Somerolla sijaitsevasta Mäkitalosta. Myyjinä olivat Juho Abrahaminpoika Lukumies, 65 v, 
ja alaikäiset lapset, ostajina YLKÄ Jalmari Kenno ja Amanda Mäkitalo. He olivat siis silloin todennäköi-
sesti kihlapari. Pari vihittiin avioliittoon 13.9.1918. Siitä tilaisuudesta ei ole valokuvaa. 

Koijärven maatilaosuutensa Jalmari myi veljelleen Nestorille ja muutti kirjansa Somerolle heinäkuus-
sa 1918. Sisällissodan aikana liikkuminen Koijärven ja Someron välillä oli hankalaa ja vaarallistakin.  



Jalmarin ja Amandan perhe kasvoi vähitellen. Seitsemäntoista vuoden aikana heille syntyi 12 lasta. 
Surua ja vastoinkäymisiäkin oli. Vanhin lapsista, Onni, s. 1920 haavoittui jatkosodassa hengenvaaralli-
sesti ja kuoli saamiinsa vammoihin 20.10.1941. 

Myös kolmospoikien syntymästä 30.5.1921 perhe ei ehtinyt iloita, kun tuli suru heti perään. Kaikki 
kolme pientä Matti Jalmari, Pentti Vihtori ja Kosti Aukusti kuolivat peräkkäisininä päivinä parin viikon 
ikäisinä. Suru kosketti syvästi. Vanhoissa valokuvissa se näkyy vanhempien kasvoilla.  

Jalmari ei unohtanut Vesilahtea. Keväisin, kun omat kylvöt pellolla oli tehty ja heinäaika odotti, oli 
ohjelmassa Vesilahti. Jalmarin äiti, Vilhelmiina s.1852, kävi yhden kerran elämänsä aikana Mäkitalossa 
nuorenparin luona. Jalmarilla oli työn alla vesijohdon puuputki, jolla johdettiin vesi luonnonlähteestä 
navettaan. Äiti varoitteli poikaansa konkurssista, mutta Jalmari toteutti aloittamansa työn ja hyvä tuli. 

Vanhimman veljensä Alfredin Jalmari haki kapinan aikaan Lahden vankileiriltä ja joutui 10 tuomarin 
ristikuulusteluun. Yhdessä veljekset pääsivät kuitenkin lähtemään, huonokuntoinen Alfred veljensä talut-
tamana, ehkä kantamanakin, kohti junaa ja Vesilahden kotia.  Myös Nestorin Jalmari kantoi olallaan lää-
käriin, kun veli oli vammautunut auton ja hevosen törmätessä.  

Koulussa opittua maatalouskirjanpitoa Jalmari jatkoi Somerollakin. On ilo lukea kauniilla käsialalla 
kirjoitettuja muistiinpanoja. Sosiaalisen luonteen, kohteliaan esiintymiskyvyn omaavana häneltä pyydet-
tiin apua pankki- ja muissakin virastoissa asioimiseen. Kun omat lapset kävivät koulua, hän oli Somerol-
la Pajulan kansakoulun johtokunnan puheenjohtaja. 

Käsityökalut, naskali ja pikilankaa olivat pienessä, itse tehdyssä työkalupakissa. Niillä hän korjaili he-
vosenvaljaita talvella, tai teki vaikka tallukkaat tukevasta kankaasta. Villakintaan sisälle hän laittoi puu-
lestin, kun kintaat piti parsia. Joskus käsityön lomassa hän innostui loruilemaan lapsille: ”Aisa katkes, 
kuorma kaatui, Roope herran eteen saapui. Loppui hevoskaupat sulta, suree Jalmari ja Hulta”. 

