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Varsinainen jäsen
IIrIs AAltIo    
Hiihtäjäntie 6 B 26, 00810 Helsinki  
p. 040-5469 755 / 09-7555 353, iaaltio@lut.fi

MAArIt Mäkelä (os. Autiomäki)   
Vehkoontie 503, 42600 Multia   
p. 040-8366268, maarit.makela@yahoo.com

MArItA AutIoMäkI   
Väätäsentie 30, 43430 Väätäiskylä  
p. 041-4922989, marita.autiomaki@jippii.fi

tuIjA IsokIVI    
Multiantie, 42700 keuruu   
p. 014 551 200 / 0400 132 354   
tuija.isokivi@sci.fi

PäIVI järkäs    
tahmelan viertotie 16 B, 33240 tampere  
p. 041-5036430, paivi.jarkas@flautodonna.inet.fi

esko MurtoMäkI    
Murtomäentie 633, 42800 Haapamäki  
p. 050-552 4372 / 014-732 048

erkkI oHrA-AHo    
sauvatie 4, 44120 äänekoski   
p. 014-522 029, erkki.ohra-aho@pp.inet.fi

erkkI PätIälä    
temppelikatu 17 A 14, 00100 Helsinki  
p. 0500-447 111 / 09-490 725 (sis. fax)  
erkki.patiala@ril.fi

sAtu PätIälä     
eerikinkatu 40 A 15, 00180 Helsinki  
p. 050 3583 095, spatiala@welho.com

leenA tuPAlA     
uudenmaankatu 115, 05840 Hyvinkää  
p. 019-433 729 / 0400-475 306   
leena.tupala@pp.inet.fi

erkkI VIrkAjärVI    
juho riihimäen tie 2 as 4, 42700 keuruu 
050-5705609

tuulA-rIIttA VälIkoskI   
Mäenrinteenkatu 22, 33580 tampere  
p. 03-3628 280, tuula-riitta.valikoski@uta.fi

Varajäsen
kyöstI sAArIMäkI    
Maisematie 5, 40950 Muurame   
p. 0400-345 661 / 014 -3110 442  
kyosti.saarimaki@scoy.fi

eIno kytölä    
rauhalantie 8, 42600 Multia   
p. 0500 605 327, eino.kytola@pp.inet.fi

HenrIIkkA MäenPää    
löylykatu 2 A 6 , 40700 jyväskylä   
p. 040 828 9879   
henriikka.maenpaa@gmail.com

sePPo HArjulA     
Harjulantie, 42700 keuruu   
p. 014 738 033 / 050 3265 005

juHA sArAnen    
terhokuja 4 C 16, 01710 Vantaa    
p. 09 8532 539

AnttI PekkAlA    
kurkilahdentie 36, 42700 keuruu   
p. 040 5236 211

esko HIetAnen    
Haaramäentie 120, 42800 Haapamäki  
p. 040 7174 549, esko.hietane@pp.inet.fi

leenA PenttInen    
ratisentie 4, 74700 kiuruvesi   
p. 050 4010 160,leena.penttinen@kiuruvesi.fi

HAnnele tIkAnVAArA    
tikasrinne 3 A, 02200 espoo   
p. 09 520 430, hannele.tikanvaara@formin.fi

kAuko PAkArI    
sulunsalmentie 1-3 B 6, 40950 Muurame 
p. 040 5933 445, kauko.pakari@elisanet.fi

tuoMAs VIrkAjärVI   
oriniementie 2, 42700 keuruu   
p. 014-771 342 / 050-5686 562   
tuomas.virkajärvi@pp.inet.fi

MArjAttA sydänMAA   
Välitie 3, 42700 keuruu, p. 014-771 890  
marjatta.sydanmaa@keuruu.fi

Hallituksen puheenjohtaja: 
 tuulA-rIIttA VälIkoskI 
Hallituksen varapuheenjohtaja: 
 erkkI PätIälä 
rahastonhoitaja / tarvikemyynti: 
 kIrstI PAAsu 

jäsensihteeri: MAArIt Mäkelä
Webbi-mestari: sAtu PätIälä

sihteeri: reettA sAArIMäkI
Verkkoniementie 25 as 5, 40950 Muurame  
p. 040-8388 518, reetta.saarimaki@nic.fi
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Sukuyhdistyksen oma lehti 
– I painos

 pääkirjoitus

kädessänne on I painos keuruun Murto-
mäen sukuyhdistyksen jäsenlehdestä, jota 
olen hengessäni jo useamman vuoden 
miettinyt ja vihdoinkin sen saanut toteu-
tettua – kiitos hallituksen kannustuksen 
asiaan.

lehti ilmestyy kerran vuodessa ja aja-
tuksena olisi, että saisimme sukulaisilta 
siihen erityyppisiä tarinoita. tässä lehdes-
sä on koottuna tarinoita sukutaloista ja 
henkilöistä, lisäksi ilmoitusasioita sukulai-
sille sekä myynnissä olevia sukutuotteita.  
tarkoitus olisi jatkaa tuota taloperinnettä 
tulevissakin numeroissa, joten laittakaa-
pa tarinaa tai henkilökohtaisia muistoja 
kotitalonne elämästä ja siinä asuneista 
tai asuvista sukulaisistamme. tervetul-
leita ovat myös muistelot ja tarinat sekä 
entisajan että nykypäivän, joten jokaisella 
meillä on varmasti jotain kerrottavaa . . .  
asiat vain paperille ja lähettämään se toi-
mituskunnalle. 

tulevana kesänä ilmestyvä tarinakirja 
on vahva paketti suvun historiaa ja tällä 
lehdellä on toivottavasti se merkitys, että 
myös lähimenneisyys ja nykypäivä tulevat 
lähemmäksi sukulaisia ja saa meidät tun-
temaan yhteenkuuluvuutta. seitsemän 
tytärtä Murtomäestä on ns. alkukertomus 
tämän suvun vaiheista ja tarinakirja Pojat 

on poikia Murtomäessäkin, tarinoita keu-
ruun Murtomäen seitsemän tyttären jäl-
keläisistä on sukutauluja sisältävän suur-
teoksemme lisäksi hyvä jatke. toivottavasti 
tämä kerran vuodessa ilmestyvä lehti myös 
löytää paikkansa sukulaisten kirjahyllystä 
– tallennettuna jatkokertomuksena.

Vaikka kustannukset lehden osalta tu-
levatkin nousemaan verrattaessa vanhaan 
tiedotemuotoiseen paperiin, katsoimme, 
että olemme lehtemme ansainneet ja ta-
vallaan jatkamme tarinakirjan perinnettä 
jokaisessa lehdessä tästä eteenpäin. jä-
senmaksu onkin meidän suurin jatkuva 
tulonlähde, joten olethan ystävällinen ja 
osallistut näin sukumme toimintaan mak-
samalla 12 euron suuruisen maksun leh-
dessä toisaalla olevilla tiedoilla. lehti tulee 
jatkossa ilmaiseksi kaikille jäsenmaksun 
maksaneille. lehden irtonumeroita voi ti-
lata tai ostaa kirjakeuruusta tai keurusko-
piosta.

toivon teille kaikille sukulaisille erittäin 
hyvää kesää sekä onnea 60-vuotiaalle yh-
distykselle.

toimituskunnan puolesta

kirsti Paasu
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kun elämässään tekee asioita ensimmäistä 
kertaa, on sellainen olo, että on tekemäs-
sä muutoksia johonkin tai jossakin. joko 
omassa elämässään tai muiden elämässä.  
jos ensimäisen kerran tekoa pidetään tar-
koituksenmukaisena ja myönteisenä, voi 
teko jatkua ja siitä voi kehittyä jopa perin-
ne.

tätä lehteä tehdään nyt ensimmäistä 
kertaa. Ajatus omasta sukuyhdistyksen leh-
destä on toki ollut olemassa jo pitkään, 
mut ta nyt se toteutuu ja selvänä primus 
motorina on ollut yhdistyksemme rahas-
tonhoitaja ja tässä toimitussihteerin tehtä-
vissä oleva kirsti Paasu. toivottavasti saam-
me perinteen alkamaan!

keuruun Murtomäen sukuyhdistys täyt-
tää tänä vuonna 60 vuotta ja juhlii näyt-
tävästi heinäkuussa Haapamäellä.  yhdis-
tyksemme on ensimmäisiä rekisteröityjä 
sukuyhdistyksiä suomessa.

sukumme on olemassa ja voimme ko-
koontua yhteen myös ilman virallista yh-
distystä, mutta yhdistyksen myötä voim-
me ylläpitää sukurekisteriä, tutkia sukua, 
julkaista sukukirjoja ja myydä muita su-
kutuotteita, kuten kauniita sukukoruja.  
Voimme myös jakaa apurahoina stipende-
jä.  erilais ten toiminnallisten ja taloudellis-
ten sitoumusten tekeminen onkin sukuyh-
distyksen pääasiallinen tehtävä. esimerkik-
si jäsenmaksujen avulla voimme julkaista 
sukulehteä ja kirjoja sekä osarahoitttaa 
sukujuhliamme. 

keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen 
vuosien 2005-2010 hallituskauden alussa 
julkaistiin uusi sukukirja seitsemän tytär-
tä keuruun Murtomäestä (Piilahti, k-M. 
2005.). edellinen sukuhaaroista kertova 
kirja on Heikki nyyssölän kokoama ja se 
ilmestyi vuonna 1947. kirjan tekeminen 
on pitkä prosessi ja luonnollisesti edellis-
ten hallitusten aikaansaapaa, mutta myös 

nykyisessä hallituksessa on kyseisen kirja-
toimikunnan jäseniä.  

syksyn ja kevään jäsentiedotteet ovat 
vuosittain ilmestyneet ja uusi sukukirjan 
”sisarteos”, suvun tarinakirja julkaistaan 
yhdistyksen juhlissa kesällä 2007.  jo nyt 
uskallan todeta, että tarinat ovat sujuvasti 
ja hyvin kirjoitettuja ja liittyvät sisältönsä 
puolesta myös suomen historiaan.  seu-
raavana projektina on päivittää Multian-
niemen sukuhaaran matrikkelit ja uudistaa 
sukuyhdistyksen kotisivut.  nykyinen halli-
tus järjestää myös varsinaisen sukukokouk-
sen seuraavan kerran vuonna 2010.

