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Olimme keväällä valtakunnallisilla sukututkimuspäivillä Porvoossa ja olin yllättynyt, miten paljon kyseinen tapahtuma vetää porukkaa. Olimme näytteilleasettajana
teemalla ”Haaveena oma kirja”.
Olemme kiertäneet nyt muutamia sukututkimuspäiviä ja joka kerta on kiinnostuneita löytynyt enemmän kuin järjestäjät
ovat osanneet odottaa. Sukuasiat siis kiinnostavat ja mikä on ollut hyvä huomata,
myös nuoria ihmisiä. Suosittelen kyseisissä tapahtumissa käymistä – niissä on luentoja sukututkijoille, -harrastajille sekä
tavallisille, muuten vain kiinnostuneille
ja lisäksi siellä saa aimo annoksen tietoa
näytteilleasettajilta sekä tapaa jopa yllä
tyssukulaisia.
Porvoon tapahtumassa kävin kuuntelemassa luentoa ”DNA-tutkimus osana sukutukimusta”. Esitystä oli kuuntelemassa
koko salillinen kuulijoita, joten näytti uusi
tutkimusmahdollisuus kiinnostavan. DNAtestien lahjomattomuus perustuu siihen,
että jokainen mies kantaa Y-kromosominsa
DNA:ssa oman isälinjansa historiaa, mm.
tiedon siitä, mihin haploryhmiin eli klaaneihin hänen esi-isänsä ovat geneettisen
Aatamin jälkeen kuuluneet. Naiset kantavat mitokondrioittensa DNA:ssa tietoa
esi-äideistään. Kuka tahansa voi osallistua
projektiin. Se tapahtuu tilaamalla näytteenottopaketin, joka maksaa vajaasta sadasta eurosta lähtien, riippuen siitä, kuinka
laajan tutkimuksen haluaa teettää. DNAnäyte otetaan rapsuttamalla huolellisesti
poskien sisäpuolelta ja lähetetään USA:an,

pääkirjoitus

Sukututkimuspäivien antia

jossa se käsitellään nimettömänä. Tulokset
näkee internetistä syöttämällä paketin mukana tulleen tunnuskoodin. Tuloksena saa
tietää geneettisen haploryhmänsä koodin
eli ”klaaninsa” sekä summittaisen maantieteellisen reitin, mitä kautta omat geenit
ovat todennäköisesti tulleet kymmenien
tuhansien vuosien kuluessa Itä-Afrikasta.
Sieltä me nimittäin kaikki olemme, ”Aatamin ja Eevan” jälkeläisiä.
Kyllä tiede on mennyt pitkälle – mutta eipä DNA –tutkimus taida vielä sivuuttaa arkistojen penkomista, sillä kyseinen
DNA-tutkimus on vielä niin alullaan, että
Suomesta on vasta reilut tuhat ihmistä
lähettänyt tutkittavaksi omat tietonsa. En
kyllä ajatellut ihan heti rapsuttaa poskeani, mutta luento oli mitä mielenkiintoisin.
Kiitän kaikkia lehden tekoon osallistuneita, kiire on painanut muillakin kuin minulla, kun kaikkea ei saatu nyt julkaistua,
mitä suunniteltiin. Mutta se mikä on luettavissa, on sitten sitäkin parempaa!
Toivon sukulaisilta kertomuksia, tarinoita tai vaikka haastatteluita. Ensi vuonna on sitten taas sukujuhlan aika, joten
olisi kiva saada kirjoituksia vanhoista sukukokouksista ja niiden tunnelmista.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä, iloitsemme
suuresti, jos saamme teiltä – rakkaat sukulaiset – lehteemme aineistoa.
Hyvää kesää kaikille ja pidetään yhteyttä niin sukulaisiin kuin ystäviinkin!
Kirsti Paasu
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Vuorovaikutus on
kovin muodikas
ilmaisu nykyään.
Puhutaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, ihmisen
ja tietokoneen välisestä vuorovaikutuksesta tai ihmisen ja luonnon välisestä vuorovaikutuksesta. Jos vuorovaikusta kuitenkin
todella tarkoitetaan, niin siihen liittyy aukottomasti suhteessa olevien toimijoiden
ja/tai toimintojen vastavuoroisuus: toinen
vaikuttaa toiseen ja usein vielä samanaikaisesti.
Uskomme Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen hallituksessa että me olemme vuorovaikutuksessa jäsenistön kanssa
oikeasti myös sukukokousten ja –juhlien
välisenä aikana.
Viimeisin esimerkki hallituksen ja jäsenistön välittömästä vuorovaikutuksesta on
tieto suvun muistomerkin kunnostamista
Keuruun vanhalla hautausmaalla. Tammikuun 2009 jäsenmaksukirjeessä mainittiin
mahdollisuudesta tukea rahallisesti suvun
muistomerkin kunnostustyötä. Asiaa esitelleessä tekstissä muistomerkin todettiin
olleen ilmeisesti 1960-luvun hanke.
Niinpä. Kyllä varmaan jo tuolloin muistomerkkiä ideoitiin ja onpa sitä sivuava
maininta myös pöytäkirjassa, mutta todellisuudessa muistomerkin juhlallinen
paljastustilaisuus oli kesällä 1975 Keuruun
Murtomäen sukuyhdistyksen kuudennessa sukukokouksessa. Muistomerkin on
suunnitellut sukumme osaava taiteilija
Lauri Santtu avustajanaan kuvanveistäjä
Raimo Heino (ks. lisää aiheesta Piilahti,
K-M. 2005, 35-39).
Mitä tämä kaikki kertoo sukuyhdistyksen hallituksen ja jäsenistön välisestä
vuorovaikutuksesta? Se on käytännön esimerkki välittömästä vuorovaikutuksesta

koska saimme täsmennyspalautetta asiasta samoin kuin kysymyksiä siitä, miten
merkin alkuperäinen tila aiotaan kunnostamisessa säilyttää. Ja tämä kaikki pian
jäsenkirjeen lähettämisen jälkeen. Kiitos.
Näin toimii todellinen vuorovaikutus.
Muistomerkki on itselleni myös henkilökohtaisesti tärkeä asia sillä vuoden 1975
sukukokous ja – juhla jättivät ensimmäiset
varsinaiset jälkensä omaan sukuyhdistyshistoriaani. Olin parikymppinen ja myönnän ihastuneeni juhlien formaattiin: ensin
kokouskäytäntöjen tuomaa muodollisuutta tehtynä tarkasti ja virallisesti säilyttäen
samalla persoonallinen, innostunut ja sukuylpeyttä välittävä ote. Sitten iltajuhlat
Tiihalan talossa ohjelmineen, tansseineen
ja huomenissa jumalanpalvelus sekä suvun muistomerkin juhlallinen paljastustilaisuus. Kaikki tämä kauniissa, keskisuomalaisessa kesämaisemassa jo aiemmin
tuttujen ja edellisenä päivänä tutuksi tulleiden, uusien sukulaisten keskellä.
Hyvät sukulaiset. Ilman toimivaa vuorovaikutusta jäsenistön kanssa ei mikään
sukuyhdistyksen hanke etene. Ei synny
kirjoja, koruja, huiveja, lehteä eikä sukutapahtumia. Vuorovaikutus ei kuitenkaan
ole automaattisesti toimivaa; ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa siihen pitää
olla toimijoiden halu ja pyrkimys.
Ollaan edelleen toimivassa vuorovaikutuksessa hyvät sukulaiset!

hallituksen tervehdys

Puheenjohtajalta

Hyvää ja onnistunutta vuotta 2009,
seuraavaa sukukokousta ja
–juhlaa 2010 odotellessa,
Tuula-Riitta Välikoski
Keuruun Murtomäen
sukuyhdistyksen puheenjohtaja
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Webbimestari
Tuija Isokivestä valittiin kevään kokouksessa uusi webbimestari ja Tuijasta oli henkilöesittely lehdessä nro 1. Murtomäen sukua
Tuija on nuorimman tyttären Hedvig Aurora Tuomaantytär Andelinin kautta (pappa Lauri Aaltio). Hänen perheensä, johon
kuuluvat puoliso Marko ja 2 ja puolivuotias poika Matti, asustavat Uusi-Könttärin
taloa Keuruulla. Hänen sydäntä lähellä on
kaikenlaiset eläimet, varsinkin koirat, jotka
ovat yksi iso osa hänen harrastuksistaan.

