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•

graafinen suunnittelu • kirjataitot ja -sidonnat
• digipainopalvelut • personointi • postitukset

Joustavasti

DIGIPAINOSTA
Kirjat, jäsenlehdet, tiedotteet, esitteet, kirjekuori- sekä
korttipainatukset, jne. Kysy edullisia pienpainoksia!

Digikuvat

KUVAKIRJAKSI

Tallenna parhaat muistosi kirjaksi: perhejuhlat, tapahtumat,
harrastus- ja luontokuvat, matkat ...

Lahjavinkki:
perheaLbumi

Lataa iLmainen KUVaKiRJaohJeLma:
www.keuruskopio.fi

MONIPUOLINEN & PALVELEVA:
Keuruskopio Oy | Asiamiesposti | KIPA KirjaKeuruu
Keuruuntie 10, 42700 Keuruu | 040 3000 700 | info@keuruskopio.fi
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Hyvät sukulaiset!
Sain hetki sitten puhelun Lillestä, Ranskasta: ” Hei, täällä puhuu sukulaisesi. Luen
täällä hienoa sukulehteänne. Löysin yhteystietosi ja ajattelin soittaa”, kuului puhelimesta ensimmäiseksi. Olipa mukavaa
kuulla, että Ranskasta löytyy sukulaisia ja
että sukulehteämme luetaan siellä asti.
Sukulaisten ja suvun merkitys on ihmiselle tutkitusti suuri. Suvun kautta hän
osaltaan määrittyy itsenään ja myös sosiaalisen yhteisön jäsenenä. Tutkimalla sukuaan ihminen saa tietoa taustastaan mutta
ehkä myös oppii ymmärtämään itseään.
Sukuun pääsee helposti: siihen joko
synnytään tai tullaan puolisoksi. On sukuja, joihin mieluusti ilmoittaa kuuluvansa,
mutta on myös sukuja, joihin kuulumisesta
kannattaa joissakin yhteyksissä olla mainitsematta. Suku itsessään on abstrakti käsite, jonka ihmiset, sukulaiset keskenään,
omilla toimillaan tekevät todeksi ja voivat
siten luoda suvusta myönteisen tai kielteisen taustan itselleen.
Kuulun Keuruun Murtomäen sukuun.
Olen kuulunut siihen jo 55 vuotta. Keuruun Murtomäen sukuyhdistykseen olen
kuulunut vanhempieni kautta jo varmaan
saman verran, mutta siinä aktiivisesti toimien vasta 18 vuotta. Tuota ennen hoidin
satunnaisesti eri tehtäviä.
Yleinen sukuluonnehdinta voisi tässä
olla liian haasteellista, mutta sukuyhdistyksen toimintaa rohkenen arvioida. Se on
toimintansa alusta, vuodesta 1947 lähtien
ollut hyvin aktiivista ja innostunutta. Sa-

