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                Lähettäjä: 
                  Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry. 
                  c/o Simo Murtomäki  
                  Kevätkatu 20 B 15240 Lahti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtajan jäsenkirje ja henkilöjäsenen vuosimaksulasku 2020 

 

 

 

 

 

 

Hei!  Sukujuuriltasi kuulut Keuruun Murtomäen sukuun / Seitsemän tytärtä Keuruun Murtomäestä tai 

Multianniemen sukuhaarasta. Tämä jäsenkirje lähetetään kaikille sukuyhdistyksen jäsenille, jotka ovat 

olleet jäsenenä vuodesta 2015 alkaen.  

Jos olet jo maksanut vuoden 2020 jäsenmaksun on tämä viesti jäsenmaksun osalta aiheeton. 

 

Jäsenmaksusi on erittäin tärkeä sukuyhdistyksen toiminnan, jatkuvuuden ja suvun historian 

vaalimiseksi. Sukuyhdistystoiminnan tärkeänä tavoitteena on:  ”Esivanhempien työ jatkuu”. 

Sukukokouksessa 2015 päätettiin hyväksyttyjen sukuyhdistyksen uusien sääntöjen mukaisesti siirtyä 

henkilöjäsenyyteen, vuosimaksu 20,00 € / jäsen. Toivomme, että perheestä (samasta taloudesta) 

vähintään yksi sukuun kuuluva henkilö maksaa vuosijäsenmaksun. 
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Keuruun Murtomäen stipendirahaston varojen kartuttamiseksi toivotaan lahjoituksia. 

Stipendirahasto on perustettu Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen kokouksessa 28. 

kesäkuuta 1975. Rahaston tarkoituksena on lujittaa nuorten sukusiteitä myöntämällä heille 

stipendejä opinnoissa menestymisestä. 

Sukuyhdistys kiittää lahjoituksista stipenditilille suvun nuorten hyväksi. 

Lahjoitusmaksut tilille: 
   

Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry. 
OP Multia IBAN    FI16 5275 0661 9045 70          BIC-koodi OKOYFIHH 
 

Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry:n stipendirahaston säännöt 

Hyväksytty sukukokouksessa Keuruulla 5.7.1980. 

Rahaston sääntöjen päivitysesitys:  Muutoshyväksyntä 2§ ja 4§ osalta 10.7.2021 Keuruun Murtomäen 

sukuyhdistys ry:n sukukokouksessa.  

1§ Rahaston nimi ja kotipaikka 

Rahaston nimi on Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen stipendirahasto ja sen  kotipaikka 

on Keuruu. 

2§ Rahaston tarkoitus 

Stipendirahasto on perustettu Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen kokouksessa 28. 

kesäkuuta 1975. Rahaston tarkoituksena on lujittaa nuorten sukusiteitä myöntämällä heille 

stipendejä opinnoissa menestymisestä. 

3§ Rahaston varat ja hoito 

Rahaston peruspääoma on koottu keräyksellä sukuyhdistyksen kokouksessa Multialla 28. 

kesäkuuta 1975. Rahaston varoja kartutetaan ottamalla vastaan raha-, kiinteistö- ja 

irtainlahjoituksia. 

Rahaston hoidosta ja varoista vastaa sukuyhdistyksen hallitus. Varojen 

tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta ja säilyttämisestä vastaa sukuyhdistyksen 

rahastonhoitaja hallituksen ohjeiden mukaisesti. 

4§ Stipendien jakoperusteet ja jako 

Stipendirahaston tuotot ja hallituksen päätöksellä kohtuulliseksi katsottava osa pääomasta 

jaetaan anomuksesta tunnustuspalkintoina opinnoissa menestyneille suvun nuorille. 

Stipendien jaosta päättää sukuyhdistyksen hallitus. Stipendien jako suoritetaan pääasiassa 

5 vuoden välein sukukokouksen tai sukujuhlan yhteydessä. 

5§ Rahaston lopettaminen 

Rahasto voidaan lopettaa sukuyhdistyksen yleisen kokouksen päätöksellä. Tällöin jäljellä 

olevat varat on käytettävä sukuyhdistyksen toiminnan hyväksi sukuyhdistyksen kokouksen 

päättämällä tavalla. 
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Tilaa sukutuotteita 

Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksellä on myytävänä näyttäviä koruja käädyistä korvakoruihin. Voit 

tilata myös suvun viirin hulmuamaan lipputankoosi tai suvun hopealusikan vaikka lahjaksi 

kummilapselle. Korut ja lusikat valmistetaan tilaustyönä ennakkomaksua vastaan, toimitusaika on 1-3 kk. 