Jos
sinulla
on ilmoitettavaa tai asiantiimoilta kehittämisideoita, niin
ottakaa
rohkeasti yhteyttä joko sivujen
kautta suoraan
tai sähköpostiosoitteeseen:
tuija.isokivi@sci.fi, jolla hänet varmimmin
saa kiinni.

Sukukoruille uusi tekijä, Ville Hyvönen
Ville on syntynyt Kotkassa ja muutta
nut Keuruulle 2002. Hän valmistui kul
tasepäksi Järvenpään invalidiliiton koulu
tuskeskuksesta.
Perhe vaimo Hannele Maahinen, taiteilija/käsityöläinen. Lapsia kaikkiaan neljä,
Valo 5v, Noel 11v ja puolison 17 ja 21vuotiaat tyttäret. Pariskunta tekee yhdessä
töitä kotonaan Keuruun Pohjoislahdella ja
rakentavat uutta kotia, joka valmistunee
kesällä.
Ville tekee materiaalit itse, esim. seostus ja valaminen levyksi/tangoksi. Korujen
alipainevalu tehdään Akaalla ystävän pajassa (Maahiskoru, Satu Untinen). Villen
harrastuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin
kuuluu mm. rautakautiset ja keskiaikaiset
sepäntyöt, vanhat valamismenetelmät ja
historia yleensä. Hannele tekee mm. pehmeitä käsitöitä ja piirtää sekä suunnittelee
koruja. Perheellä on kolme kissaa, jotka
hoitelevat ”maatilan töitä” eli huolehtivat
hiirikannasta.
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Ville ja Hannele on luvanneet tehdä
seuraavaan sukulehteen kuvasarjan sukukorujemme valmistuksesta, joten silloin
pääsemme mukaan korujen valmistuksen
eri työvaiheisiin.
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Henkilöhaastattelussa kaksi nuorenpolven sukulaista, Liisa Stiina Tuomaantytär Murtomäen kautta sukua olevat Maria ja Juho Vaissi (äiti Saara Leena Johanna Ampiala
– sukutaulu 1093). Haastattelijana Kirsti Paasu.
Historiaa
Vaissin tila sijaitsee Haapamäen Riihossa ja on tilalla on viiden sukupolven ajan
harjoitettu monenlaisesta maataloustuotantoa ja nykyisin tila elää
rehuviljan viljelyllä sekä metsätaloudella. Tilalla tehtiin
sukupolvenvaihdos vuonna
2008, nykyisin tilan hoidosta vastaa nuori isäntä Juho
Vaissi. Kaalinviljelyä on tilalla ollut 40-luvulta saakka ja
1987 kaalinviljely siirrettiin
sopimusviljelyksi, 1972 aloitettiin keittämään kaalia käärylelehdiksi einesteollisuuden
käyttöön ja 2001 aloitettiin
kaalikääryleitten
teollinen
valmistus. Vaissi Oy perustettiin vuonna 2004, jonka
omistajat ovat Maria Vaissi,
Juho Vaissi sekä Saara Ampiala-Vaissi ja Jaakko Vaissi. Vaissin perheyritys tekee
vuosittain lähes kymmenen
miljoonaa käärylettä ja Vaissi
Oy valittiin Keski-Suomessa
vuoden 2007
yritykseksi.
Vaissilla uskotaan, että suomalainen syö tulevaisuudessakin suomalaista ruokaa. Halvan työvoiman maita vastaan kilpaillaan laadulla, tehokkuudella ja teknologian kehittämisellä.
Vaissille on jatkajat perhepiiristä – Maria
ja Juho Vaissi.
Maria Vaissi on 27 vuotias, naimaton,
mutta seurustelee ”vakinaisesti” , kuten
itse asian ilmaisee.
- Koulusta neljä ensimmäistä vuotta
kävin Riihon kyläkoulua, jossa meitä oli
yhteensä 14 oppilasta. Viidennelle luo-

kalle menin sitten Haapamäelle kouluun.
Meitä oli pelkästään samalla luokalla 30
oppilasta, joten muutos oli iso, mutta lapsena tuollaisiin asioihin tottuu
nopeasti. Yläasteen jälkeen
jatkoin lukioon Haapamäellä, koska en vielä tiennyt,
mitä olisin halunnut opiskella.
Maatilalla oli tietenkin töitä,
mitä monesti koulun jälkeen
tehtiin. Meillä oli kanala tuohon aikaan ja usein koulun
jälkeen suunnistinkin veljeni
kanssa keräämään kananmunat kanalasta.
Lukion jälkeen kävin Jyväskylässä kotitalouskoulun
ja sitten suunnistin Seinäjoelle opiskelemaan bio- ja elintarviketekniikkaa. Valmistuin
sieltä keväällä 2006 ja sen jälkeen olen työskennellyt vakituisesti perheyrityksessämme
Vaissi Oy:ssä, joka valmistaa
kaalikääryleitä. Työnkuvaani
kuuluu hyvin monenlaista toimintaa; hallintotyötä, kuten
laskutusta, laadunvalvonta- ja
tuotekehitysprojekteja, koe- ja
sopimusviljelytoiminta sekä myynti- ja markkinointiasioita. Tarvittaessa työskentelen
myös tuotannossa, jos on tiukka paikka.
Näin Maria omasta elämästään koululaisesta Vaissin tilan yhdeksi omistajaksi.
Juho Vaissi on 24 vuotias, sinkkumies!
Kouluajoistaan ja ammatinvalinnastaan
Juho kertoo, että kaksi ensimmäistä kouluvuotta hän kävi Riihon kylän ala-astetta,
ja siirtyi sitten Haapamäen keskustaan jatkamaan opintojaan kyläkoulun loputtua.
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Juhon mukaan hän ei kouluaikana ehkä
riittävästi keskittynyt itse koulun käyntiin
vaan tilan työt, varsinkin koneilla tehtävät,
kiinnostivat enemmän kuin läksyt. Juho
meni kuitenkin Haapamäen lukioon, joten
jonkun verran hänkin läksyjä taisi joutua
tekemään - - - todettakoon, että viisautta
sekin, kun osasi jo lapsena arvostaa työntekoa ja vielä läksyjen lomassa, ehkäpä se
oli tasapainoisempaa niin.
Opiskeluvuosia ja armeijaa lukuun ottamatta Juho on aina asunut Riihossa
- ei sitä oikein mitään muuta asuinpaikkaa osaisi kuvitellakaan, täällä on hyvät
naapurit ja ystävät, niin mitä siitä muuta
tarvitsee asuinpaikaltaan, toteaa Juho.
Lukion jälkeen lähdin opiskelemaan
Seinäjoen amk:n yrittäjyyden yksikköön
Kauhavalle liiketaloutta. Opiskeluun sisältyi
vaihtovuosi, jonka itse vietin Tsekissä Prahan
liiketalouden yliopistossa opiskellen tai kyllä
siinä opiskeltu jäi sen verran aikaa, että ehti
tutustua paikalliseen olutkulttuuriin. Valmistuin Kauhavalta 2007 keväällä, päättötyön tein Vaissi Oy:lle varastokirjanpidosta
ja logistiikasta. Kauhavalla opiskellessani kävin myös suorittamassa pakollisen määrän
maatalouden opintoja Ilmajoen maatalousoppilaitoksessa, jotta sukupolvenvaihdoksen tekeminen olisi mahdollista tehdä.
Kauan en ehtinyt työelämässä olemaan,
kun piti lähteä suorittamaan varusmiespalvelus, jonka olin opiskelujen takia lykännyt.
Sitä pääsin suorittamaan Keuruun pioneerirykmenttiin ja alkuun minun piti olla puolivuotta ja palata takaisin töihin mutta täysi
vuosi siellä vierähti.
Kummallekin oli jo varhain ajatuksena
jäädä tilalle töihin, varsinkin, kun vuonna
2001 tarjoutui vaihtoehto ruveta valmistaan valmiita kaalikääryleitä asiakkaalle.
- Vanhempamme olivat jo sen ikäisiä, ettei heidän olisi kannattanut ruveta investoimaan, ellemme veljeni kanssa olisi halunneet tulla mukaan yritykseen. Hakeuduin
elintarvikealalle opiskelemaan, koska tiesin,
että siitä olisi tulevaisuudessa hyötyä yrityksessämme, toteaa Maria. Ja Juho taasen ei
juuri muuta ammattia ole koskaan ajatellutkaan
8