tätä toimintaa pyörittää eri sukuhaa-
roista koostuva yhdistyksen hallitus sihtee-
reineen ja rahastonhoitajineen, jotka kaikki 
esittäytyvät tässä uudessa jäsenlehdessä. 
kyseinen kokoonpano koostuu osaavis-
ta ihmisistä, joilla on keskinäinen toimiva 
työnjako, luottamus ja usko siihen, että 
tehtävät hoidetaan, vaikka toiminta on 
vapaaehtoista ja kaikkien yhteistä harras-
tusta.  nykyisessä hallituksessa on iän ja 
kokemuksen tuomaa arvokasta tietoa ja 
viisautta, mutta myös nuorta intoa olla su-
kuyhdistystoiminnassa mukana.

toimintaa ei toki olisi olemassa ilman 
aiempia toimivia hallituksia jäsenineen.  
nöyrä kiitoksemme heille.  He ovat aikoi-
naan olleet ja me kaikki olemme sitä miel-
tä, että keuruun Murtomäen suvussa on 
sellaista sisältöä, jota haluamme eri tavoin 
tehdä näkyväksi myös tuleville sukupolvil-
le.

tampereella huhtikuussa 2007

tuula-riitta Välikoski
keuruun Murtomäen 
sukuyhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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Hallituksen jäsenet esittelyssä

Marita Autiomäki 
multialainen perushoitaja. olen ollut töissä Multian kunnan 
vanhainkodissa yli kolmekymmentä vuotta,  nykyään demen-
tiaosastolla. Harrastan erilaisia käsitöitä, avantouintia, luke-
mista, matkustelua sekä kesäteatteria. olen Murtomäen su-
kuyhdistyksen hallituksessa  toista viisivuotiskautta ja kuulun 
Multianniemen sukuhaaraan. Asun Multian Väätäiskylällä yh-
dessä äitini ja poikani kanssa.. Meillä on täällä Väätäiskylällä 
aktiivinen kylätoimikunta, jonka toimintaan osallistun sihteerin 
ominaisuudessa. 

Tuija Isokivi 

olen kuulunut hallitukseen kesästä 2005. Murtomäen sukua 
olen Andelinin haaran, pappani lauri Aaltion kautta. Perhee-
seeni kuuluu mieheni Markon lisäksi puolivuotias pikkuviikari 
Matti. töitä teen keuruun osuuspankissa, joskin nyt keskityn 
pojan kasvattamiseen ainakin jonkin aikaa. nelijalkaisia per-
heenjäseniä meillä on tällä hetkellä melko vähän - vain yksi 
koira, kissa ja kolme lammasta. tosin äidilläni on melkoinen 
koiralauma, josta voin lainailla aina tarpeen tullen. 

Asustamme uusi-könttärin taloa, entistä mummolaani keuruulla. Muutimme tänne 
neljä vuotta sitten, kahden vuoden remontin jälkeen - lähes kaikki jouduttiin rakenta-
maan uusiksi. silloin moni ihmetteli, kuinka paljon helpommalla olisimme rakentaneet 
kokonaan uuden, mutta vanhassa talossa on oma viehätyksensä. on upeaa, että samat 
hirsiseinät näkevät nyt seitsemännen sukupolven ja olohuoneen seinässä lukee "karl ja 
jooseppi yöpyivät tässä kammarissa, syyskuu 1881". talon myötä myös suku on tullut 
entistä lähemmäksi, tunne "juurista" on koko ajan läsnä. sukuyhdistyksen toiminta on 
minulle ollut melko uutta. on mielenkiintoista nähdä, kuinka erilaisia ja eri puolilla asu-
via ihmisiä yhdistää nuo seitsemän Murtomäen tytärtä!

Iirsi Aaltio
(entiseltä sukunimeltäni Aaltio-Marjosola) ja työskentelen jy-
väskylän yliopistossa professorina, alueenani johtaminen. koti-
paikkani on Helsinki, mutta keski-suomen yhteydet toteutuvat 
paitsi työni kautta myös keuruulla sijaitsevan könttärin suku-
talon vuoksi. kuulun Murtomäen sukuun nuorimman tyttären 
Hedwig Auroran ja hänestä lähtöisin olevan Andelinin suku-
haaran kautta. Harrastan musiikkia ja oopperoita, sekä kunto-
uintia ja golfia. ruoka-aiheiset harrastukset ovat myös läheisiä 
sekä itselleni että aikuistuneille pojilleni.  
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Maarit Mäkelä os. Autiomäki 
olen 26-vuotias johtava maatalouslomittaja. Valmistuin Mustia-
lasta 2004 agrologi-AMk:ksi. Asun Multian Vehkoossa yhdessä 
aviopuolisoni, jari-Pekan, kanssa. kuulun Multianniemen suku-
haaraan. työskentelen keuruun kaupungilla maatalouslomituk-
sen parissa. Harrastan lukemista, lentopalloa, käsitöitä sekä ke-
säteatteria Väätäiskylän kyläteatterissa. olen Murtomäen suvun 
hallituksen jäsen ensimmäistä kautta ja toimenkuvaani kuuluvat 
tällä hetkellä jäsen-asiat sekä rahastonhoitajan tehtävät. 

Erkki Ohra-aho
olen synt. 13.12.1931 keuruun Haapamäellä ohra-ahossa. siel-
lä olen viettänyt lapsuuteni ja myös kouluni käynyt. Päästyäni 
eläkkeelle äänekosken yläasteelta 1985 aloin innostua sukutut-
kimuksesta. kiinnostustani lisäsi kuuluminen keuruun Murto-
mäen sukuyhdistyksen hallitukseen useamman vuoden aikana. 
kävin useitakin sukututkimuskursseja mm. Matti j. kankaan-
pään opastuksella. Itse kuulun Murtomäen suvun Arppe-haa-
raan, jonka vaiheista olin erikoisen kiinnostunut. tämän suvun 
varhaisempia vaiheita olen yrittänyt puolestani selvittää. tarkoi-
tukseni on tehdä siitä oma sukuselvitys.

toteaisin, että sukututkimuksen tekeminen ei ole helppoa, sillä eräiden tietojen hankki-
minen on kovan työn takana eikä virheitä saisi tulla. Mutta harrastuksena tämä työ on 
antoisaa.

Esko Murtomäki
37 vuotias maanviljelijä ja Murtomäen talon isäntä Haapa-
mäeltä. eskosta lisää ”tervehdys suvun kantatalosta” -artikke-
lissa. (taulu 4232)

Päivi Järkäs (s.1954) 
on tamperelainen huilisti ja musiikkipedagogi. Hän toimii hui-
lunsoiton opettajan virassa tampereen konservatoriossa. ope-
tustyön ja erilaisten musiikillisten projektien ohessa hän on 
osallistunut aktiivisesti oman alansa yhdistysten, tampereen 
Huiluklubi ja suomen Huiluseura ry:n, toimintaan. suvun ta-
rinoista kertovaan kirjaan hän on kirjoittanut artikkelin Arma 
Pahlmanista os. Hjorth, joka oli suomen naishuilistien esiäiti. 
Päivi järkäs on kuulunut vuodesta 2005 keuruun Murtomänen 
sukuyhdistyksen hallitukseen edustaen Collinin sukuhaaraa.
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Satu Pätiälä
sukuyhdistyksemme web-master satu Pätiälä tulee Wesanderin 
sukuhaarasta (taulu 2073) ja koulutukseltaan hän on tradenomi 
(valm. 2005), suuntautumisenaan mainonta ja yritysviestintä. 
Verkkoviestintää satu on opiskellut Helsingin evankelisessa opis-
tossa (Heo) 1999 - 2000 ja työskennellyt vuosituhannen alussa 
muun muassa verkkolehdessä sisällöntuottajana ja toimittajana. 
tällä hetkellä satu työskentelee Helsingin työvoimatoimiston 
hallintoyksikössä työvoimapoliittisten koulutusasioiden parissa 
ja asuu Helsingissä.

Vapaa-aikanaan satu harrastaa liikuntaa, matkustamista, valokuvausta ja kulttuuria. 
lähellä sydäntä ovat edelleen patikointi vuorilla&tuntureilla ja suksilla laskeminen niil-
tä alas, vaikka kuluneet polvilumpiot yrittävätkin kipeästi ilmoittaa olemassaolostaan. 
Vuoden alusta on kuvioihin astunut myös pilates, jota webbimasterimme voi lämpi-
mästi suositella niin elämänsä vedossa oleville kuin niille, joita piinaavat selkä/niska ym. 
vaivat. 
   suvun verkkosivujen tiimoilta satuun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse (uusi s-posti-
osoite ilmoitetaan myöhemmin nettisivuilla). satu toivoo hänelle laitettavan rohkeasti 
postia niin uusista ideoista sivuille kuin niiltä löytyvistä epäkohdista. etenkin nyt, kun 
verkkosivujen uudistusprosessi on käynnistynyt ja eletään suunnitteluvaihetta. sivut ovat 
aikoinaan, lähes kymmenen vuotta sitten, olleet hyvinkin nykyaikaiset, mutta kehityk-
sen kulkiessa vauhdilla eteenpäin, on myös sukuyhdistyksen verkkosivujen vastattava 
sisällöltään ja ulkoasultaan 2000-luvun vaatimuksia. unohtamatta etenkään tietoturva-
seikkoja, jotka ovat aiheuttaneet webbimasterille harmaita hiuksia, muun muassa ros-
kapostivyöryjen muodossa.
   satu toivottaa sukulaisille aurinkoisesti hymyilevää kevättä. tapaamisiin ensi kesänä!