hallituksen tervehdys

Puheenjohtajalta

man voin todeta oman puheenjohtajakauteni toiminnasta. Olemme toimineet vuodesta 2005 ja saaneet monenlaisia asioita
aikaan. Hallituksen toiminta käynnistyi
tilanteessa, jolloin julkaistiin Kari-Matti Piilahden toimittama sukukirja Seitsemän tytärtä Keuruun Murtomäestä. Kirjaprosessi
oli pitkä ja lopputoteutus tapahtui hallituksen 2000-2005 aikaansaannoksena.
Kirjan tekemisen prosessiin päästiin niin
hyvin että vuonna 2007 julkaistiin kyseisen
kirjan sisarteos, tarinakirja Välikoski, T-R.
(toim.). Pojat on poikia Murtomäessäkin.
Vuonna 2007 julkaistiin myös suvun ensimmäinen varsinainen sukulehti eli Kirsti
Paasun (taulu 7048) päätoimittama Keuruun Murtomäen Sukulehti. Aiemmat sukuterveiset välitettiin kaksi kertaa vuodessa
ilmestyneen jäsentiedotteen avulla. Tätä
uutta lehteä on toimitettu kolme vuotta ja
jo nyt, hyvin tuoreena lehtenä, se menestyi erinomaisesti Sukuseurojen Keskusliiton
järjestämässä sukulehtikilpailussa. Aiheesta kerrotaan lisää toisaalla tässä lehdessä.
Suvun kotisivut saatiin valmiiksi vuonna 1998 DI, toimitusjohtaja Heikki Sarasen
(taulu 4371) johtaman työryhmän ideoimana ja silloisen lukiolaisen, Ville Välikosken (taulu 4219) toteuttamana. Sivuja
ovat hoitaneet webbimestarit Ville Välikoski, Satu Pätiälä (taulu 2073) ja Tuija Isokivi
(taulu 7068). Tuija Isokivi on myös uudistanut nykyiset kotisivut joulukuusta 2009
lähtien. Käykäähän katsomassa http://keuruunmurtomaki.net
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Nykyinen hallitus on myös jakanut stipendejä, tuottanut ja kehittänyt uusia
sukukoruja ja muita sukuartikkeleita hopeisista kalvosinnapeista, solmioneuloista
ja rannekoruista aina sukulogolla painettuihin silkkihuiveihin ja ekokasseihin. Nykyinen hallitus on myös järjestänyt sukuyhdistyksen 60-vuotisjuhlat kesällä 2007
ja nyt järjestämme kautemme toiset juhlat
kesällä 2010.
Kesän sukujuhlista kerrotaan tämän lehden sisäaukeamalla lisää; tässä totean vain
että sukujuhlat käynnistyvät varsinaisella sukukokouksella heinäkuun 3. päivänä
Keuruun Varuskuntakerhossa. Silloin valitaan muun muassa yhdistykselle hallitus,
jonka toimikausi on seuraavat viisi vuotta
vuoteen 2015 saakka. Sukutapahtuma jatkuu iltajuhlana Metsämäessä ja sunnuntaina, 4.7. on Jumalanpalvelus Keuruun uudessa kirkossa ja sukutilavierailumahdollisuus. Iltajuhlan isäntäpari ja Metsämäen
tila esitellään tässä lehdessä myös.
Tässä sukulehdessä havainnollistuvat
meidän suvun tärkeät asiat: tutkitaan sukutaustoja ja ollaan niistä ylpeitä (mm.
Orvokki Vääriskosken juttu miehestä, joka
löysi taiteen), tehdään sukua erilaisilla tuotteilla näkyväksi (juttu mm. uusista kangastuotteista ja hopeaesineistä ja niiden tekijöistä) ja suunnataan tulevaan (julistetaan
lasten piirustuskilpailu).
Tämä suku on Keuruun Murtomäen
suku ja siinä on hyvä olla ja siihen kuulua.
Hyvä ja mielekäs on oloni ollut myös hallituksen jäsenenä, jonka tehtävän kolmen
kauden jälkeen kesän sukukokouksessa
puheenjohtajana luovutan. Vaativuutta ei
puheenjohtajan tehtävältä ole tässä puuttunut, sillä hallitukseen on samanaikaisesti
kuulunut myös kaksi edeltäjääni eli Iiris Aaltio (taulu 7067, 1995-2000) ja Erkki Pätiälä (taulu 2073, 2000-2005). Jokainen hallituksen jäsen, webbimestari, jäsensihteeri
Maarit Mäkelä (Multianniemen sukuhaara), yhdistyksen sihteeri Reetta Saarimäki (taulu 4223) ja lehden päätoimittaja ja
materiaalivastaava ovat olleet toiminnassa
mukana oman toimensa ohella iloisesti ja