 Suuttuessaankin Jalmari oli herrasmies. Kotikasvatus näkyi ja hän leppyi nopeasti.  
Hevoset olivat Jalmarille tärkeitä. Navettaan ja talliin iltatarkastukselle mennessä hänellä oli aina kui-

va ruisleivän pala taskussa. Mäkitalon vaaleanruskea PYRY -niminen valakka oli sodassa viisi vuotta. 
Sodan päätyttyä henkiin jääneet hevoset palautettiin omistajille. Mäkitaloonkin tuli tieto, että Pyryn saa 
noutaa Someron keskustasta. Aitauksessa oli paljon hevosia. Kun Jalmari kutsui Pyryä nimeltä, hevonen 
vastasi heti hirnahtaen. Se oli varmaan sydämellinen kohtaaminen. 

 
Vieraita saapui Mäkitaloon paljon, kun Jalmari täytti kahdeksankymmentä.  ”Pitäisikö minun pitää puhe 
näille vieraille?” Jalmari kysyi lapsiltaan. Ei tarvitse. Annetaan vieraiden seurustella keskenään, lapset 

neuvoivat. Jalmari tyytyi vastaukseen. 
Vielä 80 täytettyään Jalmari laski kynällä sanomalehden reunaan, 
paljonko apulantasäkit maksoivat, mutta muistisairaus tuli vähitellen 
vanhan miehen elämään. Kun kävely onnistui hyvin, mies karkaili 
kotipihasta maantielle. Lähtösuunta oli aina vanhaa Torrintietä Fors-
san suuntaan, määränpäänä lapsuuden koti Vesilahdessa. Tavallisesti 
kotimatka päättyi lähinaapurin talon kohdalla ja Jalmari käännytettiin 
yhteisymmärryksessä Mäkitalon pihaan. 

Jalmari sai elää kotona loppuun saakka, niin kuin vaimonsa 
Amandakin. Lapsista Alma s.1927 ja Unto s.1933 kantoivat päävas-
tuun vanhuksista. Muut lapset auttoivat tarvittaessa. 

 
Päätän tämän tarinan Jalmarin sanoihinsa: ”Nyt minä lähdenkin tästä 
sitten kotiin. Mitähän se äitikin sanoo kun olen näin kauan viipynyt 
matkalla”. Hän pääsi 25.2.1975 taivaan kotiin. 

 
 
Isä  Jalmari 50 v  ja ”mamma” 1939                                      Maija Haatajan kä-

sikirjoituksesta sukuseuran lehteen   
                                                                               editoinut Veikko Karppi                                                                         

 
 



KESÄRETKI 2017 MENNEISYYTEEN 
 

Tilausbussi kääntyi Kullaanjoen patoavalle Katokos-
ken kivisillalle ja jatkoi sillan jälkeen vasemmalle. 
Autossa vallitsi odottava tunnelma. Vanhoja tehdas-
rakennuksia näkyi tien molemmin puolin. Saavuim-
me Leineperin ruukkiin, Suomalaisen teollisuuden 
juurille. Miljöö synnytti mielikuvan. Kivisilta yli teol-
lisuudelle voiman antaneen kosken oli kuin sukuseu-
ra, joka kantaa tämän päivän ihmiset suvun juurille.  

 
Sukuseuran perinteinen kesäretki alkoi aamuyhdeksältä 
Lempäälästä. Matkalla koukkasimme Tampereen Van-

halla kirkolla ja jatkoimme Poriin, Käppärän hautausmaalle. Ensimmäinen tutustumiskohteemme oli yksitoista-
vuotiaana 1895 kuolleen Sigrid Juseliuksen leposija. Matka Poriin sujui vii-
vytyksettä ja olimme perillä etuajassa. Jouduimme hetken odottelemaan har-
maasta graniitista rakennetun mausoleumin kalevala-aiheisten pronssiovien 
avautumista.  

Astuimme sisään taiteen maailmaan ja levittäydyimme vierailukerrok-
seen. Rakennuksen pyhä kauneus hiljensi iloisen joukon. Asiantunteva opas 
palautti mieliin mausoleumin historian ja kertoi Akseli Gallen-Kallelan tun-
nettujen maalausten ja freskojen synnystä. Suljetussa pohjakerroksessa sijait-
si mausoleumin krypta, missä Sigrid lepäsi korokkeelle asetetussa sarkofagissa. Krypta näkyi pyöreästä aukosta, 
jota reunusti Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema marmorikaide. Pekka Halosen maalaukset mausoleumin etei-
sessä jäivät vähemmälle huomiolle. 