Kirsti Paasu
keuruulla syntynyt, 50-vuotias yrittäjä. tapaatte minut ja puo-
lisoni tapanin keuruskopiossa ja kirjakauppa kirjakeuruussa 
keuruun keskustassa, jos käytte esim. ostamassa sukutuot-
teita. 

kuulun Murtomäen sukuun edesmenneen isäni Antti Aal-
tion kautta Andelinin sukuhaaraan (taulu 7048) . Perheesee-
ni kuuluvat lisäksi jo kotoa lähteneet, aikuistuneet lapsemme 
Marko, sanna ja Minna. Vapaa-aikana harrastamme yhdessä 
mieheni kanssa liikuntaa eri muodoissa ja olemmekin vahvasti 
mukana valtakunnallisessa kunnossa kaiken Ikää –projektis-
sa. liikunnan lisäksi matkustaminen ja vaeltaminen luonnossa 
ovat meidän yhteinen mieltymyksemme.
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Tuula-Riitta Välikoski
keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen puheenjohtaja kaudella 
2005-2010. Vuodesta 1992 vuoteen 2000 toimin yhdistyksen 
sihteerinä ja sen jälkeen hallituksen jäsenenä vuoteen 2005. 
olen Ft, HM, tampereen yliopiston puheviestinnän lehtori ja 
hoidan myös laitosjohtajan tehtäviä. kuulun Collinien sukuhaa-
raan (taulu 4219) ja perheeni koostuu nyt jo kotoa opiskele-
maan lähteneistä Ville-Matista ja eeva-Mariasta. tampereen 
linnainmaalla kanssani asuvat puoliso Pertti ja nuorempi tytär 
olivia. Perheessämme on myös otto –niminen norwichin ter-
rieri. sukuyhdistystoiminta on ollut jo pitkään erittäin innostava 
harrastukseni.

kuvaaja: erkki karen

Leena Tupala
eläkkeellä oleva terveydenhoitaja Hyvinkäältä. kuulun Mul ti-
an  nie men sukuhaaraan ja olen lähtöisin Vilhulasta Multialta. 
Harras tam me yhdessä mieheni Antin kanssa mökkeilyä ja lii-
kuntaa.kesän vie tämmekin mökillä puuhastellen ja Multian 
kauniita maisemia ihaillen.

Erkki Pätiälä (65-v)
olen diplomi-insinööri (tkk,r-os) ja olen jokin aika sitten siirty-
nyt eläkkeelle espoon kaupungin teknisen toimen apulaiskau-
punginjohtajan virasta. olen syntyperäinen ja peräti viidennen 
polven helsinkiläinen. Harrastuksiini kuuluu lapin retkeily ja 
monipuolinen rakennus- ja liikennealan järjestötoiminta sekä 
purjehdus. sukuyhdistyksen hallituksessa olen toiminut vuo-
desta 1995 alkaen, puheenjohtajana vv.2000-2005 ja nyt vara-
puheenjohtajana. kuulun Wesanderin sukuhaaraan (taulu no: 
2073). Perheeseen kuuluu vaimo Anna-liisa ja neljä täysikäistä 
lasta. satu toimii myös sukuyhdistyksemme hallituksessa.

Erkki Virkajärvi
olen syntynyt Multialla lahomäen talossa 1.12.1927. Murto-
mäen sukuun kuulun isän puolelta ruokosen sukuhaarasta ja 
äidin puolelta Pekkalan sukuhaarasta. olen valmistunut konetek-
nikoksi 1953. olin Helsingissä oy kreuto Ab:n palveluksessa 
korjaamon esimiehenä vuodesta 1956 - vuoteen 1984 jolloin 
jäin eläkkeelle. nykyisin asun keuruulla. Murtomäen suvun hal-
lituksen jäsen olen ollut 2 vuotta.
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Tervehdys suvun kantatalosta
tällä kirjeellä aloitan kirjoitussarjan su-
vun taloista, niistä asuinpaikoista joihin 
1800-luvulla eläneet Murtomäen seitse-
män tytärtä asettuivat. toivottavasti toiset 
jatkavat seuraavissa jäsenkirjeissä tarinaa 
edelleen.

Mitä Murtomäen taloon kuuluu?
sain tilan haltuuni sukupolvenvaihdokses-
sa 1995, taisi olla ensimmäinen isännän 
vaihto sitten 1800-luvun kun tila siirtyi 
jatkajalle jakamattomana. Perheen lasten 
kesken vallitseva yksimielisyys tilan jatkos-
ta mahdollisti koko tilan kaupan. 
  suomen liittyminen euroopan unioniin 
alensi maatalouden tuloja, vaikutukset 
tuntuivat täälläkin. Vuonna -95 tilalla oli 
kuusi suomenkarjan lypsylehmää ja 60 
uuhta suomenlampaita. tällä vuosituhan-
nella lampaat ovat vaihtuneet lehmiin, ti-
lan tuotantosuuntana on luomumaidon-

tuotanto. edvin Murtomäen rakennutta-
ma, vuonna 1899 valmistunut kivina-
vetta on uusittu sisustukseltaan täysin ja 
hieman piti uuttakin tilaa rakentaa, jotta 
tuotantotilat saatiin nykyajan vaatimuk-
set täyttäviksi. nyt tilaa on 33 lypsyleh-
mälle ja niiden vasikoille. uusia peltoja 
on raivattu ja vuokrattu toisilta tiloilta. 
Peltoviljelyn tehtävä on viljellä rehut kar-
jalle, eikä ainakaan luomuna viljellen kas-
vinviljelyn satoa myytäväksi riitä, maitoa ja 
lihaa kylläkin. tämän talven rakennuspro-
jektina on riihi, jota korjataan silloin kun 
aikaa jää eli ei kovin usein. sukulaiset ovat 
kertoneet, että ensimmäisissä sukujuhlissa 
riihessä tanssittiin ja haastetta tanssilatti-
an palauttamisessa juhlakuntoon riittää.
  Metsä kasvaa edelleen hyvin talon van-
hoilla kaskimailla, jotka aikoinaan turvasi-
vat leipäviljan talon väelle. 

 esko Murtomäki
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kolmisen kilometriä keuruun keskustasta 
Multialle päin, laajan peltoaukeaman lai-
tamilla, sijaitsevat könttärin talot: Vanha 
ja uusi könttäri sekä Peltokönttäri. Van-
han könttärin rakennusaikaa ja –vaiheita 
ei tarkemmin tunneta, tilan vanhin raken-
nus on kuitenkin ollut asuttuna jo 1700-
luvulla. 1800-luvun alussa siinä eli väri-
kästä elämäänsä keuruun pahamaineinen 
lukkari, Matias saxberg. talo on toiminut 
myös käräjätalona vuosikymmenien ai-
kana. tässä samassa rakennuksessa häijy 
lukkari murhattiin lokakuisena yönä vuon-
na 1861. tilan oli vuonna 1859 ostanut 
Pihlajavedeltä Iso-kömin talosta kotoisin 
ollut Abraham( Aapo), häntä syytettiin 
murhamiesten palkkaamisesta. 

Aapo-isäntä joutui käkisalmen vanki-
laan 12 vuodeksi tunnustustuomiolle ja 
viljelyä jatkoi myöhemmin hänen poikan-
sa Asarias. kun Aapo palasi vankilasta, 
hän rakensi v.1881 pihapiiriin uuden, tai-
tavasti koristellun kaksikerroksisen talon. 
yläsaliin hän rakensi myös urut ja ker-
rottiin, että hän avasi jouluyönä ikkunan 
soittaakseen enkeleille!

Könttärin historiaa
 seuraavaksi tilan otti hoitaakseen As-

riaan tytär Wilhelmiina. lapsia syntyi kol-
me: tyttäret senja ja edla (elli) sekä poika 
selim (semmi). Pienen pojan kohtaloksi 
koitui kuitenkin punatauti hänen olles-
saan vasta 6-vuotias. Vanhan kaapin laa-
tikon takaseinässä on vieläkin nähtävissä 
lyijykynällä kirjoitettu punataudin hoito-
ohje: inkivääriä, nisujauhoja ja portviiniä 
tietyssä suhteessa sekoitettuna. Pikku-
semmin nukkavieru sarkatakki roikkuu 
edelleenkin Aapon tekemän rakennuksen 
vinttihuoneen naulassa.  

senja-tytär avioitui Murtomäen sukuun 
kuuluneen lauri Aaltion kanssa ja vanhan 
könttärin pihasta siirrettiin suuri talo 200 
metrin päähän nuoren perheen kodiksi. 
talon nimeksi tuli näin uusi könttäri. sen-
jalle ja laurille syntyi kaksi lasta, erkki ja 
Maire. elli jäi asumaan Mauno-miehensä 
kanssa Vanhaa könttäriä ja pois viedyn 
talon paikalle maantien varteen hän istut-
ti kauniin sireeniaidan, jossa se yhä kukkii 
aina juhannuksen alla.

koska ellillä ei ollut lapsia, tilan osti 
vuonna 1959 - sata vuotta ja viisi suku-
polvea Aapo-vaarin jälkeen -  senjan poika 
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erkki vaimonsa Airan kanssa.  Perheeseen 
syntyi kaksi tytärtä, riitta ja Iiris. Vanhin 
talo peruskorjattiin nykyaikaiseksi kodik-
si, jonka tilavassa olohuoneessa lukkari 
kerran koki kohtalonsa. Myös Aapo-vaa-
rin rakentama kaunis talo on nyttemmin 
entisöity ulkoa päin. siellä yläsalissa voi 
istahtaa vanhan käräjäpöydän ääreen 
kuuntelemaan omia ajatuksiaan, nautti-
maan ajan pysähtymisestä.

 riitta-tyttären muutettua perheineen 
takaisin keuruulle rakennettiin lähistölle 
vielä yksi könttäri, Peltokönttäri.

könttärinlahden rannassa oleva hirsi-
mökki on Iiriksen kesänviettopaikka.

uusi könttäri on myös kokenut uuden 
tulemisensa, sillä Mairen tytär tuija on 
miehensä Markon kanssa kunnostanut 
sen vanhoja arvoja vaalien. Pihalla määkii 
jo kolme lammastakin pienen Matti-isän-
nän nukkuessa vaunuissaan. ja vaikka 
navetoista ei enää kuulukaan lehmien ää-
niä, laulavat peltoaukealla kevään linnut 
samoin kuin 200 vuotta aikaisemminkin. 
elämä jatkaa kulkuaan.

riitta erkin tytär lehtomäki   
    (os. Aaltio)

kuva: keurusfoto/Hannu nelimarkka
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a Sukulusikka kulkee perintönä suvussa

uusi Murtomäen sukukirja on ollut ah-
kerasti käytössä tutustuessani suvun vai-
heisiin. erityisesti minua on kiinnostanut 
suvussa kulkevan ja nyt hallussani olevan 
käsin taotun sukulusikan alkuperä. kuvan 
mukaisen vanhan lusikan, jossa on kaiver-
rus l.A.C. ,olen saanut isäni kautta suvussa 
periytyvänä.