- Juhon sanojen mukaan hän kasvoi
pienestä asti niin vahvasti mukaan ensin
maanviljelypuoleen ja yrityspuolen laajentuminen pelkästä kaalinkeitosta kääryleiden tekemiseen oli lähinnä minun ja Marian päätöksen alla, että lähdemmekö me
mukaan siihen, koska pelkästään yhdelle
siinä olisi aivan liikaa töitä.
Murtomäen sukuun Maria ja Juho kuuluvat äitinsä Saara kautta (”Kantaäiti” Liisa
Stiina Tuomaantytär Murtomäki – vanhin
Murtomäen seitsemästä sisaruksesta, puoliso Taavetti Ruokonen - tytär Karoliina
Ruokonen , puoliso Joel Virkajärvi – poika
Aapeli Virkajärvi , puoliso Emma Nevala –
poika Veikko Virkajärvi , puoliso Olga Helena Tiihala – tytär Saimi Marjatta Virkajärvi,
puoliso Juho Kasper Ampiala – tytär Saara
Leena Johanna Ampiala .
Maria ja Juho ovat olleet isänsä puolen suvun sukujuhlissa muutaman kerran,
mutta Murtomäen sukutapahtumissa eivät
ole vielä käyneet.
Kummallakin sisarruksista on muistot
mummoista ja isomummoista:
Olga-mummo eli yli satavuotiaaksi, ja
hänelle järjestettiin aina isot juhlat. Ne olivat hauskoja juhlia, koska paikalla oli aina
iso liuta lapsia, serkkuja ja pikkuserkkuja. Juho toteaa vielä, että pikkuisesta asti
tuntui ettei isomummo muuttunut millään
lailla. Hän pysyi aina samanlaisena oli ikää
sitten 90 tai 100. Hän todella asetti paineita jälkipolville pistää paremmaksi vanhaksi
elämisessä.
Isovanhempiinsa Marjattaan ja Kasperiin liittyy paljon lämpimiä muistoja. Aina
kun olimme Ampialassa hoidossa, isoäiti
keitti meille mannapuuroa aamupalaksi ja
isoisän kanssa käytiin ajeluilla metsäteillä.
Ampialaan oli aina kivaa mennä hoitoon tai
joulua viettämään.
Juhon oli syksyisin myös päästävä katsomaan isoisän hirviporukan saaliita ja niiden käsittelyä.
Maria toteamus työskentelystä perheyrityksessä näkyy realistinen postiivisuus,
ettei perheyrittäminen ole aina ruusuilla
tanssimista, mutta on siinä omat hyvätkin
puolensa :)
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Arveluni mukaan k.o henkilöt tunnistettavassa valokuvassa, joka lienee otettu
n. v. 1926 Murtomäen päärakennuksen
pihassa, ovat Lyyli Murtomäki (Koivu) ja
pikkupojat Lauri Murtomäen pojat Erkki ja Antti. Erkki Tuomas M. taulu 4211,
Antti Aleksanteri M. taulu 4213
Haravakoneen kuljettajaa en tunnista, mutta hän voisi olla isäni, talonisäntä Heikki Murtomäki. Tämä siksi, että
isä ei kernaasti luovuttanut koneita työmiesten käyttöön. Etenkään, kun hevonenkin näyttää varsin lennokkaalta!
Pihamaan kasvustokin viittaisi 1920lukuun, mm. sireeni nurkkasyvennyksessä tässä lienee jo muutaman vuoden
ikäinen. Tätien kertoman mukaan ”Keskisen Erkki” oli vaari Edvin Murtomäen
oikea lempilapsi, joka oleskeli pitkiäkin
aikoja Murtomäen mummulassa.
Torniossa 05. 05 2008
Sukuterveisin
Maija Murtomäki - Hyötyniemi
eeva-maija.hyotyniemi@pp.inet.fi

Kiitos viestistäsi kesken kiireisen matkan!
Olen jutellut serkkujeni Pirkko Rintamäen ja Saara Saarimäen kanssa ja
tulimme tulokseen, että ko. valokuvan
ottamisvuosi on paremminkin v. 1925.
Kyllähän minulla on paljonkin
muistoja Murtomäestä ja yritän saada
niistä jotakin paperillekin, toivottavasti Kaikki tahtoo tällä iällä jäädä ”meinaamiseksi”. Lähettelen sitten, mutta
ei varmaan kesän aikana vielä.

ilmoituspalsta

Pojat on poikia Murtomäestäkin
-kirjan kannen kuvasta

Lämmin tervehdys koleasta Torniosta
Maija H.
SAARA SAARIMÄEN VIESTI:
Pojat: Antti ja Erkki Murtomäki, kuljettaja Heikki Murtomäki (Antti elossa,
Erkki kuollut= Saaran veljet).
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Yrjö Kytölä
27.10.1910–2.2.2009
Maria Augusta Severintytär Vehkoon
(2.3.1878–24.9.1958) muutti Keuruulle
v. 1899 ja avioitui saman vuoden marraskuussa Evert Rajan (3.9.1873–30.8.1940)
kanssa. Evert palveli renkinä Tolpan talossa
Jukojärvellä. Pariskunta muutti Multialle

Marian kotitanhuville v. 1905. He ottivat
sukunimekseen Kytölä asumansa talon
mukaan. Lapsia syntyi tiuhaan tahtiin toistakymmentä, vanhin v. 1900 ja nuorin v.
1924. Yrjö Kytölä syntyi lapsilauman viidentenä 27.10.1910.
Yrjö kävi kiertokoulua Vehkoossa. Kesäisin kalastettiin, että saatiin särvintä
perunan kaveriksi ja olihan siitä hupiakin.
Heti, kun kynnelle kykeni, piti jokaisen lapsista lähteä tienaamaan. Tukinajoon lähdettiin jo pimeän aikana, ettei ollut paljon
vastaantulijoita. Ohitus oli vaikea, sillä piti
ajaa ulos tieltä. Toiset kehuivat, että Yrjön
hevonen oli hyvässä kunnossa. Puita ajettiin paljolti Vehkoojärven jäälle, josta ne
10

