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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 
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