 
Toinen kesäretken tutustumiskohteemme oli Ulvilas-
sa sijaitseva, vuonna 1771 Kullaanjoen Katokosken 
rannalle perustettu Leineperin eli Fredriksforsin 
ruukki. 

Tutustumisen aluksi istuuduimme Kahvila-
Ravintola Savipakarin lampaantaljoilla päällystetyille 
penkeille ja nautimme pitkien pöytien ääressä nouto-
pöytään katetun maittavan lounaan. Varsinainen tu-
tustuminen ruukkiin alkoi, kun lounaan päätteeksi 
syntyperäinen leineperiläinen opas kertoi elämästä 
ruukin teollisuusyhteisössä. Saviseudulla kun oltiin, 
niin nimensä mukaisesti Savipakarin seinät oli ”lyö-

ty” savesta. Onneksi rakennusvaiheessa ei ollut käytetty seinissä olkea tai muuta biohajoavaa ainetta, minkä vuoksi 
pakari on säilynyt aina meidän päiviin asti. Pakarissa leivottiin ja paistettiin teollisuusyhteisössä asuneiden perhei-
den leivät. Pienissä asuinrakennuksissa ei ollut omia uuneja, minkä vuoksi pakarin uunit lämmitettiin joka päivä. 
Yhteisöllisyys vaati pakariin kokoontuneilta leipureilta sopeutumista, eikä tietojen jakamiseen tarvittu somea. 

Savipakarin lämmittelykierroksen jälkeen tutustuminen ruukin alueeseen alkoi kankiseppien mökkien esittelyl-
lä. Ensimmäisessä keittiön ja kamarin käsittävässä rakennuksessa asui aikanaan kankiseppä Kangasniemen perhe. 
Perheen poika, Kaarlo Kangasniemi, tunnetaan painonnoston olympiavoittajana. Koti oli entisöitynä 1930-luvun 
asuun. Talon kamarissa oli pysyväisnäyttelynä esillä Kaarlon arvokas palkintokokoelma. Hienojen pokaalien jou-
kossa Meksikon1968 olympialaisten kultamitali. 

Teollisuuslaitoksen sydän oli 1787 valmistunut masuuni, missä malmi rikastettiin suuressa kuilu-uunissa taki- 
eli raakaraudaksi. Apuna olivat hyvien puuvarojen takaama paikallinen hiilentuotanto, kalkkikivi ja koskivoima, 
joka pyöritti hehkuvaan palamiseen tarvittavia palkeita. Arviolta kymmenen metriä korkea ja halkaisijaltaan viisi-



metrinen, tiilestä muurattu kuilu-uuni täytettiin kerroksittain malmilla, puuhiilellä ja kalkkikivellä. Hiilen palaessa 
pelkistynyt rauta valui alaspäin ja imi itseensä hiiltä ja kuonasta piitä. Näin syntyi taki- eli raakarauta, joka sitten 
kerättiin talteen uunin alapäästä. 

Ruukilla oli 1800-luvun alussa vasarapaja lukuisine ahjoineen ja vasaroineen. Pajassa taottiin pultteja, nauloja, 
lapioita, hevosenkenkiä ja viikatteita. Nykyisin pajarakennus on varustettu kokoontumistilaksi, emmekä päässeet 
siihen tutustumaan. Pajassa valmisteltiin häitä. 

Ruukki kasvoi ripeäotteisten patruunoiden johdolla 1800-luvulla tuo-
tantolaitoksineen, työläisten ja seppien asuntoineen ja yhteisen leivintu-
pansa myötä suureksi teollisuusyhteisöksi, jota täydensi vuosisadan lo-
pulla uudeksi omistajaksi tulleen Antti Ahlströmin rakennuttama saha. 
Raudan tuotanto päättyi 1902 ja Leineperi muuttui maanviljelystilaksi. 
Alueen keskelle rakennettiin meijeri, joka toimii nykyisin alueen museon 
näyttelytilana.   