kesän aikana uitettiin Poriin.
Rippikoulun Yrjö kävi Multian kirkolla,
jonne oli matkaa 12 kilometriä. Matka taittui pääsääntöisesti polkupyörällä, mutta oli
osan ajasta hän kortteerasi Valkamassa.
Sota katkaisi työntäyteisen elämän Kytölässä. Yrjö oli
mukana niin talvisodassa kuin jatkosodassakin. Hän
haavoittui Akonpohjassa v. 1941.
Evert-isä kuoli
välirauhan aikaan
ja talon työt jäivät
poikien harteille.
Yrjö jäi isännöimään kotitilaa ja
muut
sisarukset
lähtivät maailmalle. Maria-äiti joutui sängyn omaksi
maaliskuussa
1958. Lääkäri kävi
tuolloin Vehkoon
kunnalliskodissa
kerran kuukaudessa ja kävi samalla Mariaa katsomassa.
Yrjö oli tuolloin jo avioitunut Helvi Langon kanssa ja lapsiakin oli syntynyt kolme,
kaksi poikaa ja tyttö. Maa- ja metsätaloustöissä ikänsä leipänsä ansainnat Yrjö
luovutti myöhemmin kotitilan hoidon pojalleen, Einolle. Vuonna 1990 Yrjö muutti Poukaman palvelusiipeen asumaan ja
asuikin omatoimisena siellä loppuun asti.
Yrjö seurasi tarkkaan uutiset, luki paikallislehden läpi tarkkaan ja seuraili päivittäin
säätä ja tarkisti vesimittarin.
Tärkeimpiä asioita Yrjön elämässä olivat kuitenkin omat lapset, lapsenlapset ja
lastenlastenlapset, joiden elämää hän mielenkiinnolla seurasi.
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Isäni, maanviljelijä HEIKKI MURTOMÄKI,
taulu 4231, 20.6.1896 – 13.5.1955
Juho Henrik (Heikki) syntyi monilapsiseen
jälkeen 1912 vanhemmat lähettivät hänet
perheeseen sen viidentenä vesana Keuruun
jatkamaan opintoja Lapuan lukioon, mutMurtomäen suvun kantatalossa. Vanhemta koska Heikille tuli suunnaton koti-ikävä,
mat Ina Maria Collin (taulu 4207) ja Heiksuostuivat hänet vanhempansa Heikin loki Edvin Seppälä (taulu 4257) käyttivät
pettaa lukio kesken ja palata kotiin harmilloin Collin milloin Murtomäki nimeä,
joittamaan maanviljelystä.
mutta sukunimi lienee vakiintunut MurtoHeikki oli taitava käsistään ja innostumäeksi (talon mukaan) v. 1905 päätellen
nut koneista, joten isä Edvin päästi Heikin
Heikki pojan jäämistöstä löytyneestä kinlähtemään Pietariin 1916 veturiverstaalle
keritodistuksesta, josta käy ilmi,
että hän oli käynyt 48 päivää
kiertokoulua, jossa oli oppinut
ainakin lukemaan tyydyttävästi
aapista. Haapamäelle oli perustettu kyllä kansakoulu jo vuonna
1900, mutta perimätiedon mukaan Murtomäen talossa pidettiin kiertokoulua vielä 1900-luvun alkuvuosinakin. Vanhemmat
olivat säälineet heiveröistä lasta,
ettei tämän tarvinnut lähteä kotoaan opintielle, mutta samalla
olivat työllistäneet kiertokoulun
opettajaakin. Kiertokoulu toimi
talon pihapiirissä sijainneessa
meijerirakennuksessa, jossa kor- Heikki, Lilia, Eskil, Tuomo, Maija ja Pentti Murtomäki
keassa mankelihuoneessa orsille kesällä 1940
nostetut pitkät raakalautaiset
penkit toimivat oppilaiden istuimina, kertoi Heikin vanhin sisar Laina-täti
töihin. Vallankumouksen syttyessä 1917
(taulu 4202). Tuo meijerirakennus puretHeikin onnistui kuitenkin paeta sekasortiin 1950-luvun alussa ja hirret siirrettiin
toisesta kaupungista takaisin kotiin. MyöLiepeenmäen alle ns Kytölän rakennustarhemmin hän muisteli suuria, maukkaita
peiksi. Isä oli kaavaillut Kytölästä itselleen
”ryssänlimppuja”, joita sai sieltä edullisesti
eläkepäivien asuntoa.
ostaa.
Heikin isä Edvin oli edistyksellinen
Pietarista palattuaan hän suoritti jonmies, joka oli innokkaana ajamassa oppikinlaisen poliisikurssin ja Murtomäen
koulun perustamista Haapamäelle. Heillä
vintillä, vanhojen vaatteiden joukossa oli
oli lapsia kaiken kaikkiaan 14, joille hän
tallessa poliisin koppalakki, jolla me laptoivoi mahdollisimman hyvää koulusivisset salaa aina leikimme. Todennäköisesti
tystä ja niinpä Heikkikin jatkoi koulunhän toimi Suomen itsenäisyystaistelujen
käyntiä yhteiskoulussa, joka aloitti toiminaikana järjestyksenvalvojana, Heikki kuului
nan 1907. Menestyksekkään keskikoulun
suojeluskuntajärjestöön ja osallistui sen
— Murtomäen sukulehti —
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vaatimiin ampumaharjoituksiin ja ”pro- tatilan kooksi tuli 380ha. Perikunnan maat
senttihiihtoihin”, mutta mikään järjestöak- nimettiin ”Murtomaaksi” ja siihen kuului
edelleen yli 1000ha metsää ja joutomaatiivi hän ei koskaan ollut.
Murtomäen taloon oli hankittu 1920- ta. Taloista vanhin päärakennus jäi Heikin
luvulla Citroen avomallinen henkilauto (vm perheelle, sisaruksille jäi länsipuolella pi1921). Tämä auto on edelleen hyväkuntoi- haa oleva ns. ”tyttöjen puoli”, jossa heillä
nen ja nykyisin Tuomas Murtomäen (taulu oli asumisoikeus ja muuta syytinkiä talosta
4231) nuorimmalla Juho-pojalla. Isäni in- 20 vuotta. Heikin sisaruksetkin avioituivat
kukin
taholnostui autoista
leen ja lopulta
ja hankki itselsiellä asuivat
leen T-malli Ford
enää
Laina,
linja-auton, jolHanna ja Anna
la päätyi liikenPirkko tyttänöimään Etelärensä kanssa.
Pohjanmaalle
Näin isästäni
ainakin linjalle Heikki Murtomäen käsialanäyte
ja äidistäni tuli
Kauhajoki-Perätalon virallinen
seinäjoki. Tämä
työrupeama kesti vain lyhyen ajan, mutta isäntä ja emäntä.
Isäni suoritti itse kaikki konetyöt pelsiellä hän tapasi matkustajanaan Yliharjan
Lilia tyttären Kauhajoelta. Tapaaminen joh- loilla ja hän piti vanhat, isänsä hankkimat
ti parivuotta kestäneeseen kirjeenvaihtoon koneet hyvässä kunnossa. Lisäksi talossa
nuorten välillä ja päätyi parin kihlautumi- oli myös sähkömoottorit kotitarvemyllyyn,
seen vuonna 1926. Seuraavana syksynä raamisahan, puimakoneen, puusirkkelin
1927 vietettiin heidän häitään Kauhajoen ym. voimanlähteeksi ja vasta 1940-luvun
Lohiluoman kansallistalolla. Nuoripari läh- lopulla taloon hankittiin ensimmäinen
ti Keuruulle viljelemään Murtomäen tilaa. traktori, Ferguson merkkinen. Se osoittauHäämatka tehtiin muuttokuormana em tui kuitenkin syyssateissa pehmenneellä
Citroenillä. Silloiset soratiet olivat huono- Kurtinkydöllä liian raskaaksi, joten viikon
kuntoisia ja jossain Virtain seudulla auto oli koekäytön jälkeen se palautettiin myyjälle
osunut kuoppaan niin pahoin, että nuorik- ja jonkin ajan kuluttua tuotiin pieni, puko loukkasi otsansa auton tukikaareen niin, nainen Valmet, joka palveli taloa pitkään
ja ansiokkaasti. 1940-luvulla Erkki Murettä siitä jäi elinikäinen arpi otsaan.
Samoihin aikoina Murtomäen vanha tomäki (4211) rakensi riihestä viereiseen
emäntä Ina Maria sairasteli ja kuoli ko- latoon silppua ja pahnaa kuljettavan, itse
tonaan parin kuukauden kuluttua Lilia- kehittelemänsä puhaltimen, samoin Erkin
miniän saapumisesta. Edvin isäntäkin oli keksimä ja rakentama oli halkomylly.
Talossa oli yleensä ainakin yksi perheelvetäytynyt talon johdosta, joten isännyys
lankesi Heikille. Emännyydestä huolehtivat linen muonamies, jonka vaimo oli usein
kotona asuvat naimattomat sisaret yhteis- myös karjakkona.
Lisäksi, varsinkin kiireisenä kesä- aikana
tuumin äitinsä kanssa ja olivat siten apuna
myös uudelle nuorelle emännälle. Nuo- oli riskejä miehiä ja rippikouluikäisiä poikia
riperhe alkoi kasvaa v. 1928 syntyi veljeni tekemässä täyttä miehen työtä. Tuvan pitPentti (taulu 4232) ja seuraavana vuonna kään ruokapöytään istahti kiireisenä kesäainoa tytär, minä Maija (taulu 4234). Seu- aikana usein 15 henkilöä syömään. Isäntäraavalla vuosikymmenellä syntyi vielä kaksi väki söi yhdessä työväen kanssa ja isännän
paikka oli pöydän pohjoispäädyssä oleva
poikaa, Tuomas (4236) ja Eskil (4237).
Talonhoidon selkiyttämiseksi suoritettiin ns. ”Mäntän Rötkön” kookas tuoli. Isäntä
1932 perinnönjako, jossa Heikki sai pää- ei itse aina osallistunut peltotöihin, mutta
osan viljelysmaista ja metsää niin, että kan- aamuaterian jälkeen hän määräsi kunkin
12
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miehen asianomaiselle sopivaan työhön.
Itse hän saattoi istahtaa tuvan isoon keinutuoliin lukemaan sanomalehtiä, joita
tuli taloon ”Keskisuomalainen”, ”Maaseudun Tulevaisuus”, ”Vaasa” äidin toivomuksesta ja ”Yhteishyvä” osuuskaupan
jäsenyydestä.
Isä rakasti järjestystä ja hänen omat tavaransa ja työvälineet olivat tarkassa ojennuksessa ja juuri omalla paikallaan. Niihin
ei uskaltanut luvatta koskea. Piti ainakin
huolehtia käytön jälkeen ne oikeille paikoille. Peltojen viljelyjärjestys oli hyvin tarkkaan mietitty kesantoineen ja vuorovilje-