lusikkaan liittyy Murtomäen suvun pe-
riytymistarina, jonka mukaan lusikka kul-
kee perintönä perheen vanhimmalta po-
jalta hänen vanhimmalle pojalleen sitten, 
kun hänellä on poika.

sukulusikan alkuperän lähtökohta lie-
nee Murtomäen suvun seitsemän tyttären 
aikakaudelta, jolloin eva-Greta Murtomäki 
meni naimisiin Aleksanteri Collinin kans-
sa  ja he saivat useita lapsia, joista yksi oli 
loviisa Aleksanterintytär Collin. Hän lienee 
saanut sukulusikan jossain elämänvaihees-
saan ja sukulusikan periytymistarina on 
jatkunut katkeamatta jo 5. sukupolvessa.

nimikirjainten ja periytymistarinan pe-
rusteella sekä suvun vaiheita tutkimalla 
on pääteltävissä, että lusikan on toden-
näköisesti saanut loviisa Aleksanterintytär 
Collin, s. 1844, joka oli eva-Greta Collinin 
s. Murtomäki s. 1808 ja Aleksanteri Colli-
nin s. 1809 tytär. 

lusikkaan kaiverretut kirjaimet l. A. C. 
tulevat ilmeisesti alleviivatuista nimen etu-
kirjaimista. loviisa muutti avioiduttuaan 
Abraham juhonpoika seppälän kanssa 
v. 1862 emännöimään seppälän tilaa Mul-
tian tarhapäälle.

 
 

Periytymisjärjestys seuraavilla  
sukupolvilla lienee ollut seuraava:

1) loviisan ja Abraham juhonpoika 
seppälän vanhin poika Heikki edvin sep-
pälä s. 1870 meni vävyksi Haapamäelle 
Murtomäkeen, vaimonsa Ina Maria Alek-
santerintytär Collinin kotitaloon. talon 
nimen mukaan he ottivat sukunimekseen 
Murtomäki.

2) Inan ja Heikin vanhin poika  lau-
ri Aleksanteri Murtomäki s. 1893. Hän 
muutti tilanhoitajaksi keuruun Valkealah-
teen v. 1919 ja sai tilan omistukseensa 
v. 1923 toimien tilan isäntänä kuolemaan-
sa v. 1946 asti.

3) laurin vanhin poika  erkki tuomas 
Murtomäki s. 1919. Hän toimi Valkealah-
dessa maanviljelijänä ja puuseppäyrittäjä-
nä kuolemaansa v. 1963 asti.

4) erkin vanhimpana poikana minä 
simo juhani Murtomäki s. 1950 sain suku-
lusikan haltuuni vanhimman poikani  Mir-
ko tuomaksen synnyttyä vuonna 1978. 

Monet kaukaisemmat sukulaisemme tun-
tevat varsin vähän toisiaan, joten on pai-
kallaan lyhyesti kertoa itsestäni ja perhees-
täni.

tapasin tulevan vaimoni saija s. sauk-
kosen keuruulla v. 1970. Meidät vihit-
tiin perinteikkäässä keuruun Vanhassa 
kirkossa toukokuussa 1974. lapsem-
me syntyivät lahdessa, Minttu v. 1976, 
Mirko v. 1978, Miika v. 1980 ja Minja 
v. 1987. He ovat työelämässä / opiskele-
massa ja asuvat  suomessa.

Asepalveluksen suoritin Haminassa 
1968, jossa kävin myös ruk kurssin 127.  
ruk:n  johtajana toimi tällöin su-
kumme jäsen ja myöhemmin myös 
sukuyhdistyksemme puheenjohta-
ja,  kenraalimajuri Pentti syrjä. Hä-
nestä muistan erikoisen sattuman. 
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ollessani palaamassa lomalta varuskun-
taan, liftasin kouvolassa tienposkessa. jo 
kaukaa tunnistin komentajan virka-auton 
ja tervehdin käsi lipassa, kun hän sivuutti 
minut. Hän pysäytti autonsa ja antoi mars 
-merkin. niin juoksin komentajan auton 
luo ja hän sanoi, että tulepas upseeriop-
pilas auton kyytiin, niin hurautetaan Ha-
minaan. Asepalveluksen jälkeen minut 
ylennettiin vänrikiksi ja  myöhemmin luut-
nantiksi.

Muutin 1970 lahteen opiskelemaan 
puuteollisuusinsinööriksi. Valmistumisen 
jälkeen jäin asumaan lahteen ja olin Isku 
oy: n palveluksessa tuotetutkimusinsi-
nöörin, tuotantoinsinöörin, käyttöpäälli-
kön, tuotantopäällikön tehtävissä vuoteen 
2003 asti. nykyisellään toimin edelleen 
lahdessa Isku Invest oy:ssä vastaten Isku 
konsernissa lahden liiketoimintayhtiöiden 
työturvallisuuspalveluista. saija opiskeli 
jyväskylän yliopistossa valmistuen psyko-

logiksi v. 1976. Hän on työskennellyt Päi-
jät-Hämeessä mielenterveysalan eri sekto-
reilla ja vuodesta 1994 alkaen aikuisten 
psykiatrisessa avohoidossa Päijät-Hämeen 
sairaanhoitopiirin kuntahtymässä.

lahdesta on meille tullut mieluinen 
kotipaikkakunta. keuruulle meillä on edel-
leen vahvat siteet, kuten monet sukulai-
set, kesäpaikka keurusselällä ja perikun-
nan tila Valkealahdessa.

Mikäli joku sukulainen tuntee tarkem-
min sukulusikan historiaa, toivon hänen 
yhteydenottoaan.

Murtomäen 
sukuterveisin

simo Murtomäki
kevätkatu 20 B 
5240 lahti
simo.murtomäki@phnet.fi

keuruuun Murtomäen sukuyhdistys 
ry:n jäsenmaksu on vahvistettu: 

     - 12€/talous

jäsenmaksun voi suorittaa 
suoraan sukuyhdistyksen tilille: 

Nordea Keuruu 105030-104290

merkitse lisäksi:
viesti: jäsenmaksu vuodelle 2007 
nimi ja osoite     
(taloudesta sen henkilön nimi, 
joka on sukulainen).

osoitetieto olisi hyvä, sillä silloin voisim-
me tarkistaa kaikkien osoitetiedot ja leh-
ti tulisi varmasti oikeaan osoitteeseen.

Muistattehan ilmoittaa osoite- ja 
muut muutokset jäsensihteerillem-
me Maarit Mäkelälle, Vehkoontie 503, 
42600 Multia, puh. 040 836 6268.

JÄSENMAKSU

lisäksi sukuyhdistyksellä on stipen-
dirahasto, jonne voi jokainen halu-
kas jäsenmaksun lisäksi maksaa ns. 
vapaaehtoista tukimaksua. 

stipendirahastosta jaetaan sti-
pendejä ansioituneille sukulaisille 
5 vuoden välein pidettävissä suku-
kokouksissa. stipendien hakuun on 
lisäohjeet tämän lehden sivuilla. 

Stipendirahaston tilinumero:
Nordea Keuruu 
105035-55950.

tukimaksun voi siis osoittaa suoraan 
stipendirahastoon tai sukuyhdistyk-
sen tilille, jolloin viestiin tulee laittaa 
tukimaksu tai stipendirahastoon.

StipeNdirahaSto
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Kutsu
Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen 
60-vuotisjuhlaa vietetään Keuruun Haapamäen 
Höyryveturipuistossa 7.7.2007.

Ohjelma:
9.00   Ilmoittautuminen

10.00-11.30  Ruokailu 
  (omakustanteinen noutopöytä á 10,00 eur.)

12.00 –17.00  Pääjuhla

  Juhlapuhujana lääketieteen lisensiaatti Eero Waris

  Musiikkia

  Sukuyhdistyksen muistamiset ja stipendien jako

  Sukuhistoriikki

  Pojat on poikia Murtomäessäkin –kirjan julkistaminen  
  Tarinoita Keuruun Murtomäen seitsemän tyttären  
  jälkeläisistä

  Väätäiskylän kyläteatterin esitys

  Kahvit

  Yhteiskuva

Ilmoittautuminen:
Kirsti Paasu, puh. 040 3000 701 tai kirsti.paasu@keuruskopio.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita myös sukuhaarasi, osoitteesi, 
puh. numerosi sekä sähköpostiosoite sekä kuinka monta perheestäsi 
osallistuu juhliin. Ilmoittaudu 16.6.2007 mennessä!

Ilmoita myös ruokailetko ja mahdollinen erityisruokavalio.

Juhla on maksuton, sukuyhdistys tarjoaa kahvin/teen/mehun 
sekä syntymäpäiväkakun.
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aStipendien hakuilmoitus
sukuyhdistyksen stipendirahasto myöntää 
sääntöjensä mukaisesti kannustusstipen-
dejä opinnoissaan hyvin menestyneille su-
vun nuorille.

Hakuajankohta on yleensä sukukokous-
ten välinen aika, mutta sukuyhdistys päätti 
jakaa stipendejä myös 60-vuotisjuhlissaan 
kesällä 2007. Hakea voivat kesän 2005 
sukukokouksen jälkeen opintonsa päättä-
neet suvun nuoret. 

sukuyhdistykselle osoitettuhin vapaa-
muotoisiin hakemuksiin liitetään todistuk-
set opintomenestyksestä sekä tieto suku-
haarasta (selvitys sukulaisuussuhteestaan 
keuruun Murtomäen sukuun). 

opintomenestys tulee olla selkeästi eri-
teltynä, pelkkä tutkinnon suorittamisen 
todistus ei riitä. samalle henkilölle stipen-
di myönnetään yhden kerran.

sukuyhdistyksen 60 –vuotisjuhlissa jae-
taan myös onni talaan säätiön myöntä-
mä lahjoitusstipendi suvun hyvin menes-
tyneille nuorille.  Menestyminen voi olla 
esimerkiksi urheilun, taiteen tai tieteen 
alalta. Myös lahjoitusstipendiä hakevat 
osoittavat vapaamuotoiset hakemuksen-
sa sukuhaaratietoineen keuruun Murto-
mäen sukuyhdistykselle.  