Museoidun ruukin alue tarjosi nähtävää kaikille. Meijerirakennukseen 
sijoitettu pienoismalli antoi elävän kuvan teollisuuslaitoksen toiminnasta. 
Ääni- ja valotehosteet saivat ruukin elämään vuotta 1895. Eikä alueen 
vanhaa myllyä sovi unohtaa. Siellä jauhetaan ja myydään jauhotuotteita 
edelleen. Meidän retkeläisten mukaankin lähti monta jauhopussia. 

Jälleen kerran kesäretki oli menestys. Kohteet olivat hyvin valittu, 
lounas maittava ja kylmän kesän lämpimin päivä hemmotteli retkeläisiä. 
Mukana oli suvun nuorisoakin. Kuvassa Anne, Teemu ja lapset Oliver, 
Emil ja Isla  Koreila. 

   Teksti ja kuvat veikko Karppi 
 

         
  

Asiaa sukukirjoista  
 
 
Hallitus suunnitteli uusintapainosta loppuun myydystä Kirsti Yrjöntyttären kirjas-
ta. Kysyntää on säännöllisesti ollut. Kirjasta pyydettiin Grano Oy:ltä tarjous. Uu-
sintapainos jouduttaisiin tekemään edellisestä painoksesta kopi-
oimalla, kun alkuperäinen sähköinen tallenne on tuhoutunut. 
Kirja purettaisiin ja irrotetuista sivuista kopioitaisiin uusia kirjoja. 
Kopioinnissa varsinkin musta-valkoisten valoku-
vien taso laskisi oleellisesti. 
Ennen päätöksentekoa Varkaudessa asuva entinen 
tamperelainen Timo Koivula otti yhteyttä suku-
seuran puheenjohtajaan ja kertoi päässeensä netin 
MyHeritage -sivustojen kautta Junnilan Marttiloi- 
den sukua aina 1400 –luvulle asti. Tieto oli niin 
merkittävä, että hallitus päätti toistaiseksi luopua 
Kirstin kirjan uusintapainoksesta.  
Muita kuin Kirsti Yrjöntyttären suvun kirjoja 
on edelleen saatavissa.                                                                     
Kirjoja voit tiedustella Jouko Laineelta        Kirjat edelleen vain 10 €/kirja 
p. 040 820 5515.    
 



  
 
 
 
Vuoden 2017 stipendiaatti  

Vilma Matinmikko 
 kiittää. Vilma suoritti ylioppilastutkinnon 2017. Kuvassa Vilma ja 
ukki Heikki Timonen (Kirstin sukuhaara) 
 
  

 
 
 
 
 

  
 

Sukuseuran hallinnossa on tapahtunut henkilövaihdos.  Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toiminut Liisa Löyt-
tyniemi joutui harrastusten moninaisuuden vuoksi luopumaan tehtävästä. Uudeksi sihteeriksi hallitus valitsi Laura 
Torssosen. 
Sukuseuran hallitus 2018 
puheenjohtaja  Harri Uusi-Rajasalo Tampere 
varapuheenjohtaja Jussi Joki  Tampere 
sihteeri  Laura Torssonen Ylöjärvi,             torssonen.laura@gmail.com 
talous / jäsenrekisteri Anne Säike  Tampere 
Jäsen  Jouko Laine  Valkeakoski 
jäsen /retket  Taina Wahlman Tampere 
jäsen  Ritva Nykänen Akaa (Kylmäkoski) 
 
Hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2019 sukukokoukseen. 
 