lyineen. Hevosia oli tallissa 4 – 5 ja ennen
traktoriaikaa niille kaikille riitti töitä, kesällä pelloilla ja talvella metsissä sekä heinien
ajossa karjan rehuksi. Isä ei erikoisemmin
ymmärtänyt eikä ollut kiinnostunut lehmien pidosta, kunhan heiniä saivat ja suoloja kesällä, myös maitoa tuli sen verran että
omiksi ja vähän tinkiläistenkin tarpeiksi.
Lehmiä oli navetassa yleensä 18 ja nuori
karja lisäksi. Eräs tuttava karja- asiantuntija sanoi, että niillä eväillä oli turha odottaa isoja maitotilejä. Taloon rakennettiin
AIV- säiliöt sahamäelle ja niiden sisältöä
kyllä lehmät alkoivat talvella saada. Mai-
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don maku muuttui inhottavaksi alettaessa
syöttää säilörehua. Ajan myötä maku kyllä
parani ja luultavasti tuottavuuskin.
Rahankäytössä isä oli äärettömän tarkka ja piti raha- asiat tiukasti omassa hallussaan. Koulun lukumaksunkin saaminen jäi
yleensä viimeiseen mahdolliseen päivään.
Rahoja isä säilytti paljon kotona isännänhuoneen jykevän piirongin ylimmässä,
lukitussa klahvikaapissa. Tilipäivänä työmiehet ja muut apulaiset kukin vuorollaan
astuivat saamaan selvityksen ansioistaan ja
mahdollisista pidätyksistä eläke- ja veronmaksuihin. Kirjanpito oli tarkka. Toki pankkeja käytettiin ja jokaiseen paikkakunnan
rahalaitokseen Heikki- isällä oli asiakassuhde. Lapset eivät saaneet omaa rahaa,
jos jostain jotain saikin se oli pudotettava säästölippaaseen ja ajoittain vietävä
pankkiin. Loma-aikoina lapset osallistuivat
talon töihin, tytär lähinnä ruoka- ja karjapuolella ja pojat ulkotöihin. Kesällä 1947
minäkin olin paljon ulkotöissä varsinkin
heinäntekoaikaan ja vieläkin ylpeydellä
muistan isän kehaisseen minua äidille, että
”pellolla on hyvä työn tahti, kun Maija on
mukana”. Samaisena syksynä isä talletti
rahaa pankkiin jokaisen lapsensa tilille 20
000 markkaa kullekin ja sehän tuntui huikealta summalta. Sillä pääsi jopa opiskelujen alkuun. Isä oli ilmoittanut meille, että
jos pää kestää, niin ylioppilaaksi saakka
hän kustantaa opiskelumme, mutta siitä
eteenpäin saisimme itse hankkia tai järjestää mahdolliset jatko-opinnot, ainakin
minun kohdallani tuo päätös piti, ja olenpa siitä ihan kiitollinen. Piti oppia itse rahankäyttöä. Isä opetti, että älkää koskaan
panko nimeänne kenenkään takaukseen:
Mikäli teillä on rahaa, antakaa sitä, mutta ei saa ruveta takuumieheksi. Tämän
hän itse oli päättänyt 1930- luvulla, jolloin
moni tuttukin talollinen menetti omaisuutensa takausten vuoksi. Kiitos äitini, joka
auttoi minut opintojen alkuun ottamalla
pankista lainan omiin nimiinsä siksi aikaa,
että minä itse tulin täysi- ikäiseksi lainan
saadakseni. Takuuna oli minun perintöosani talosta (1/5). Isä ja äiti olivat jo v. 1940
14

myyneet talon meille alaikäisille lapsilleen
holhoojien nimeämisellä ja perintöveron
maksamalla. Tämä tapahtui luultavasti
siksi, että isä oli edellisenä vuonna pahoin
sairastunut vatsahaavan puhkeamiseen
silloisena aikana ennen antibiootteja. Siitä
hän selviytyi, mutta ei kelvannut enää talvisotaan rintamalle sairastelun eikä ikänsäkään puolesta. Ehkäpä kuolemaankin ajatus tuli silloin mieleen. Talvisodan aikana
isä toimi Haapamäellä paikallispäällikkönä
asemakylällä, suojeluskuntalainen kun oli.
Heikki Murtomäki oli luonteeltaan vaatimaton, hiljainen ja ujo. Häntä oli vaikea
saada mukaan edes sukulaisvierailuille. Isä
vetosi siihen, että hänellä oli” hidas puhe
ja kankea kieli,” kuten muinoin Raamatun
Mooseksella, kun häntä velvoitettiin toivottamaan esim. sukujuhlavieraat tervetulleiksi taloon. ( Tähän kunniatehtävään
jouduin minä v. 1947 ja v. 1952 vastaanottamaan suvun muistokivi talon pihamaalla. Äiti Lilia avusti tekstien kanssa). Hän
ei pyrkinyt mihinkään keskushenkilöksi,
mutta hänelle uskotut tehtävät hän suoritti tunnollisesti ja oikeamielisesti. Hänet
olikin valittu Keuruun käräjäoikeuden lautamieheksi Haapamäen edustajana ja sitä
luottamustehtävää hän hoiti kuolemaansa
asti. Hänelle myönnettiin herrastuomarin
arvonimi 1950-luvun alussa.
Uskontoon hänen suhtautumisensa
oli myönteinen, vaikka kirkkoon Keuruulle
pitkän matkan vuoksi ei kovin usein lähdetty. Joulukirkkoon ajettiin kolmellakin
hevospelillä aisakellojen helkkyessä varhaisena aamuna, sillä jumalanpalvelus alkoi
jo seitsemältä. Haapamäen oman kirkon
valmistuttua siellä käytiin useammin. Sunnuntait oli ehdottomasti pyhitetty lepopäiviksi. Vain välttämättömät ruuan laitto – ja
karjanhoitotyöt tehtiin. Sunnuntaisin ruokakin laitettiin vain kaksi kertaa päivässä,
kun arkisin syötiin kolmesti.
Omien lastensa ollessa pieniä valmisti isä omin käsin ja suurella taidolla mm.
lasten säädeltävät kärryt, jossa lapsi voitiin
asettaa makaavaan tai istuvaan asentoon.
Talveksi oli tehty ”sipikka,” kauniisti muo-
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toiltu reki, kaarevine linjoineen ja maalattu valkoiseksi. Taitavana seppänä isä oli
omassa pajassa takonut tarpeelliset rautaosat. Samoin hänen tekojaan on kaksi
punaista tukevaa potkukelkkaa, joilla oli
mainio huristella Liepeenmäkeä alas hyvällä kelillä. Joitakin leluja oli isän käsistä
lähtöisin, vaikka niitä ei suuremmin harrastettu. Talossa oli varsin runsaasti muita virikkeitä ja jännittäviä paikkoja lasten
leikkeihin. Isän opettamina muistan talvi
– iltoina kurikan heiton tuvassa ja keväisin pihalla karttupelin. Karttua leikittiin