Hakemukset toimitetaan 06.06. 2007 
mennessä allaolevaan osoitteeseen ja ha-
kemuksiin liitetään maininta kumpaa sti-
pendiä ensisijaisesti hakee.  

stipendirahastoterveisin

reetta saarimäki
Verkkoniementie 25 as 5, 
40950 Muurame.
Mahdolliset tiedustelut: 
tuula-riitta.valikoski@utu.fi
tai puhelimitse 03-3628280.

onni talas syntyi 130 vuotta sitten 
(15.6.1877) lappeenrannassa.  Hän tuli 
ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta nor-
maalilyseosta v. 1895 ja  valmistui molem-
pien oikeuksien kandidaatiksi v. 1901 sekä 
väitteli lainopin tohtoriksi v. 1905.

onni talas toimi professorina Helsingin 
yliopistossa aina vuoteen 1930. tämän 
jälkeen hän toimi suomen lähettiläänä 
kööpenhaminassa, Budabestissa ja roo-
massa aina vuoteen 1944. 

onni talas toimi kansanedustajana vv. 
1909-1919 ja 1927-1930.

erittäin merkittävässä asemassa onni 
talas oli vuonna 1917. Hän toimi senaatin 
(nykyisin valtioneuvos to) oikeusministe-

rinä (senaattorina), kun suomi itsenäistyi 
6.12.1917.

onni talas kuoli 80-vuotiaana Helsin-
gissä 3.5.1958. onni talaan säätiö perus-
tettiin hänen muistoaan kunnioittamaan 
1950- ja 1960-lukujen vaihteessa.

erkki Pätiälä
(sukutaulu 2073)

onni talas oli kirjoittajan – erkki Pätiälän 
- isoäidin veli.

Onni Talaan säätiö
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Muutama vuosi sitten, vuoden 2005 ke-
sällä, onni talaan stipendin saanut ja siitä 
sukuyhdistykselle kiitollinen eero Waris on 
juhlapuhujamme tulevan kesän keuruun 
Murtomäen sukuyhdistyksen 60-vuotis-
juhlissa. eero kuuluu Collinin sukuhaaraan 
(taulu 4507).

lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2001 
valmistunut eero Waris erikoistuu parhail-
laan käsikirurgiaan töölön sairaalassa, 
väitöskirjan ollessa viittä vaille valmis. Hän 
on aikaisemmin toiminut lääkärinä Mik-
kelin keskussairaalassa, Peijaksen sairaa-
lassa ja terveyskeskuslääkärinä Helsingin 
kaupungilla. Mikkelin keskussairaalassa 
työskentelevät muuten myös eeron setä, 
ortopedi Pekka Waris ja serkku, ortopedi 
Ville Waris.

eero Wariksen perheeseen kuuluu vai-
mo krista ja viime vuoden toukokuussa 
syntynyt poika juhana. Perhe asuu laut-
tasaaressa, Helsingissä. eeron vapaa-aika 
kuluu nykyisin perheen parissa ja juhanan 
kanssa leikkiessä. kun aikaa liikenee, hän 
harrastaa kuntourheilua, lenkkeilee ja pe-
lailee koripalloa.

oman lapsuutensa eero asui Helsingin 
laajasalossa. jo lapsena hän pelasi koripal-

loa nkl-Panttereissa ja soitti lisäksi kitaraa 
Itä-Helsingin musiikkiopistossa. koulunsa 
eero kävi etelä-Haagassa, Helsingin suo-
malaisessa yhteiskoulussa eli syk:ssa. kun 
harrastuksia oli paljon ja koulumatkat pit-
kiä, eero kehittyi lahjakkaaksi nukkujaksi. 
Hän nukkui usein aamuisin koulumatkat 
bussin ikkunalasia vasten nojaten, ja hä-
nen ystävänsä muistelevat, kuinka kou-
luun tullessaan eeron hiukset olivatkin 
useasti pystyssä toispuoleisesti ikkunaan 
nojaamisesta. eero pystyy yhä edelleen 
käyttämään pienetkin lepohetket hyvin 
hyödykseen. tästä on tietysti apua hänen 
työssään, jossa joutuu päivystämään pal-
jon ja nukkumismahdollisuudet saattavat 
jäädä lyhyiksi sekä katkonaisiksi.

näin kevään kynnyksellä eeron kesä-
suunnitelmat alkavat jo olla hyvin selvillä. 
eeron kesäloma starttaa sukujuhlistamme 
ja kesä tulee kulumaan perheen parissa, 
muun muassa mökillä aikaa viettäen. su-
vun kesämökki ”loukko” sijaitsee lahden 
kupeessa nastolassa, Valkeajärvellä. ke-
sämökki on alun perin Heikki nyyssölän 
(kirurgi ja entinen lahden kunnallissai-
raalan ylilääkäri) metsästysmaja. Mökin 
ulko-ovessa on edelleen ruosteinen oven-
kolkuttaja, jossa on nimikirjaimet ”Hn”. 
Myöhemmin rakennetun saunarakennuk-
sen ovesta taasen löytyvät nimikirjaimet 
”WW” eli Wille Waris. Wille oli Heikki 
nyyssölän vävy ja eeron isoisä sekä aika-
naan kirurgi ja ylilääkäri juuri lakkautetus-
sa keskussotilassairaala tilkassa. 

ei siis taida olla vaikeaa arvuutella, 
mistä eeron kiinnostus kirurgiaan juontaa 
juurensa. ovathan myös eeron isä, timo 
Waris sekä isän kaksi veljeä, Pekka ja jukka 
Waris, kirurgeja. eero on siis kirurgi nel-
jännessä polvessa!

satu Pätiälä

Sukuyhdistyksemme 60-vuotisjuhlien juhlapuhuja:

Eero Waris -kirurgi neljännessä polvessa
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Sukukirjan   
kirjoittaja väitteli 

Fl (väit.) kari-Matti Piilahti väitteli Helsin-
gin yliopistossa 10.2.2007. Hänen väitös-
kirjansa kuuluu historiatieteeseen ja on 
nimeltään Aineellista ja aineetonta turvaa.  
ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurs-
sit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 
1630-1750.  Väitöskirja on suomalaisen 
kir jallisuuden seuran julkaisuja ja sen tiivis-
telmä löytyy halukkaille myös sähköisessä 
muodossa osoitteessa http://ethesis.hel-
sinki.fi/julkaisut/hum/histo/vk/piilahti/ 

kolmivaiheisen väitöskirjatutkimuksen 
aluksi Valkealaa hahmotettiin ekologise-
na ja taloudellisena kokonaisuutena sekä 
analysoitiin ruokakuntien ja perheiden ra-
kenteissa tapahtuneita muutoksia. talou-
dellissosiaalisen kontaktinmuodostuksen 
mit tareiksi valittiin kauppa-, luotto- ja ta -
ka us suhteet, viitteet taloudellisesta yhteis-
työstä sekä avioliitot ja lasten kummit. 
kontakteja punnittiin lähinnä kolmen teki-
jän, ruokakuntien varakkuustason, kontak-
tien etäisyyden ja sukulaisuuden valossa.  
keskeistä tutkimuksessa oli kartoittaa eko-
logis-taloudellisten olosuhteiden, perhe- 
ja ruokakuntarakenteen muutosten sekä 
kontaktinmuodostuksen välisiä sidonnai-
suuksia.  

tutkimusjaksoon sijoittuivat sodat, ka-
dot ja suuret väestömuutokset.  Valkeala 
jakautui taloudellisesti kahteen vyöhykkee-
seen, perherakenne oli suurperhe-enem-
mistöistä ja suurimman osan tutkimus-
ajanjaksosta valtaosa alueen väestöstä 
asui ydinperhettä monimuotoisemmissa 
talouksissa.

ruokakuntien koolla oli selvä yhte-
ys kontaktien laajuuteen ja siihen, miten 
usein oltiin tekemisissä keskenään. kum-
mit valittiin yleensä sukulaisten joukosta.  
tukea ja turvaa tarjosivat pääasiassa vä-
littömät kontaktit lähisukuun, naapurei-
hin ja ystäviin. taloudellinen tuki ohjautui 

varakkaammilta varattomille lähinnä vela-
nannon ja –oton kautta. Avioliitot ja kum-
mius olivat ristikkäisiä.  tärkeätä oli turvata 
riittävä työvoima talouden ylläpitämiseksi 
ja suvun jatkuvuus. tähän pystyivät par-
haiten vallinneisiin olosuhteisiin sopeutu-
miskykyisimmät ruokakunnat laajempine 
ja monikerroksine, aineellista ja aineetonta 
turvaa tarjoavine kontakteineen.  