           
 

Hallitus muistuttaa toimintaa ylläpitävän jäsenmaksun tärkeydestä. Jäsenrekisterissä on henkilöitä, joiden jäsen-
maksu on jäänyt maksamatta. Hallitus päätti poistaa rekisteristä yli kolme vuotta maksamatta olleet henkilöt. Su-
kulaisuutta kukaan ei voi valita, mutta jäsenyys sukuseurassa on tietenkin vapaehtoista. Reiluun peliin kuitenkin 
kuuluu, että seurasta erotessa siitä ilmoitetaan jäsenrekisteriin. Pelkkä maksamatta jättäminen ei riitä.  
 
 
 
Sukuseura stipendit jälleen haussa.  
Sukuseura myöntää vuosittain kahdelle – kolmelle ammattikoulun tai lukion päättäneelle, opinnoissaan 
menestyneelle Marttilan suvun nuorelle 50 €:n  

stipendin. 
TEHKÄÄ VAPAAMUOTOINEN 7.5.2018 MENNESSÄ SUKUSEURAN HALLITUKSELLE ESITYS STI-
PENDIN SAAJASTA ja toimittakaa se jollekin hallituksen jäsenistä tai lähettäkää 

Laura Torssoselle 
torssonen.laura@gmail.com 
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Kesäretki 7.7.2018 Järvenpäähän ja Tuusulaan 
Perinteinen sukuseuran kesäretki suuntautuu tulevana kesänä Tuusulaan, missä tutustumme Tuu-
sulan Rantatien taiteilijayhteisöön.  

Tuusulan Rantatie oli alunperin osa Helsinki–Heinola -maantietä, joka noudatteli Tuusulanjärven kohdalla järven 
rantamaisemia aina Järvenpäähän asti. Rantatien varrella asui taiteilijayhteisö, joka on vaikuttanut merkittävästi 
Suomen kulttuurihistoriaan.  

Ensimmäinen kohteemme on kirjailija Juhani Ahon ja hänen taiteili-
javaimonsa Venny Soldan- Brofeldtin koti, Ahola. Aho vuokrasi ke-
väällä 1897 ystäväperheeltään Järvenpään kartanon mailta Vårbackan 
huvilan ja nimesi sen Aholaksi. Perhe, johon kuului Juhanin ja Vennyn 
lisäksi pojat Heikki ja Antti sekä Vennyn sisaren poika Björn Soldan, 
asuivat Aholassa aina vuoteen 1911 asti. 

Toinen kohteemme on Sibeliusten koti, Ainola. Suomen kansainväli-
sesti tunnetuin kotimuseo on ainutlaatuinen osa Suomen kansallista 

kulttuuriperintöä. Valmistuttuaan vuonna 1904 Ainola oli Jean ja 
Aino Sibeliuksen kotina heidän elämänsä loppuun saakka. 
Lounaan jälkeen tutustumme Rantatien varrella olevaan, vuonna 
1996 yleisölle avattuun Lotta museoon. Museoon on saatu lahjoi-
tuksina noin 10 000 esineen kokoelma.   
 
Matkalle lähdemme lauantaina 7.7. 2018 
klo 8.30 Tampereen Vanhalta kirkolta. Klo 8.50 olemme Lem-
päälän linja-autoasemalla ja siitä jatketaan moottoritietä etelään. 
Autoon voi sopimuksen mukaan nousta myös matkalta. 
 
Matkan hinta 50 € / hölö. Hinta sisältää matkat, opastukset ja lounaan.                               
Ilmoittautuminen viimeistään 22.6.2018 Taina Wahlmanille p 0500 121 647      
(tainawahlman@gmail.com) 
Osallistumismaksu tilille: FI34 5732 7420 0997 06  (Huom: Muuttunut tilinumero) 

 
 

  
Jäsenmaksu 2018 

Saajan  
tilinu-
mero 

 
FI34 5732 7420 0997 06 
OP Tampere 

TILISIIRTO 
 
 
Jäsenmaksu 2018  
 
 

 
 
Saaja 

 
Junnilan kylän Marttilan sukuseura ry. 

 
Maksaja 

 
 

Viitenumero: 
 

 Tililtä: 
 

Eräpäivä 15.5.2018 €      10,00 
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