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Liity jäseneksi
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen
18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on
sukuun kuuluva tai avioliiton kautta siihen liittynyt. Alle
18-vuotiaat seuran jäsenen lapset voivat liittyä nuorisojäseninä.
Jäseneksi liittyminen tapahtuu täyttämällä sukuseuran
www-sivulla oleva sähköinen lomake ja maksamalla 20
euron jäsenmaksun seuran tilille. Liittymislomakkeita voi
tiedustella myös sihteeriltä. Voit liittyä myös ainaisjäseneksi maksamalla 200 € kertamaksuna.
Kaikki Marttisen sukuun kuuluvat ovat tervetulleita sukuseuran jäseniksi!
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Amerikan päivät Rautalammilla v. 2011
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Sukuseuran toiminta
Sukuseuran perustajajäsenet

Tiedämme, että kaikkia tietoja Marttisten suvun jäsenistä
ei vielä ole saatu koottua yhteen, joten sukutiedon kerääminen jatkuu edelleen mahdollisia uusia julkaisuja
varten.
Sukututkimuksemme onkin sittemmin laajentunut myös
DNA sukututkimuksen alueelle ja meillä onkin ”Marttinen” projektissa jo yli 100 DNA-näytettä. Viimeisimpänä
julkaisunamme onkin DNA-tutkimuksen avulla jäljitetty
John Mortonin suomalaisuus.

osallistui äänestykseen osavaltioiden itsenäistymisestä pois Englannin määräysvallasta.
Kerrotaan, että hän kauan harkittuaan antoi puoltoäänen ja että juuri hänen antama ääni ratkaisi kolmentoista siirtokunnan itsenäisyyden 4.7.1776.

Lisäksi olemme jatkaneet DNA tiedon hyödyntämistä
tutkien sen avulla eri sukuhaarojemme yhteyksiä.

Marttisten sukuseura on perustettu 5.7.1988 ja sen
kotipaikka on Rautalampi. Perustajajäseniin kuuluu
myös Amerikan itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaja
John Mortonin jälkeläinen J. Frank Wood USA:sta.
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita
ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Seura järjestää sukupäiviä ja -matkoja sekä myy sukuun liittyvää aineistoa ja lahjatavaroita.
”Sukuseuran voima on juuri sen jäsenissä, jotka etsivät sukuaan ja juuriaan, kysellen kuka minä olen?”
Toteaa kunniapuheenjohtaja Jaakko Marttinen vuonna 2000.
Kuluneiden vuosien aikana sukuseura on toiminut
aktiivisesti usealla eri alueella. Suvun historiaa on kerätty laajasti ja sukutietoja julkaistu eri muodoissa.
Sukuseura on saavuttanut vuosia kestäneen työn tuloksena yhden merkittävistä tavoitteistaan julkaisemalla Marttinen sukukirjat I ja II.
Yhdessä nämä kaksi sukukirjaa tarjoavat lukijalle ainutkertaisen mahdollisuuden tutustua Marttisen laajaan sukuun ja muodostaa kuva Marttisten suvun
vaiheista aina 1700 luvun alusta nykypäivään.

Uutena tutkimusalueena jatkossa on ideoitu suvun kantatilojen historia-aineiston kokoamista.
Vuosittaiset sukupäivät ovat koonneet yhteen suvun jäseniä ympäri Suomea ja tarjonneet mahdollisuuden tutustua tämän päivän Marttisiin.
Liittymällä sukuseuran jäseneksi, löydät yhden ikkunan
menneisyytesi tarkasteluun ja voit vaikuttaa siihen, miten Marttisen suvun perintöä siirretään tuleville sukupolville.

Suvun esi-isä
Marttisten suvun amerikkalainen esi-isä Martti Marttinen
syntyi Rautalammilla vuonna 1606. Rautalammilta hän
muutti perheineen Ruotsiin Wärmlantiinja sieltä edelleen
1654 nimellä Mårten Mårtensson (Martti Marttinen) –
Delawareen Uuden Ruotsin siirtokuntaan. Hänellä oli
mukanaan saman niminen poika Martti. Martti Marttinen
–nuoremman pojalle syntyi poika, jolle annettiin nimeksi
John Morton. Johnin isä oli muuttanut sukunimensä
Marttisesta Mortoniksi,
John Morton syntyi v. 1724. Hän oli
maanmittari ja rauhantuomari. Myöhemmin hänen elämänsä suuntautui
valtiomiehen uralle. 40-vuotiaana hänet
valittiin edustajaksi Pennsylvanian siirtokuntapäiville.
V. 1774 hänet valittiin Pennsylvanian
edustajaksi siirtokuntien kongressiin. Hän oli yksi viidestä Pennsylvanian osavaltion edustajasta, joka

John Morton ei ehtinyt nähdä itsenäisyyden toteutumista, sillä hän kuoli 52 –vuotiaana, yhdeksän kuukauden kuluttua itsenäisyysjulistuksen antamisen jälkeen.
Sukuseura on pitänyt yhteyttä usean vuoden ajan
rautalampilaisen Martti Marttisen jälkipolviin Yhdysvalloissa.