Korujen valmistus alkaa tilausmaksun saavuttua sukuyhdistyksen tilille. 

Kirjoja vielä myynnissä:  

Seitsemän Tytärtä Keuruun Murtomäestä  (2005), hinta 30,00 euroa/kpl  + postituskulut 15,00 €/kpl  ja 

Multianniemen suku I (2015) matrikkeli, hinta 10,00 euroa/ kpl + postituskulut 7,00 €/kpl. 

 

Tilaatpa sitten itsellesi tai lahjaksi, tee tilaus mieluiten sähköpostitse. Tuotteet, hinnat ja yhteystiedot 

löytyvät sukuyhdistyksen nettisivuilta http://keuruunmurtomaki.net. Tilaukset maksetaan ennakkoon 

sähköpostitse lähetettävällä laskulla, tilauslaskuun lisätään ao. toimituskulut.  

Mainitsethan tilatessasi mitä tilaat: Tuote , kpl-määrä    

Yhteystietosi: Nimi, osoite,  puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

 

Koru- ja tuotetilaukset osoitteeseen keuruunmurtomaki@gmail.com, Saana Kataja-aho (p. 0445348884) 

Kirjat ja lehdet tilataan keuruunmurtomaki@gmail.com  Simo Murtomäki (p. 0451487890) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Tilaa Keuruun Murtomäen suvun    

          tuotteita; katso   keuruunmurtomaki.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://keuruunmurtomaki.net/
mailto:keuruunmurtomaki@gmail.com
mailto:keuruunmurtomaki@gmail.com
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Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry:n vuoden 2020 sukujuhla ja sääntömääräinen 

kokous joudutaan siirtämään covid-19 viruspandemian takia.  

Sukuyhdistyksen hallitus päätti, että sukujuhla ja sääntömääräinen kokous pidetään 

10.7.2021 Keuruulla. Sukuyhdistyksen kauden 2015-2020 hallitus jatkaa vt. hallituksena 

vuoden 2021 sukukokoukseen asti. 

 

Seuraava sukulehti n:o 12 julkaistaan 4/2021, jonka saavat kaikki sukuyhdistyksen 

vuosijäsenmaksun maksaneet jäsenet. Jäsenlehdessä mm. puheenjohtajan terveiset, kokouskutsu ja 

juhlaohjelma sekä ilmoittautumisohjeet, stipendien hakuohjeet, juttuja sukumme vaiheista, lasku 

vuoden 2021 jäsenmaksusta yms. 

Toivomme jäsenlehteen uusia juttuja , ilmoituksia , kuvia tapahtumista yms. 

*lähetä aineistot sähköpostilla keuruunmurtomaki@gmail.com  tai postitse  

Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry 

c/o Simo Murtomäki   Kevätkatu 20 B   15240 Lahti 

 

Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen henkilöjäsenen vuosimaksu 2020 on 20 euroa.   

Maksathan jäsenmaksusi 1.6.2020 mennessä Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen tilille  

*Ilmoita muuttunut sähköpostiosoitteesi tai osoitetietosi  lähettämällä tiedot: 

1) sähköpostiosoitteeseen keuruunmurtomaki@gmail.com  tai  

2)lähetä kirje  Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry  c/o Simo Murtomäki  Kevätkatu 20 B 15240 Lahti  

*********************************************************************************** 

Lasku      Henkilöjäsenmaksu 2020 

Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry. 
OP Multia IBAN    FI77 5275 0620 0278 93          BIC-koodi OKOYFIHH 

20,00 €              eräpäivä 1.6.2020 

    viitenumero    20200 
 

Huom! Jos maksat toisen jäsenen puolesta.  ÄLÄ KÄYTÄ TÄLLÖIN VIITENUMEROA  vaan merkitse 
ehdottomasti lisätiedot kohtaan ao. henkilön jäsentiedot seuraavasti  *) 
 

*)Etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite (@=at) sukuhaara (mikäli tiedät) 

 

*********************************************************** 
Keuruun Murtomäen suvun muistomerkin peruskunnostamiseen 

toivotaan tukimaksuja; maksut  OP Multia IBAN  FI77 5275 0620 0278 93 
 

Kiitokset sukuyhdistyksen jäsenille, hyvää kesää.  
 
Sukuterveisin 
Simo Murtomäki   
Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry:n puheenjohtaja 
Puh. 045 148 7890  keuruunmurtomaki@gmail.com  
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