ennen kuin äiti oli ennättänyt istuttaa pihaan kukkapenkit; niitähän täytyi varoa.
En muista isäni rankaisseen meitä selkäsaunalla. Suullinen kieltely oli tavallisempaa varsinkin kesällä, kun juoksentelimme pihan tekolammen ympärillä ja välillä
uitiin hiet pois. Isä ei myöskään kiroillut.
Peijakas oli pahin voimasana hänen sanavarastossaan.
Murtomäen talossa oli edellistenkin sukupolvien perintönä melkoinen asevalikoima. Isä antoi poikiensa melko nuorinakin
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opetella ampumista ja otti heitä mukaansa
metsälle. Saaliina oli milloin jänis, milloin
taas jokin metsäkanalintu. Saaliin isä itse
puhdisti ja äiti niistä ruokaa loihti. Hirvimetsällekin osallistuttiin. Metsästysreissuilla tuli samalla tarkkailluksi puuston kuntoa
ja hoidetuksi omiakin liikuntatarpeita.
Heikki kuten kaikki hänen sisaruksensa olivat erittäin musikaalisia. Hänellä oli
kaunis lauluääni ja tarkka musiikkikorva.
Turhan harvoin kuulimme hänen laulavan.
Tämä tapahtui kerran kesällä, kun isä itse,
harvinaista kyllä, oli hevoskuskina heinän
korjuussa. Hän ajoi rattaat pihan poikki
ja lauloi sydämen kyllyydestä sen aikaista
” hittiä”: hummani hoi, hummani hei,--Se kuulosti niin komealta, että on jäänyt
mukavana muistona mieleen. Murtomäessä on varmaan vieläkin vanha, käsin tehty urkuharmoni, jonka on Uuraisilla valmistanut joku Sarasen veljeksistä (4329).
Harmonin päällä säilytettiin myös viulua,
jota isäni soitti ” korvakuulolta”. Ehkäpä
isä tunsi nuottejakin jonkin verran, ainakin
talossa oli myös vanha koraalikirja virsien soittamista varten. Isä innostui joskus
soittamaan harmonilla ollessaan pienissä
maistiaisissa. Hän ei juuri sylkenyt lasiin,
mutta käytti alkoholia erittäin kohtuullisesti silloin tällöin ystäviensä Murtosen Kallen, Ohra-ahon Toimin ja Jusseron isännän
kanssa. Isän soitto- bravuureita oli ” kukkuva kello” – jenkka, ” orpopojan valssi”
ja haikea venäläinen ” poranjek” – valssi.
Joskus oli mukana myös Rantasen Valfrid
” Riiti” haitareineen. Tällöin muistan isäni
opettaneen minulle valssia väliaskeleella,
joka nykyisin lienee lähinnä englantilaista valssia. Tämä tapahtui 1940 – luvun
puolivälissä, jolloin tanssi vielä oli kiellettyä huvia. Tanssin opetus tapahtui tuvan
avaralla lattialla. Äitikin oli mukana, vaikka
hän suhtautui viinaksiin ankaran kielteisesti. Joutuipa isä rakentamaan Seutulan
lentokenttääkin ajeltuaan juhannuksena
1949 ystäviensä kanssa Selma Cajanuksen
kukkapenkkien ylitse Heinosen pihamaalla.
Sodan loputtua, kun bensiiniä alkoi saada,
isä operoi vanhan ” sitikan” ajokuntoon
16

ja varusti sen suuntaviitoillakin. Se oli rekisteröitynäkin muutaman vuoden ja käytettiin tarpeellisiin ja välillä tarpeettomiin
pikku matkoihin, kuten tuona juhlapäivänä. Suuttuneena Selma – rouva soitti poliisille, joka saapuikin toteamaan, että kuski
oli nauttinut väkeviä. Siitä seurasi tietenkin
käräjöinti ja komennus Helsingin lentoaseman rakennustyömaalle pariksi kuukaudeksi. Sen isä suoritti vuodenvaihteessa
1950 – 51. Silloisena jouluna hän lähetti
meille joululahjat, joita hän ei ennen ollut
harrastanut.! Ikänsä ja sairaalloisuutensa
vuoksi hänet määrättiin lämmittämään
työmaaparakkeja, jotka olivat ” työmiesten” asuntoina. Kotiin palattuaan isä alkoi
huolehtia polttopuiden tuonnista liiteristä
sisälle ja suoritti jopa lämmittämisen, mikä
siihen saakka oli automaattisesti kuulunut
naisten töihin! Isän periaatteena oli, että
liiterissä täytyy aina olla pilkottuja polttopuita. ” Liiteristä näkee, milloin puute taloon tulee”. Jottei kenelläkään olisi aihetta
epäillä Murtomäessä olevan taloudellisia
vaikeuksia. Murtomäessä ainakin oli polttopuita liiterissä. Valtava kasa kaadettuja ”
rankoja” (harvennuspuita) ajettiin talvella
liiterin eteen, josta ne ensi töiksi keväällä
pilkottiin sirkkelillä ja suurimmat halottiin
joko käsityönä tai 1940 – luvulta alkaen
sähkömoottorin pyörittämällä nerokkaalla
myllyllä. Halkomylly oli sekin Erkki Murtomäen keksimä ja rakentama. Pilkotut puut
ladottiin siisteihin pinoihin ympäri sivuilta
avonaista katettua tilaa. Keskelle tulevat
puut voitiin heitellä vapaasti sisään.
Tällä keväisellä työmaalla päättyi ahkeran miehen elämä aivan yllättäen perjantaina 13. toukokuuta 1955 kello 9 aamupäivällä, kun oltiin käynnistämässä sirkkeliä rankojen katkaisuun. Uupunut vaeltaja
kaatui sananmukaisesti saappaat jalassa
omalla tantereellaan.
Näitä muisteli kiitollisella haikeudella
Heikki Murtomäen ainoa tytär Torniossa
2009.
Maija Murtomäki – Hyötyniemi
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Multianniemi
Hieman tuntemattomampi sukuhaara Murtomäen suvussa on Multianniemi. Multianniemen sukuhaara lähtee
Maria Eskontytär Murtomäestä (2-11741–22.4.1809) jonka vanhemmat olivat Esko Juhonpoika Murtomäki (Taulu
7, seitsemän tytärtä Keuruun murtomäestä, Keuruu 2005) ja Elina Iisakintytär
Posti. Maria Eskontytär avioitui 8.4.1764
Keuruulla Matti Tuomaanpoika Multian
(21.2.1740–21.4.1810). Matti Tuomaanpoika Multia oli Multian kirkonisäntä vuosina 1798–1805.
Marialle ja Matille syntyi yhdeksän lasta, joista useimmat tiettävästi kuolivat lapsina tai lapsettomana. Vain kolme heistä
on tämän hetkisten tietojen mukaan jatkanut sukua. Talollisten tyttäret naitettiin
talollisille, jos suinkin vain tämä oli mahdollista, joten Helena Matintytär Multia
(3.6.1767–14.11.1846) naitettiin Aapo
Eliaksenpoika Vehkoolle (10.3.1788–8.
11.1836), josta muodostuu vehkoon
sukuhaara, Maria Matintytär Multia
(16.10.1772–24.4.1848) Erkki Erkinpoika
Vilhulalla (20.2.1765–19.12.1821), josta
tulee vilhulan sukuhaara ja Tuomas Matinpoika (23.4.1777–4.1.1821) nai Liisa
Samulintyttären ja tästä muodostuu taasen Multian sukuhaara.
Sukuhaaran tunnetuimpia nimiä ovat
Abraham Ruoranen (1832–1912, Multian sukuhaara), joka kävi Saksassa asti
lähetyskoulun ja suorittanut saarnalupatutkinnon Porvoon tuomiokapitulissa v.
1869. 1871 Aabraham osti Multian talon
kirkonkylästä ja aloitti siinä tyttö- ja poika
koulun v. 1871. Multialla asuessaan Aabraham vaikutti suuresti sivistystyön saralla
julkaisten kirjallisuutta.