Väitöstilaisuudessa vastaväittäjänä oli 
professori tapio Hämynen joensuun yli-
opistosta ja meitä kuulijoita oli Helsingin 
yliopiston pieni juhlasali lähes täynnä. 
erkki Pätiälä ja allekirjoittanut edustimme 
keuruun Murtomäen sukuyhdistystä. tilai-
suus oli varsin mielenkiintoinen.  Vastaväit-
täjä oli hyvin valmistautunut tehtäväänsä 
ja väittelijä joutui väitöstilaisuuden luon-
teen mukaisesti laajasti perustelemaan 
tekemiään valintoja. kysymyksiä esitettiin 
sekä tutkimuksen esittelyn muodosta ja ra-
kenteesta että tutkimustulosten johtopää-
töksistä. epäselväksi ei yleisölle kuitenkaan 
jäänyt että nyt käsiteltiin ilmeisen ansio-
kasta väitöskirjaa.  

kari-Matti Piilahti on väitöskirjan teke-
misen ohella tutkinut eri sukuja ja laati-
nut useita sukukirjoja. Hän on kirjoittanut 
myös oman sukumme kirjan seitsemän ty-
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tärtä keuruun Murtomäestä. kirja julkais-
tiin sukukokouksessa heinäkuussa 2005. 
kirjaa on varsin paljon ostettu ja varmasti 
luettu. sukuyhdistys on tyytyväinen suku-
kirjaan ja ylpeä siitä, että sen tekijäksi saa-
tiin paitsi sujuvakynäinen kirjoittaja, myös 
akateemisesti korkealle arvostettu histori-
an tutkija.  

keuruun Murtomäen sukuyhdistys edel-
leen onnittelee väittelijää!

kari-Matista on kerrottu suvun jäsen-
tiedotteista, jotka löytyvät esimerkiksi su-
vun kotisivulta osoitteesta:
http://www.saunalahti.fi/kmsuku

tuula-riitta Välikoski

Minun juureni

olen siinä iässä, että tekee mieli tarkas-
tella menneitä vuosikymmeniä. sainko 
aikaan mitään tärkeää? sellaista, mistä 
voisin iloita sitten joskus keinutuolissani? 
Mitä voisin muistella sydän täynnä onnea 
ja hiukkasen ylpeyttäkin? 

olen syntynyt keuruulla, keuruulaiseksi. 
Maalla eläjäksi. Peltojen keväinen mullan 
tuoksu pysyy sisälläni ikuisesti. rakastan 
lintujen laulua, kasvimaata, kukkia. olen 
itsekin kuin kasvi, joka nuorena revittiin 
irti juurineen ja siirrettiin ensin jyväskylään 
ja sitten kangasalle. opiskelu ja työ vei-
vät mennessään. Monia rakkaita muistoja 
jäi noilta ajoilta, mutta juurtua en voinut. 
esikoisen kevätjuhlassa laulettiin hämä-
läisten kotiseutulaulua – minua puistatti. 
sanoin miehelleni, että jos kuolen siellä 
ollessamme, hoidathan tuhkani takaisin 
keuruulle! kaikki lomat rytmitettiin siten, 
että voitiin olla heinätalkoissa lapsuusko-
dissani könttärillä, marja- ja sieniaikaan 

tietenkin kuljettiin tutuissa keuruun met-
sissä. ja paluumatkalla auto oli usein pa-
kattu niin täyteen luonnon antimia, että 
apukuski ei voinut liikahtaakaan – mummi 
jopa työnsi oven kiinni ulkoa päin…

tuosta juurettomasta ajasta on kulu-
nut pian jo 17 vuotta. Monien onnellisten 
ja onnettomienkin yhteensattumien sum-
mana saimme palata takaisin synnyinmai-
semiini. Muistan aina, kuinka muuttoau-
ton edellä ajaessamme tulimme vanhan 
kirkon kohdalle. näin keuruun pääraitin ja 
sydämeni pakahtui riemusta. olisin halun-
nut huutaa niin, että kaikki sen kuulisivat: 
”Hei te siellä! näettekö? Pääsen vihdoin 
takaisin keuruulle!”  

seisoin kotimme rakennustelineiden 
huojuvilla parvekelankuilla joskus kesä-
kuussa 1991. kiuru lauloi korkeuksissa. 
katselin ensimmäistä kertaa aivan uudes-
ta perspektiivistä ympäröivää peltomaise-
maa ja sen takana siintävää järveä. Miten 
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Janne ja 
Reetta.

kaunista! Huomasinko  lapsena, että täällä 
oli todella näin kaunista? kurkkua kuristi, 
hengitys salpautui. Minun paratiisini. Mei-
dän paratiisimme.

kuinka onnellinen olinkaan, kun pie-
ni tyttömme alkoi ekaluokkansa samassa 
luokkahuoneessa kuin itse silloin joskus. 
ja pojan kevätjuhlissa laulettiin vihdoin se 
oikea kotiseutulaulukin! 

Me aikuiset aloimme juurtua heti, mut-
ta miten kävisi lapsille? nythän olimme 
irrottaneet heidät juuriltaan kangasalta! 
Pelko hälveni pian, kun näimme, miten 
touhuissaan 11-vuotias esikoinen puuhaili 
papan kanssa peltotöissä.  Miettiessämme 
uuden kodin huoneiden jakoa hän halu-
si ehdottomasti sen, mistä näki suoraan 
mummolan suuntaan. ”että varmasti huo-
maan, jos pappa lähtee jonnekin traktori-
hommiin…” 

omiin rakkaisiin lapsuusmuistoihini 
kuului kesäisten päivien aamuinen kano-
jen kaakatus. sen halusin siirtää meidänkin 
lapsillemme ja se siirtyikin, jopa ilkeää kuk-
koa myöten. kuopus kuunteli kananpojan 
piipitystä pian kuoriutuvasta munasta, 
Pumpuli-kani pääsi elämysmatkalle vilja-
kärryyn, pappa ”hypnotisoi” äkäisen kus-
taa-kukon, mummin lämmin rieska mais-

tui niin hyvälle. ja pieni isäntämies ahkeroi 
pelloilla. sukupolvien vuorovaikutus on 
todellakin suuri rikkaus ja siunaus!

nyt me kaksi ikääntyvää huhuilemme 
toisiamme hiljentyneessä talossa. Vuodet 
kuluivat aivan liian nopeasti. odotamme 
niitä viikonloppuja, jolloin nuoremme eh-
tivät keski-suomeen. on onnellista huo-
mata, että he rytmittävät käyntejään ko-
titöiden ja sadonkorjuun mukaan samoin 
kuin me aikoinamme. Hekin toivoisivat 
joskus löytävänsä töitä tältä suunnalta, et-
tei ajomatka keuruulle olisi niin pitkä. ty-
tär halusi joululomalla opetella ruisleivän 
tekoa, poika käy korjaamassa sekä meillä 
että mummolassa kaikkea, mikä on hajon-
nut. ja jospa joskus vanhoja lelujakin vielä 
tarvitaan!

sain sittenkin aikaan jotakin, josta voin 
olla onnellinen ja kiitollinen: Myös lapsiem-
me juuret kasvoivat keuruulle, könttärin 
peltojen multaan. taimet ovat nyt vain vä-
liaikaisessa istutuksessa ja odottavat siirtoa 
oikeille kasvupaikoilleen. Vasta sitten, kun 
omistaa voimakkaat juuret – ovatpa ne sit-
ten maalla tai kaupungissa – voi pysyä tu-
kevasti  pystyssä elämän myrskytuulissa.

    riitta lehtomäki, o.s. Aaltio
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sanotaan, että sukututkimus on eläkeläis-
ten harrastus. kai siksi, että silloin ihmisel-
lä on todennäköisimmin aikaa harrastaa ja 
turvattu toimeentulo. nykyään lienee to-
dempaa se, että sukututkijat ovat kaiken-
ikäisiä. tutkimusmahdollisuudethan ovat 
merkittävästi parantuneet sukututkimuk-
sen suuren suosion tai vaikkapa tietotek-
niikan kehittymisen myötä.

Minua sukuasiat alkoivat kiinnostaa jo 
lapsena. syitä siihen oli varmasti monia, 
mutta yleinen sukulaisuussuhteiden arvos-
tus perheessäni oli varmasti tärkein tekijä. 
lähisuku asui pääosin muutaman kilomet-
rin säteellä, ja siihen lukeutuivat vielä iso-
vanhempienkin sisarukset perheineen. lie-
kö kiinteät sukulaisuussuhteet yleensäkin 
enemmän maaseutuun kuin kaupunkeihin 
liittyvä piirre, mutta joka tapauksessa vie-
lä 1960-1970-luvulla ne olivat tärkeä osa 
koko yhteisön elinvoimaa. Vieraita kävi 
usein, läheltä ja kaukaa, kuka pistäytyi 
asialla, kuka kävi kylässä, kuka viivähti pi-
tempäänkin. lapsista sellainen oli tietenkin 
hauskaa, saattoivathan visiitit tietää vaikka 
ylimääräisiä karamelleja tai muita tuliaisia. 
kaikesta siitä mahtoi olla oma vaivansakin, 
passareille ainakin. sukua tavattiin myös 
erilaisissa juhlissa, syntymäpäivillä, häissä 
ja hautajaisissa – surujuhlat eivät olleet 
suinkaan ainoita kohtaamispaikkoja sil-
loin. toisaalta tärkeimmät leikkikaveritkin 
olivat samalla kylällä asuvia serkkuja ja pik-
kuserkkuja. navettatöiden lomassa ei lap-
sia joudettu ”jantussa jaloin” kuskaamaan 
harrastuksiin tai kavereiden luo kylille!

ensikosketuksen sukuseuratoimintaan 
sain v. 1970, kun murtomäkeläiset pitkän 
tauon jälkeen tapasivat toisensa Haapamä-
ellä. niihin edellisiin, meillä pidettyihin, en 
vielä ihan ehtinyt mukaan. ”Murtomäkeläi-
set” vilahteli usein puheissakin, ja tutuksi 
suku tuli myös valokuvista ja sukukirjoista, 

Sukututkimuskokemuksia väärässä  
järjestyksessä?

joita kovin mielelläni tutkin jo lapsena.
Viides kouluvuosi soi uuden oppiaineen 

- historian. se tuntui heti kiinnostavalta; 
aikaperspektiivi taaksepäin oli auennut 
jo suvun kautta. Myös sunnuntairetket 
kotiseutumuseolle - isäni entiseen kotita-
loon -, vanhaan kirkkoon, hautausmaille ja 
muistomerkeille olivat omiaan lisäämään 
kiinnostusta menneeseen. yläasteella sain 
vielä innostavan historianopettajan. Hänen 
opastuksellaan laadin ensimmäisen ”oi-
kean” historian esitelmäni. siinä kiteytyivät 
oikeastaan ne asiat, mitkä jatkossakin ovat 
tuntuneet omimmilta: oman sukuni vai-
heet ja paikallishistoria. kirjoitus käsitteli 
keuruun pitäjän lainamakasiinia, samaista 
rakennusta, jota johtamani kotiseutuyh-
distys keurusselän seura parhaillaan saat-
taa kuntoon ja arvoiseensa käyttöön. Mie-
lenkiintoa rakennukseen lisääkin se, että 
kolme peräkkäistä sukupolvea, mummoni 
isoisä, isä ja veli toimivat lainajyvästön kir-
jureina lähes 100 vuotta auttaen osaltaan 
pitäjäläisiä vaikeiden aikojen yli.

