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Hyvä sukuseuran jäsen,

Marttisetkin matkaavat Amerikan Päiville
Marttisten Sukuseura ry perustettiin virallisesti Rautalammilla 5.7.1988. Rautalammista tuli myös
yhdistyksen virallinen kotipaikka, millä haluttiin näin korostaa John Mortonin isän isoisän Martti
Marttisen muistoa.
Martin uskotaan syntyneen Rautalammilla noin vuonna 1606 ja muuttaneen jossakin vaiheessa Ruotsin
Vämlandiin muiden savolaisten kaskenkaatajien kanssa. Monien savolaisten siirtolaisten matka kuitenkin
jatkui Göteborgista aina Delawareen Uuden Ruotsin siirtokuntaan asti, jonne Martti Marttisen
tiedetään saapuneen 1654. Martti eli lähes satavuotiaaksi, hän kuoli Ammaslandissa nykyisen
Philadelphian lähistöllä vuonna 1706. Suku oli hedelmällistä ja näin Martille syntyi kaiken kaikkiaan 147
lasten lastenlasta.
Martin pojan Martti juniorin pojanpoika John Morton (1724 -1777) oli lain-oppineena kohonnut
Pennsylvanian ylioikeuden ylituomariksi, kun hänet nimitettiin 1775 yhdeksi Pennsylvanian seitsemästä
edustajasta siirtokuntien kongressiin, jossa sitten 4.7.1976 silloiset 13 Englannin hallinnon alla olevaa
siirtokuntaa julistautuivat itsenäiseksi Amerikan Yhdysvallaksi.
Pennsylvanian edustajat olivat kaikkein kriittisimpiä itsenäisyysjulistuksen suhteen ja kahden sen
edustajan sallittiin vakaumuksensa vuoksi olla jopa poissa lopullisesta äänestyksestä. Kerrotaan, että
John Morton oli jostain syystä myöhässä tästä äänestyksestä ja kun hän vihdoin saapui, oli
Pennsylvanian antamat äänet tasan 2-2. Pitkän harkinnan jälkeen Morton kuitenkin äänesti oman
vakaumuksensa mukaisesti, itsenäisyyden puolesta. Tämä ääni oli hyvin ratkaiseva, sillä nyt kun
Pennsylvaniakin äänesti ”yea”, oli siirtokuntien itsenäisyysjulistus yksimielinen.
John Morton on varmaankin tunnetuin suomensukuinen hahmo USA:n historiassa, mutta Suomessa on
hän silti vielä suuren yleisön keskuudessa varsin huonosti tunnettu. Johnillakin oli 10 lasta ja Delawaren
Marttisia on suorassa isälinjassa edelleen tavattavissa USA:ssa ja sukuseurassamme. Seuramme
tarkoitus ei kuitenkaan ole vain Mortonin muiston vaaliminen vaan vaalia koko Marttisen suvun
perinteitä sekä selvittää suvun vaiheita, sen historiaa ja edistää yhteenkuuluvuutta jäsentemme
keskuudessa.
Marttisen suku on suuri ja tänä päivänä sukunimitilaston mukaan elossa olevia Marttisia on Suomessa
2198 ja ulkomaillakin 157 henkeä. Sukuseurassamme jäseniä on puolestaan noin 330. Seuran
puheenjohtajana toimii Risto Marttinen Helsingistä ja pitkäaikaisena sihteerinämme Jouko Marttinen
Tikkakoskelta. Tarkemmin seurasta ja sen toiminnoista voi lukea kotisivuiltamme,
http://suvut.genealogia.fi/marttinen
Pekka Haikkala, Ylöjärvi

Sukuseuran Amerikan matkasta
Sukumatkasuunnittelumme Amerikkaan 2012 kaipaa edelleen kipeästi matkasta kiinnostuneita
henkilöitä, ideoita matkakohteiksi, mahdollisia yhteystietoja paikallisiin tapahtumiin, järjestöihin tai
henkilöihin jotka voisivat auttaa matkan järjestelyissä. Laittakaa vihjeitänne esim. sihteerin kautta.

Sukupäivät 2011
Tulevan kesän sukupäivään kokoonnutaan sukuseuran kotipitäjään Rautalammille lauantaina 13.8.2011
ja tällä kertaa yhdistämme sukupäivän Rautalammilla järjestettäviin Amerikan päiviin. Lisätietoja ja
muu ohjelma Rautalammilla http://www.rautalampi.fi/tapahtumakalenteri tai SuomiAmerikkayhdistysten liiton kotisivut http://www.sayl.fi/ajankohtaista/amerikanpaivat2011.