Agronomi, maanviljelysneuvos Taavi
Nikolai Vilhula (1897–1976) joka toimi
kansanedustajana 1929–1930 ja 1933–
1953 sekä ministerinä ensin kansanhuoltoministerinä 1946–1948 ja myöhemmin
maatalousministerinä 1950–1951. Lisäksi
sukuun kuuluu monia MM- mitalisteja ja
muutoin tunnettuja ihmisiä.
Tunnusomaista kaikille Multianniemen
sukuhaaroille on se, että heidän jälkeläisiään asuu Multialle vielä sankoin joukoin.
Ei olekaan mikään ihme sinällään, että sukuhaarat kietoutuvat aina toistensa kanssa aika ajoin. Sukuhaaroihin liittyy myös
Keuruun Murtomäen sukuhaara ainakin
Pekkalan haaran osalta, Kaarle Johan Juhonpoika Pekkala/Koskipää/Pekkala (Taulu
3002, Seitsemän tytärtä Keuruun Murtomäestä, Keuruu 2005) meni toisen kerran
naimisiin Maria Erkintytär Koppelomäen
kanssa, joka kuuluu Vilhulan sukuhaaraan.
Vuonna 1997 Eija Lemmetyn kokoamat matrikkelit saivat ensi kertaa päivän
valon ja nyt sukuyhdistyksen hallituksen
antaman luvan myötä multianniemen
kirjatoimikunnan olisi tulevaisuudessa
tarkoitus tehdä Multianniemen sukuhaaroista julkaisu, johon olisi kerättynä tietoja
Multianniemeen kuuluvista sukulaista.
Maarit Mäkelä
Multianniemen kirjatoimikunnan jäsen
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Muistoja Alma-tädistä
Alma Maria Järvinen,

18

13.6.1883–13.2.1967, synnyin- ja
kuolinpaikka Keuruu. Konttoristi,
käynyt kaksivuotisen kauppakoulun.
Toimi nuoruudessaan kirjanpitäjänä
useissa eri työpaikoissa, mutta teki
suurimman osan elämästään pyyteetöntä hoitotyötä hoivaten vammautunutta lasta tämän aikuisiällä
tapahtuneeseen kuolemaan saakka
ja huolehtien myöhemmin Uutelassa
pitkämatkaisista koululaisista.
Vanhemmat: Julia Joliina (Georgina) Kustaantytär Kellomäki (äiti Krispina Aleksanterintytär Collin Keuruun
Murtomäestä, isä Kustaa Kellomäki
Ähtäristä), s. 1864 Keuruulla, k. 1944
Jämsässä, ja ratamestari Kaarle Uusitalo/Järvinen, s. 1847 Vähässäkyrössä, k. 1928 Keuruulla.
Sisarukset: Olga Joliina, 18841887, Kaarlo Kauno, 1886-1945,
Toivo Felix, 1887-1913, Vilho Elias
(Kyröjärvi), 1890-1933, Niilo Nikolaus, 1892-1936, Ester, 1893-1897,
Yrjö Sakari, 1895-1920, Tyyne Ellen,
1896-1903, Aune Julia, 1900-1975,
Lauri Aleksanteri, 1902-1986, Eino
Erkki, 1905-1907.

Nuori Alma Järvinen 1900-luvun alkuvuosina. Kuvan om. Jukka Vääriskoski.

Käydessäni 1950-luvulla keskikoulua Keuruulla asuin viisi vuotta Alma-tädin (Alma
Järvinen 1883-1967) luona niin sanotussa
Santun talossa, silloisessa Uutelassa Keuruun Vanhan kirkon takana. Alma oli Lauri
Santun (ent. Järvinen) sisar. Hänen äitinsä
oli Murtomäen tyttären Krispinan tytär Julia, joka oli avioitunut ratamestari Kaarle
Järvisen kanssa.

Alma-täti asui 1940-luvulla hoidokkinsa
Helvi Pesosen kanssa täysihoidossa kotonani Rantamoijasen talossa, jonka emäntä
äitini tuolloin oli. Alma oli nuoruudessaan
ollut vaikeassa leikkauksessa. Tällöin hänelle oli unessa sanottu: sinut pelastetaan
Pesosen firman takia. Helvi Pesosen isä oli
rikas kauppias Viipurissa. Kun hänen tyttärensä sairastui aivokalvontulehdukseen,
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isä pyysi lääkäreitä tekemään parhaansa,
että tytär jäisi eloon.
Helvi jäi eloon, mutta hänen henkinen
kehityksensä pysähtyi jääden lapsen asteelle, vaikka hän fyysisesti kehittyi naiseksi. Hän tarvitsi elämänsä ajaksi hoitajan.
Alma tunsi kutsumuksensa, jätti työnsä ja
uhrautui toisen ihmisen hyväksi. Hänestä
tuli Helvin hoitaja.
Tehtävä ei ollut helppo. Helvi käyttäytyi
kuin lapsi, leikki nukeilla, kiukutteli ja raivostui, jos ei saanut tahtoaan läpi. Vaati
henkisiä ja fyysisiä voimia kestää hoidokin
oikkuja vuodesta toiseen. Alma oli lujatahtoinen ja luotti Korkeimman voimaan.
Alma ja hoidokkinsa Helvi asuivat kotonani muutamia vuosia, kunnes Helvissä todettiin tuberkuloosi. He muuttivat
Keuruun kirkolle, Uutelaan. Siellä Helvi eli
vielä jonkin aikaa, ja Alma-täti hoiti häntä
uskollisesti loppuun asti. Ihmeellinen ihminen tuo Alma-täti!
Helvistä Alma-täti kertoi monta tapausta tämän selvänäkijän kyvyistä. Mitä
olisikaan Helvistä tullut, ellei sairaus olisi
pysäyttänyt hänen kehitystään. Hän kuului lahjakkaaseen sisarusparveen. Sisar oli
tunnettu taidemaalari ja kielenkääntäjä
Laila Järvinen, joka oli naimisissa Alman
Kauno-veljen kanssa. Laila tuli tunnetuksi
muun muassa Astrid Lindgrenin teosten,
muun muassa Peppi Pitkätossun, suomentajana.

kertoa paljonkin.
Alma-täti oli uskonnollinen, muttei ahdasmielinen. Kävimme yhdessä yhtä hyvin
kirkossa kuin vapaakirkollisten kokouksissa.
Hänen kristillisyytensä oli pyyteetöntä: hän
auttoi köyhiä ja kävi katsomassa sairaita.
Elimme vaatimattomasti. Asunnossa
oli usein kylmä, mutta en muista palelleeni. Oli sisäistä lämpöä.
Alma-tädin sisar Aune Järvinen asui siihen aikaan noin vuoden Uutelassa. Hänellä oli virkavapautta musiikinopettajan toimestaan. Hänellä oli muutamia piano-oppilaita, ja itsekin olin hänen oppilaanaan
Uutelassa. Aune yritti huonolla menes-

”Toisen äidin” hoivissa
ja Aunen oppilaana
Miten sitten päädyin Alma-tädin luo asumaan? Kun Helvi oli kuollut, Alma otti
koululaisia asumaan Uutelaan. Alma ja äitini olivat ystävystyneet, joten äitini halusi
minulle kouluviikkojen ajaksi kodin ystävänsä luota.
Alma-täti oli minulle enemmän kuin
vuokraemäntä: hän oli tavallaan toinen
äitini, huolehtiva ja ystävällinen, mutta
tarvittaessa myös luja. Meidän välillämme oli jonkinlainen side, ymmärsimme
toisiamme. Tuosta ihanasta ajasta voisin