lapsena löytämäni polku – jonkinlainen 
kutsumus - johdatti sittemmin ammattiin-
kin. Historianopintojen myötä pääsin vih-
doin käsiksi ”oikeaan” sukututkimukseen. 
esipolvitauluja ei tarvinnut laatia enää 
pelkästään painettujen lähteiden ja muisti-
tiedon pohjalta, vaan nyt oli mahdollisuus 
tutkia itse: tarkistaa vanhoja ja etsiä uusia 
tietoja alkuperäislähteistä. jyväskylän maa-
kunta-arkisto sai minusta vakikävijän. kan-
sallisarkistossakin kävin vähintään kerran 
vuodessa ”pienellä pyhiinvaellusmatkalla”, 
tutkimassa tutkimisen ilosta.

sukuseuratoimintaan tulin mukaan v. 
1985. Murtomäen ja Vanhan lankkuan 
sukuseuran hallituksen jäsenyydet, edelli-
sen jäsensihteeriys ja jälkimmäisen sihtee-
riys veivät runsaasti aikaa seuraavien 10-
15 vuoden aikana. noihin vuosiin mahtuu 
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monenlaista kokemusta: sukumatrikkelien 
ja sukukirjantekoa, osoitetietojen päivitys-
tä ja postitusta, nuorten toiminnan orga-
nisointia ja sukujuhlien järjestämistä. Pääs-
tyäni niistä ”eläkkeelle” ajattelin, että tämä 
laji saa riittää, mutta toisin kävi. uudeksi 
haasteeksi tuli tuomas niilonpoika Mänt-
sän jälkeläisten sukuseura ry., jossa vapaa-
ehtoistyötä riittää taas vähäksi aikaa.

yhden näkökulman sukututkimukseen 
on tarjonnut myös sukututkimuksen opet-
taminen paikallisessa kansalaisopistossa, 
tiedon ja kokemuksen välittäminen muil-
le. Vaikka sukututkimus on antanut niin 
paljon eri elämänvaiheissa, senkin olen 
saanut huomata jo kauan sitten, ettei 
intensiivisen sukututkimuksen teko va-
paaehtoistyönä valitettavasti elätä, kun 
on aloittanut homman ”väärässä järjes-
tyksessä”. niiltä osin onkin aika keskittyä 
muuhun. omien juurien etsiminen ei kui-
tenkaan lopu. tutkimusta on mukava teh-
dä omaan tahtiin ja omaksi iloksi, kun voi 
kunnolla syventyä etsimään tietoa, ”lihaa 
luitten ympärille” omien esipolvien elä-
mästä. silloin ihmiset nimien takana eivät 
jää pelkiksi nimiksi, vaan ”heräävät” ikään 

kuin uudelleen eloon. se, että on itse tut-
kinut ja selvittänyt, antaa asiaan aivan eri 
syvyyden ja ulottuvuuden kuin se, että tur-
vautuu pelkästään muiden tutkimuksiin.

Harrastus on vuosien varrella opetta-
nut paljon. eräs tärkeimmistä asioista on 
sen, ettei sukututkimuksessa ole tärkeintä 
löytää itselleen mahdollisimman paljon, 
mahdollisimman hienoja ja yhteiskunnal-
lisesti merkittävissä asemissa toimineita 
sukulaisia. Myös se on voitava hyväksyä, 
että menneisyys voi paljastaa vaikeitakin 
asioita. nekin kuuluvat elämään. ne ei-
vät liioin riitä harrastuksen lopettamisen 
syyksi. tärkeintä ja kiinnostavinta  koko 
hommassa on lopulta etsiä ja löytää itse-
ään varten, kuka minä itse olen ja millaisia 
olivat ne ihmiset, joista oma geeniperimä-
ni koostuu, missä he elivät tai mitä he te-
kivät. jo varsinaiseen aarteeseen törmää, 
kun löytää todellisen yhteyden sukuun, 
lähelle tai kauas. kun löytää ihmisiä, joi-
den kanssa voi jakaa tunteen siitä, että on 
meillä ja meissä on jotain yhteistä, jota 
kannattaa jatkossakin vaalia.

Helena kukkamo, keuruu

OIKAISUKOOSTE  SUKUKIRJAAN
”Seitsemän tytärtä Murtomäestä”

oikaisukoosteeseen on otettu mukaan ilmoitetut korjaukset tai muu-
tokset kesällä 2005 ilmestyneeseen sukukirjaan. korjauksia sukukirjaan 
on pyydetty suvun jäseniltä useassa jäsenkirjeessä parin viime vuoden 
aikana.  Mukaan on otettu ennen maaliskuuta 2005 tapahtuneet muu-
tokset.          
     kyseinen oikaisukooste ilmestyy 60-vuotisjuhliin 7.7.2007 ja aikai-
semmin kirjansa ostaneiden on mahdollista saada se ilmaiseksi kesän 
juhlissa tai ilmoittamalla osoitetietonsa allekirjoittaneelle tai hakemalla 
sen kirjakeuruun myymälästä keuruulta.

kirsti Paasu, tarvikemyynti
kirjakeuruu, keuruuntie 10, 42700 keuruu
puh. 040 3000 701, kirsti.paasu@keuruskopio.fi 
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tutunnäköinen nuori mies 
katsoo kiitetyn ja palkitun 
Frescobaldi-levyn kannesta, 
samoin valtakunnan suurim-
man sanomalehden palstalta, 
internetin sivuilta ja konser-
tissa cembalon takaa. silmä-
lasimalli avaa erään muistin 
solmun: siinähän on kasvon-
piirteiltään melkein kuin van-
hoista valokuvista, Väärisen 
suvun kirjasta tai uusimman 
Murtomäen sukukirjan sivulta 
mieleen painunut jussi keski-
nen, persoonallinen ja musi-
kaalinen keuruun asemapäällikkö, joka vi-
hittiin Ison-Moijasen tyttären Alma Vääri-
skosken kanssa 1909. Alman vanhemmat 
olivat juho Henrik Vääriskoski (aiemmin 
Väärinen, myös Moijanen) ja Murtomäen 
tytär judit Collin-Murtomäki.

Geenit ovat puikkelehtineet sukupolvi-
en ketjussa, sillä jussi keskinen on 1976 
syntyneen barokkimusiikin monitaiturin 
Aapo Häkkisen isovaari, Aapon isän risto 
Häkkisen vaari eli isoisä ja Aapon isoäidin, 
Maire Häkkisen isä.

Aapolla tuskin on mitään yhdennäköi-
syyttä vastaan. on todennäköistä, että hän 
sellisti-puolisonsa Heidin kanssa voisi näh-
dä pienessä leo Felix –pojassa lukematto-
mia läheisten ja etäisempien sukulaisten 
piirteitä. yleensä sukunäön tutkimisesta 
huolehtii vanhempi väki, ja yhdennäköi-
syyttä tärkeämpää onkin, että kiireinen 
muusikko tapaa mielellään perhettä ja 
sukulaisia. Hän tuumii, että tuntee lähem-
pien lisäksi myös pikkuserkkuja, mikä voi 
nykyään olla melko harvinaista.

Aapo Häkkinen: sydän barokkia
Mittava ura
Helsingissä syntynyt ja yhä 
asuva Aapo Häkkinen aloitti 
musiikkiharrastuksen poika-
kuorossa ja pianon parissa. 
tutustuminen cembaloon 
13-vuotiaana vei sibelius-
Akatemian nuoriso-osastolle 
elina Mustosen oppilaaksi 
ja pian Bob van Asperenin 
cembalo-oppiin Amsterda-
miin sekä myös arvostetun 
opettajan Pierre Hantain luo 
Pariisiin.

Amsterdamin taidekorkeakoulussa nuo-
ri opiskelija suoritti ylemmän tutkinnon 
cembalonsoitossa 1998 ja sai pian toisen 
palkinnon sekä Belgian radion ja televisi-
on erikoispalkinnon maailman arvoste-
tuimmassa Brüggen cembalokilpailussa. 
ylemmän tutkinnon klavikordinsoitossa 
hän suoritti vuonna 2000 – tällä soittimel-
la ensimmäisenä maailmassa! kaikkia kos-
ketinsoittimia yhdeksi perheeksi kutsuva 
muusikko soittaa myös urkuja ja on opis-
kellut lisäksi muun muassa kuoron- ja or-
kesterinjohtoa sibelius-Akatemiassa. Mu-
siikin maisteriksi hän valmistui suomessa 
2002. Palkintoja ja tunnustuksia on tullut 
tasaisesti.

nuori taitaja piti ensikonsertin Helsin-
gissä vuonna 2000. uuden vuosituhannen 
työtahti ja työn monimuotoisuus tuntuvat 
huimilta. konsertteja on ollut muun mu-
assa Helsingin juhlaviikoilla, kuhmon ka-
marimusiikissa, turun, Mikkelin ja Mäntän 
musiikkijuhlilla, lahden urkuviikoilla. Hän 
on konsertoinut yli kymmenessä euroopan 
maassa, johtanut lukuisia orkestereita ko-
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timaassa ja ulkomailla, toiminut vanhan 
musiikin ranskalaisen mestarin Christophe 
rousset´n assistenttina 2002-2004 ja 
jopa debytoinut oopperakapellimestarina 
kroatian kansallisoopperassa heinäkuussa 
2004! nykyisin hän opettaa myös sibe-
lius-Akatemiassa kansainvälisillä mestari-
kursseilla.

onneksi sukulaiset voivat bongata kon-
sertteja ja nauttia myös äänitteistä. ehtivä 
muusikko on tehnyt levytyksiä useille yh-
tiöille ja nauhoituksia radiolle ja televisio-
yhtiöille sekä kotimaassa että ulkomailla. 
Girolamo Frescobaldin (1583-1643) kos-
ketinsoitinteoksia sisältävä levy sai sekä 
yleisradion että Helsingin sanomien vuo-
den levy 2004 –tunnustuksen. Häkkisen 
levytykset ovat saaneet myös runsaasti 
kansainvälistä kiitosta.

nykyisin on helppoa kuulla radiosta 
paitsi Aapon levytyksiä myös Helsingin 
Barokkiorkesteria, jonka taiteellinen joh-
taja hän on ollut vuodesta 2003. 