Päivän ohjelma
09.00 – 09:30
09.30 – 10.45
10:45 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30

Ilmoittautuminen ja tulokahvit Rautalammin kirjasto: Kivijalka sali
Sukupäivän oma ohjelma
- Fil maist, kirjailija Riitta Heino: Morton - Marttiset
- Musiikkia
- Sukulaisten tapaamista
Opastettu siirtyminen kirjastolta kunnantalolle jossa keittolounas
Osallistumme Amerikan päivien avajaisiin ja juhlakulkueeseen
Järjestäjät toivovat, jos mahdollista pukeutumista siirtolaishengen mukaisesti
Osana Amerikan päivien avausta Marttisten fanfaari
Vapaata tutustumista ulkoilmamessuihin, jossa sijaitsee myös sukuseuran
tuotemyynti- ja arpajaistiski.

13:30 – 14:30

Opastettu kierros Peuran Museossa, näyttelyinä mm.
- TARUA JA TOTTA- Suomen Nukketaiteilijoiden näyttely,
- SAVUTUVAN AIKAAN POHJOIS-SAVOSSA- näyttely sekä
- TAITEILIJAN TAIVAL- Väinö Hämäläisen juuret Rautalammilla näyttely

14:30

Kokoonnumme yhteiselle lähtökahville museon viereiseen vanhaan kahvilaan
(Vanha Peura)

Sukupäivän osallistumismaksu on 25 Eur/henkilö. Alle15-vuotiaat lapset ilmaiseksi vanhempien mukana.
Hintaan sisältyy ohjelman mukaiset ruokailut ja opastettu museokierros
Jos yövyt, muista hankkia majoitus ajoissa koska alueen majoituspaikat voivat olla tapahtuman
vuoksi kiven alla. Lisätietoja esim. http://www.matkailu.rautalampi.fi tai

http://www.suonenjoki.fi/?id=115
Sukupäivään ilmoittautumiset sihteerille 01.07.2011 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.

Marttisten DNA-projekti jatkuu
Marttisten DNA-projekti jatkuu nyt jäsenten omaehtoisuuden pohjalta. Olemme avanneet Family Tree
DNA:n nettisivustoon Marttisille oman projektipohjan, mikä huomattavasti helpottaa tulosten tulkintaa
ja vertailua jatkossa; etenkin jos näytteitä tulee paljon. Toistaiseksi on testattu 13 mieshenkilöä,
mutta kaikkia tuloksia ei ole vielä saatu siirrettyä Marttinen-projektillle
Testin voi parhaiten tehdä tilaamalla sen netin kautta Family Tree DNA:lta ja Suomi DNA projektin
sivuilta (http://fidna.info/wp/?lang=fi), jolloin tarvittavan 67 markkerin Y-DNA testin tilaushinta on
$ 238.
Allekirjoittanut toimii toistaiseksi projektipäällikkönä eli minun velvollisuuteni on tulosten raportointi ja
saadun aineiston ylläpito. Minuun voi aina tarvittaessa ottaa yhteyttä sähköpostilla
phaikkala@gmail.com ja varamiehenäni toimii Petri Marttinen Kouvolassa (marttinen@mbnet.fi) .
Toivomme Marttisilta runsasta osanottoa DNA-projektiimme ja mukavaa kesä-aikaa !
Pekka Haikkala, Ylöjärvi

Sihteerin palstalta
Sukuseuran jäsenmäärä koki piristyksen viimevuotisen jäsenkampanjan seurauksena ja niinpä meillä
onkin tällä hetkellä n. 340 jäseneksi rekisteröitynyttä ja sen lisäksi n. 80 yhteystietonsa
”ystävärekisteriimme” luovuttanutta potentiaalista tulevaa jäsentä.
Kaikesta huolimatta jäsenrekisterissä on vielä maksamattomia jäsenmaksuja tälläkin vuodella (74
kpl 15.5.2011). Pyydänkin jäsenistöä tarkastamaan josko jäsenmaksukirje vielä löytyisi tai jos
muuten epäilee, että maksu on unohtunut tarkistamaan maksutilanteen sihteeriltä. Maksetut
jäsenmaksuthan ovat toimintamme mahdollistava tekijä ja ilman niitä ei ole toimivaa
sukuseuraakaan.
Myyntituotteista
Uutena tuotteena seuralla on myynnissä isännänviirejä, jotka muodostuvat sukuvaakunan savolaisesta
osasta ja Marttisten ”puumerkistä” mutta ilman Amerikkalaista osuutta. Isännänviirin hinta on 85
Eur/kpl (+ mahdolliset postituskulut). Isännänviriä ei pidetä suuria määriä varastossa vaan sitä tilataan
jatkossa tilausten perusteella kun riittävä erä tilauksia on kasassa.
Pöytäviiriäkin on taas saatavissa ja hintaakin on laskettu, eli viirin hinta on nyt 25 Eur/kpl.
Marttinen I kirjasta on otettu uusintapainos ja sitä on taas saatavissa. Myös kirjojen hinoittelua on
tarkastettu ja niinpä Marttinen I ja Marttinen II ovat molemmat saman hintaisia 50 Eur/kpl ja
yhdessä tilattuna 80 Eur/paketti (+ mahdolliset toimituskulut).
Tuotteita on myynnissä sukupäivillämme ja tilauksesta sihteerillä 040-5946374,
jouko.marttinen@luukku.com.