Julia Järvinen lapsineen Haapamäen Riihossa Rantamoijasen talon vieraana 1934.
Lapset vasemmalta taiteilija Lauri Järvinen
(Santtu), musiikin lehtori Aune Järvinen ja
konttoristi Alma Järvinen, takana varatuomari, vanhempi hallitussihteeri Kauno Järvinen. Kuvan om. Hannu Salminen.
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tyksellä käännyttää sisartaan ja
minua kasvisravinnon syöntiin
(waerlandismiin = kasvisravinto syödään raakana). Söimme innokkaasti Aunen mieliksi
porkkanaraastetta ja muita
kasviksia, mutta salaa Alma-täti
teki meille makkaravoileipiä.
Silloin tällöin kävi Uutelassa
myös Alman veli Lauri, joka oli
muuttanut nimensä Santuksi,
koska häntä koulussa kutsuttiin
sillä nimellä. Hänen toinen nimensä oli näet Aleksanteri. Hän
oli paitsi graafikko myös lausuja ja varsinkin humorististen
runojen loistava tulkki. Hänestä
tuli sisarensa Aunen tavoin kasvisravinnon käyttäjä ja puolestapuhuja, waerlandisti.
Tulee mieleeni hauska tapaus, kun 50-luvulla ei kaupasta
löytynyt vihanneksia. Alma-täti
ihmetteli, minne hänen pelargonioistaan lehdet katosivat.
Selvisi, että Aune-sisar oli ne
syönyt.

”Mitä manna sanoo”
Alma-tädin mannalaput ovat Järvisten sukuhaudan naishahmo Keuruun Vanhan kirmyös jääneet mieleen. Ne olivat kon tarhassa on saanut suojeltavakseen pikkulinnun
pieniä lappuja, joissa oli pai- pesän. Kuvan om. Hannu Salminen.
nettuna jokin Raamatun kohta.
Mannan nostettuaan sai lukea
sen Raamatusta. Usein kun lähdin viikon- lintu oli tehnyt pesän naisen käsien varaan.
lopuksi kotiin, Alma-täti sanoi: Otetaan Sekin oli löytänyt turvallisen paikan.
manna. Oli usein kiire junalle, mutta manKun kuljen Keuruun vanhan hautausna oli otettava ”matkaevääksi”. Toisinaan maan vierellä kulkevaa kapeaa tietä kohti
mannoja otettiin henkilöille, jotka eivät Uutelaa, tulevat mieleeni Koskenniemen
olleet edes läsnä, katsottiin, mitä manna sanat: ”Olen unessa useasti sinun kaduilsanoo.
las, koulutie”.
Alma-täti eli hyvin vanhaksi. Viimeiset
Nuo vuodet olivat lapsuuden kultaisia
ajat hän asui Aune-sisarensa luona tämän aikoja hyvän, lämpimän ihmisen luona.
kerrostaloasunnossa Keuruun keskustassa.
Alma-täti lepää Keuruun Vanhan kirkon
Hannu Salminen
vieressä. Haudalla on Lauri-veljen suunnittelema muistomerkki, joka esittää maahan Kirjoittaja on Järvenpäässä asuva filosofian
kumartuvaa naista. Kerran huomasin, että maisteri ja eläkkeellä oleva lehtori
20
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KEURUUN MURTOMÄEN SUKUYHDISTYS ry:n
XIII VARSINAINEN SUKUKOKOUS JA SUKUJUHLA
Keuruulla 3-4.7. 2010.
Varsinainen sukukokous on Keuruun Varuskuntakerhossa la 3.7. ja
iltajuhla Maija-Liisa ja Hannu Saarimäellä, Keuruun Metsämäessä.
Sunnuntaina 4.7.2010 jatketaan jumalanpalveluksella Keuruun uudessa
kirkossa, minkä jälkeen on mahdollista tutustua suvun kantatiloihin.
Merkitse ajankohta jo nyt kalenteriisi ja tule tapaamaan sukulaisia sydänkesällä
kauniiseen Keski-Suomeen.
TERVETULOA!
Tiedustelut: juhlatoimikunnan puheenjohtaja, jäsensihteeri Maarit Mäkelä p.
040-8366268 tai maarit.makela@yahoo.com
The XIIIth Business Meeting of Keuruu Murtomäki Family
Association will be held on July 3-4th 2010 in Keuruu. The business
meeting is in Varuskuntakerho and a great evening festive in Metsämäki Farm
hosted by Maija-Liisa and Hannu Saarimäki.
On Sunday, July 4th there will be a Service at the new church of Keuruu and
after the Service you can visit several farms owned by the members of the
Keuruu Murtomäki Family.
You are most warmly welcome.
Contact information: the chair of the festive organization committee,
Maarit Mäkelä p. 040-8366268, maarit.makela@yahoo.com
or the chair of the Keuruu Murtomäki Family Association, Tuula-Riitta
Välikoski, tuula-riitta.valikoski@uta.fi
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sukutuotteet

Kirjat
SEITSEMÄN TYTÄRTÄ
KEURUUN MURTOMÄESTÄ ........ 50 €
pOJAT ON POIKIA
MURTOMÄESSÄKIN ................... 25 €

E.A Aaltion kokoelmat
suvun historiasta
murtomäen suku iii,
vuodelta 1957 ....................... 6,50 €
murtomäen suku iv,
vuodelta 1962........................ 6,50 €

Sukulehdet
SUKULEHTI 1/2007, 2/2008 ......... 5 €
SUKULEHTI 3/2009........................ 7 €

Adressit
suru- tai
onnitteluadressi.................. 15 €

Viirit
PÖYTÄSTANDAaRI..................... 60 €
ISÄNNÄNVIIRI
(8, 10 ja 12m:n salkoon)...........

100 €

Tekstiilit
t-paidat.......................................... 20 €
HUIVI ........................................ 15 €
tyynyliina............................... 10 €
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Korut, hopea
Riipus

90 €
50 €
35 €

ISO (8 cm) ketju 60cm....................
KESKIKOKO (4 cm) ketju 60cm......
pieni (2 cm) ketju 45cm................

korvakorut

45 €
35 €

ISOT (4 cm)....................................
PIENET (2 cm) koukulla tai ruuvilla.

RINTASOLKI ............................. 85 €
LUSIKKA.................................... 80 €

Korut, pronssi
RIIPUS
KESKIKOKO (4 cm) ketjulla.............
PIENI (2 cm) ketjulla.......................

korvakorut

50 €
35 €
45 €
35 €

ISOT (4 cm)....................................
PIENET (2 cm), koukulla tai ruuvilla.

Korut, kulta
Riipus

60  €

PIENI (2 cm) 45 cm:n duplee ketjulla.

korvakorut
PIENET (2 cm), koukulla................

75  €

SOLMIONEULA.......................... 75  €
KALVOSINNAPIT/PARI................ 60  €
KAIKKI KORUT TOIMITETAAN KORURASIOISSA
TULOSSA UUTUUTENA RANNEKORU

100  €

		
Tuotteita voi tilata osoitteesta:
Kirsti Paasu
Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
Puh. 040 3000 701
kirsti.paasu@keuruskopio.fi
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MAInOKseT - esITTeeT - lOMAKKeeT - KAlenTerIT
- KOrTIT - KäsIOhjelMAT - KIrjAT TAITOsTA PAInOOn

Kaikki tämä
- saman katon alta

Täyden palvelun
digipainotalo
- painotuotteet, kopiot
- suurtulosteet
- graafinen suunnittelu

KIPA -kirjakauppa
- kaikki Suomessa
julkaistavat kirjat
- toimistotarvikkeet, myös
perille toimitettuna!
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Helppoa
ja hauskaa!

Suunnittele itse
upea kovakantinen
kuvakirja, tai
toimita digikuvasi
meille - teemme
sen puolestasi!

KIPA KirjaKeuruu / Keuruskopio Oy
Keuruuntie 10, 42700 Keuruu • Puh. 040 3000 700
www.keuruskopio.fi • info@keuruskopio.fi

Keuruskopio Oy

Lataa ilmainen
ohjelma:
www.keuruskopio.fi