Millainen muusikko Aapo Häkkinen 
sitten on? Musiikkilehti rondo Classicas-
sa (2/2005) Harri kuusisaari esittelee hä-
net vanhan musiikin uuden sukupolven 
keulakuvaksi suomessa (valaiseva juttu 
kannattaa tilata vaikkapa kirjastosta). 
Helsingin sanomien jukka Isopuro sanoo 
(13.3.2004), että Frescobaldi oli soitos-
taan kuuluisa, ja Häkkinen tekee täyttä 
oikeutta tälle maineelle:”Häkkisen impro-
visatorinen soittotyyli on rohkea irtiotto 
tasaisen kunnioittavasta esitystavasta”. 
kannattaa myös kurkistaa nettiin www.
hebo.fi.

Aapon juuret ovat keski-suomessa, hän 
tulee tänne mielellään, myös sukujuhlille 
ja soittamaan, jos aika sopii. Muistakaa 
siis muistutella muillekin, että toivakassa 
on 5.8.2007 konsertti kirjastolla! Hypät-
käämme sukulaiskyydillä barokkisävelten 
siiville!

orvokki Vääriskoski
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puisto auki kesällä 2007
13.05. - 03.06.2007,  klo 10 - 15
04.06. - 05.08.2007,  klo 10 - 18
06.08. - 02.09.2007,  klo 10 - 15
       Muina aikoina sopimuksesta 

Henkilöhaastattelussa Martti  Vainio 
Haapamäen Höyryveturipuiston – sukujuh-
lien pitopaikan – isäntänä toimii juoksija-
nakin tunnettu Martti Vainio. Martti sanoo 
päätyneensä Haapamäelle 4 vuotta sitten 
siirrettyään vetovastuun tosille lomakouhe-
rosta. Hän oli suunnitellut jatkavansa pel-
kästään Martin safarit oy:n puitteissa elä-
mysmatkailua , mutta kun keuruun Matkai-
lun ihmiset kävivät häntä houkuttelemassa 
Höyryveturipuiston vetäjäksi, hän neuvotte-
lujen jälkeen päätti muuttaa Haapamäelle. 
Vainion perhe on rakentanut Haapamäelle 
myös nykyisen omakotitalonsa, jossa asus-
taa  salla -vaimon lisäksi 3–vuotias kalle-
poika ja tyttäret Heidi ja Henna.

haapamäen höyryveturipuisto on 
täynnä mielenkiintoista nähtävää ja koetta-
vaa. 7 hehtaarin puistoalueella riittää elä-
myksiä koko päivälle. Puistossa on oikeita 
höyryvetureita sekä muita höyrykoneita, 
rautatievaunuja ja muutakin rautatiekalus-
toa. Myös suomen suurin ja pisin pienois-
rautatie! kesällä ravintola on avoinna Höy-
ryveturipuiston aukioloaikojen lisäksi kesä - 
heinäkuussa perjantaisin kello 24 saakka ja 
tanssi-iltoina Höyrypaviljongissa tanssitaan 
kello 02 saakka. Höyrypaviljonki on alueen 
vetävin tanssipaikka – toteaa Martti.

Martin safarit järjestää mm. moottori-
kelkka- ja koskisafareita sekä uutena tulos-

sa myös mönkijäsafarit, joten toimintaa on  
sekä kesällä ja talvella.

Martti on lähtöisin savosta, isän suku-
juuret ovat Hirvensalmelta ja äidin karjalan 
räisälästä. Isän sukujuuria ei hänen tie-
tääkseen ole tutkittu tarkemmin, mutta äi-
din puolelta (os. suutari) on jonkunverran 
sukua tutkittu, joskaan hän itse ei koskaan 
ole osallistunut mihinkään sukujuhliin eikä 
paljoaan suvustaan tiedä.

Hän oli iloisesti yllättynyt siitä, että keu-
ruun Murtomäen sukuyhdistys päätti pi-
tää vuoden 2005 sukujuhlat Höyryveturi-
puistossa ja hekin saivat tilaisuuden saada 
tuntumaa siitä, miten suuren tapahtuman 
pitäminen organisoidaan silloiseen uuteen 
ukko-Pekka halliin. kaikkihan sujui hyvin 
ja porukkaa mahtui sopivasti vielä illalla-
kin, kun paviljongin ovet avattiin runsaalle 
tanssiyleisölle. samaan aikaan kun Haapa-
mäellä järjestettiin ns. megaluokkakokous 
oli Höyryveturipuiston piha-alue täpötäyn-
nä ja tuttuja tavattiin puolin sun toisin.

Haapamäen Höyryveturipuiston Isäntä 
Martti Vainio toivottaa lämpimästi kaik-
ki keuruun Murtomäen sukuyhdistykseen 
kuuluvat ja heidän perheensä tervetulleiksi 
Haapamäelle ja tutustumaan taas uutta il-
mettä saaneeseen puistoalueeseen. 

haapamäen höyryveturipuisto 

Veturipuistont. 1, 42800 Haapamäki , Puh. (014) 733 111  
Katso lisää: www.veturipuisto.fi

Majoitus
”Haapamäen Hilttonissa”
2 hengen huone   52 e /vrk
4 hengen huone   84 e /vrk
Vuodepaikka junassa  15 e /vrk
Koko vaunu    100 e /vrk
Matkailuautot ja -vaunut  12 e /vrk
Aamiainen    5 e  / hlö
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sukutuotteet

Sukukorut 
ja niiden historiikki 
Professori, taiteilija lauri santtu sai v. 
1967 haltuunsa vanhimman sisaren-
sa, Alma Maria järvisen kuoltua ka-
tajaisen puulusikan, jonka varteen oli 
kauniisti veistetty rakkauden ja toivon 
symbolit: sydän ja ankkuri. 

tämän puulusikan oli aikanaan to-
dennäköisesti valmistanut morsius lah-
jaksi eva-Greta Murtomäen (v. 1808-
1897) sulhanen, Aleksander Fredri-
kinpoika Collin (v. 1809 1852). 

eva-Gretan perintönä lusikka jou-
tui hänen tyttärelleen, krispina Auro-
ralle (v. 1839 1914), joka puolestaan 
antoi sen tyttärensä, julia Georginan 
(v.1864-1944) vanhimmalle tyttärelle, 
Alma Maria järviselle (v. 1883-1967). 

taiteilija santtu sai aatteen valmis-
tuttaa kokeeksi puulusikan kokoisen 
ja näköisen hopealusikan, jota tultai-
siin myymään sukumuistoksi suvun jä-
senille. Monien kokeilujen ja taitavien 
taidevalajien ja kultaseppien avulla se 
onnistuikin. Ajatusta kehiteltiin edel-
leen ja tehtiin seuraavaksi jälkiruoka-, 
kahvi- ja mokkalusikka. 

Myöhemmin valmistuivat vielä puu-
lusikan pään koristeaiheesta riipus ja 
solki sekä sen jälkeen korvakorut. 

Viimeiseksi aihetta käytettiin val-
mistettaessa sukuvaakuna ja -viiri, 
joissa myös näkyvät sydän ja ankkuri 
= rakkauden ja toivon symbolit. 

Tuotteita voi tilata osoitteesta:
Kirsti paasu
Kukkamontie 411
42700 Keuruu
puh. 040 3000 701
kirsti.paasu@keuruskopio.fi

Kirjat

SEITSEMÄN TYTÄRTÄ KEURUUN 
MURTOMÄESTÄ ...........................60 €
VILhULA MATRIKKELI .....................6 €
E.A Aaltion kokoelmat suvun historiasta
MURTOMÄEN SUKU III
vuodelta 1957 ............................6,50 €
MURTOMÄEN SUKU IV
vuodelta 1962.............................6,50 €

Adressit

SURU-/
ONNITTELUAdRESSI .................15 €
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RIIPUS
ISO (ketju 60cm .............................90 € 

KESKIKOKO 
(ketju 45 tai 60cm .........................  40 € 

PIENI (ketju 45cm .........................  25 €

KORVAKORUT
ISOT ..............................................40 €
PIENET  ........................................  30 €

RINTASOLKI  ............................60 € 
 
KAhVILUSIKKA .........................65 €
SOLMIONEULA .........................65 €  

KALVOSINNAPIT &
SOLMIONEULA ......................100 €  

Korut, hopea

Korut, pronssi

KORVAKORUT
ISOT ..............................................30 €

Korut, kulta

RIIPUS
 PIENI,ilman ketjua .........................40  € 

KORVAKORUT
 PIENET .........................................75  € 
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sukutuotteet

T-PAIdAT
sininen
punainen
keltainen ........................................20 € 

TARJOTINKANNATIN  ................30 €
hUIVI  .......................................15 €

SÄILYTYSPUTKI
vihreä
punainen .......................................  15 €

TYYNYLIINA ..............................15 € 

Tekstiilit

Viirit

PÖYTÄSTANdARdI....................40 €
ISÄNNÄNVIIRI

  (8, 10 ja 12m:n salkoon ...............80 € 



Murtomäen sukuyhdistys ry.
Lehden toimitus: sukuyhdistyksen hallitus  Painos: 1350  
Taitto ja tulostus: Keuruskopio Oy    Irtonumero: 5 eur.

Murtomäen suvun 
vaakunan selitys
Kilpi: Vihreässä kentässä hammaskoroinen kaarityviö ja sen 
yläpuolella rengasmainen sydänkuvio, jonka sisäpuolelle 
jäävässä osassa yläreunastaan alas työntyvä Torin vasara, 
kaikki kultaa. Kypärä: suljettu. Kypäräpeite ulkopuolelta vihreä 
ja vuoripuolelta kultaa. Kypäräkoristeena vihreät häränsarvet 
joiden välistä versoo kultatähkä.

Helsingissä lokakuun 9:nä päivänä 1985
Suomen Heraldinen Seura

Vaakunan tunnuskuviot: Vaakunan hammaskoroinen kaarityviö 
kuvaa Murtomäki nimeä. Sakaroitten lukumäärä suvun 7 
eri sukuhaaraa. Rengasmainen sydänkuvio on vuosisatojen 
takaa suvun hallussa säilyneen puulusikan koristekuvio, jonka 
sisäosassa oleva Tor-jumalan vasara- pakanallisen uskomuksen 
mukaan antaa kantajalleen voimaa ja rohkeutta. Häränsarvet ja 
tähkä kuvaavat suvun talonpoikaista alkuperää.
Vaakunan on suunnitellut keuruulainen Harri Uimonen.
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