mielellään. Valtavasti kiitoksia teille kaikille.
Kesän sukujuhlat pidetään itselleni varsin läheisissä paikoissa. Keuruun Varuskuntakerho sijaitsee isäni Matti Murtomäen
(taulu 4218) tätien Ilmi ja Enne Nevalan,
mailla ja iltajuhla vietetään serkkuni, Hannu Saarimäen (taulu 4227) ja puolisonsa
Maija-Liisan kotitilalla Metsämäessä, jossa
oli myös vuoden 1980 sukukokouksen iltajuhla. Molempiin paikkoihin ja tapahtumiin noissa paikoissa liittyy itselläni useita
merkityksellisiä muistoja. Viikin tädeistä eli
mainituista Enne ja Ilmi Nevalasta löytyy
hauskoja tarinoita myös luettavaksi Mikko
Murtomäen (taulu 4229) jutussa Mitäs ne
pojat? (Välikoski, T-R. (toim.) 2007, 102116). Samassa jutussa kerrotaan myös
poikien Saara -sisaresta, joka puolestaan
vuonna 1980 emännöi Saara Saarimäkenä (taulu 4221) aiempia sukujuhlia Metsämäessä.
Hyvät sukulaiset, Keuruun Murtomäen
suku on osa meitä ja me olemme sitä. Luodaan sukua yhdessä edelleen, toimitaan
sukuyhdistyksessä aktiivisesti ja kerätään
uusia, merkityksellisiä muistoja kesän sukujuhlassa Keuruulla.
Tapaamisiin kesällä Keuruulla!
Tuula-Riitta Välikoski (taulu 4219),
Keuruun Murtomäen sukuyhdistuksen
puheenjohtaja 2005-2010
tuula-riitta.valikoski@uta.fi
Lähteet:
Piilahti, K-M. 2005. Seitsemän tytärtä
Keuruun Murtomäestä.
Keuruu: Otava.
Välikoski, T-R. 2007. Pojat on poikia
Murtomäessäkin. Tarinoita Keuruun
Murtomäen Seitsemän tyttären
jälkeläisistä. Keuruu: Keuruskopio Oy.
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Pelimannimusiikkia on soitettu Keuruun seudulla runsaasti koko viime
vuosisadan ajan. Soittajia on tarvittu
eri elämän tilanteissa arjesta juhlaan.
Kansansoittokilpailut ovat koonneet yhteen soittajien parhaimmistoa 1940-1960 -luvuilla ja sävelmät
ovat siirtyneet soittajilta toisille. Koska nuotteja ei ole ollut, kappaleet on
opittu muistinvaraisesti korvakuulolta.
Rikas musiikkiperinne on ollut vaarassa unohtua ja kadota kokonaan.
Tämä Riitta Reijosen kokoama ja
nuotintama kirja esittelee sävelin ja
taustatarinoin viitisenkymmentä entisajan kansansoittajaa Keuruun seudulta. Materiaali on kerätty pääosin KeskiSuomen Kansanmusiikkiyhdistyksen
äänitearkistosta. Kirja sisältää yhteensä
88 pelimannisävelmää, joista ennen
julkaisemattomia on noin 70.
Keuruun seudun vanhaa pelimanniperinnettä -kirja sisältää myös Murtomäen vaarin masurkan. Leo Savioja
kävi aikoinaan kylässä Keuruulla Murtomäen talossa. Murtomäen vaari oli
viulunsoittaja ja häneltä Leo oppi tämän masurkan. Leolta se siirtyi Oiva
Aholle (Riitta Reijosen sedälle), kuten
monet muutkin sävelmät.
Kirjaa on saatavilla KirjaKeuruusta,
puh. 040 3000 704 tai kirjakeuruu@
keuruskopio.fi ja sitä tulee myyntiin
myös sukujuhliin.

Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry.
Lehden toimitus: sukuyhdistyksen hallitus		
Taitto ja tulostus: Keuruskopio Oy, Keuruu		
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SUKULEHTIKILPAILU 2009
Vantaan sukututkimuspäivillä lokakuussa
2009 jaettiin palkinnot vuonna 2008 ilmestyneistä sukulehdistä, jotka oli lähetetty Suomen sukututkimusseuralle kilpailua
varten määräpäivään mennessä. Päätoimittajana päätin lähettää lehtemme nro
2 kilpailuun. Iloksemme saimme KUNNIAMAININNAN.
Koska kysymyksessä oli osaltamme vasta toinen ilmestynyt lehti, emme kilpailleet
vielä varsinaisista palkinnoista, mutta maarittelevaa oli se, että koskaan aiemmin ei
oltu näin ”tuoretta” sukulehteä palkittu.
Otin vastaan kunniamaininnasta taulun ja
ruusut sekä kannustuksena jatkaa samaan
malliin, sivuja kuulemma kaipailtiin lisää. Joten jos sivumäärä halutaan kasvattaa, niin
juttuja saisi sitten tulla minulle jäsenistöltä
ja vaikka ei omaakkaan mitään kirjoittajan
taitoja, voimme ne sitten muokata lehteen
julkaistaviksi täällä Keuruskopiossa.
Julkaisen tässä valintaperusteet sekä
palkintokriteerit, jotka sukuseurojen keskusliitto jakoi osallistujille:

Palkitut ja perustelut
Yleistä
Sukulehtien korkeatasoisuus yllätti. Yleisin
teema lehdissä olivat luonnollisesti oman
suvun vaiheet ja historia sen jälkeen tulivat
sodat (kansalais- ja toinen maailmansota).
Useissa lehdissä haastateltiin jotakin suvun
julkisuuden henkilöä, mikä sekin on luonnollista. Suvun vaakuna oli yleisin kansilehti. Monissa lehdissä oli myös palstatilaa
kuolonuneen nukkuneille ja ilahduttavan
useissa myös ilmoituksia avioliittojen solmimisesta sekä vauvasukulaisista.
Lehtien arvioimista vaikeutti se, että joukossa oli ns. juhlalehtiä tai muita korkeintaan
kerran vuodessa ilmestyviä lehtiä, joiden viimeistelyyn oli käytetty luonnollisesti runsaasti
aikaa ja enemmän muitakin resursseja useammin ilmestyviin lehtiin nähden.
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SUKUSEUROJEN LEHDET:
1. palkinto
Laukkaset – Laukkasten sukuseura ry:n jäsenlehti 1/2009
Hyvä taitto, teksti luettavaa, onnistuneita taitollisia ratkaisuja, joissa esimerkiksi kokouskutsut erottuvat edukseen. Tyylikäs ilme houkuttelee lukemaan. A5 koko
tuntuu kädessä hyvältä. Neliväripainatusta
on hyödynnetty piristävästi myös ilmoituksissa. Tietyn teeman ympärille rakennettu
lehti, jossa teema käy ilmi heti kannesta.
Arvioidussa lehden numerossa on painotettu ruokakulttuuria, mutta kyseisestä
teemasta huolimatta sisältö on hyvin monipuolinen ja mielenkiintoinen. Lehdessä
on artikkeleita sekä tämän päivän Laukkasista että menneistä polvista. Juttujen kirjo
on laaja vakavammista historian aiheista
huumoripitoisempaan ja rajoja rikkovaan
(mm. Viis papeista rokkaa ja rikkoo rajoja).
Tämä houkuttelee muitakin kuin sukuseuran aktiiveja, kenties ja toivottavasti jopa
sukuseuran toimintaan. Lehdessä on myös
huomattavan paljon sivuja (60), vaikka se
ilmestyy useammin kuin kerran vuodessa.
Aika tavalla ammattimaisesti rakennettu
lehti, jonka tallentaa mielellään myöhempiä aikojakin varten luettavaksi.
2. palkinto
Heiskaset – Heiskasten sukuseura ry:n jäsenlehti 2/2008
Positiivinen kokonaisuus ja tyylikäs ulkoasu. Hyvin rakennettu lehti taitollisestikin. Esimerkki siitä, ettei hyvä lehti tarvitse
välttämättä neliväripainatusta. Pikanttina
lisänä on se, että mukana on myös tulevaisuuden sukulaisia. Antaa suvusta ja seuran
toiminnasta monipuolista tietoa. Runsas
kuvitus on hyvä asia, vaikka kuvien laatu ei
aina niin hyvä olekaan (kuvat paikoin kovin tummia). Kiinnostava jatkotarina, joka
saa varmasti tarttumaan seuraavaankin
numeroon. Erityisesti lämmitti lukea lasten
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ja nuorten omaa osaa lehdessä (Ranjan
palsta). Sillä saadaan nuori polvikin sukuseuran piiriin luontevasti. Suvun nykyhetki huomioitu myös julkaisemalla kuolleet,
merkkipäivät ja syntyneet. Erityismainintana todetaan, että Kaija Heiskasen DNAjuttu (s. 18) oli erittäin mielenkiintoinen.
Teksti luettavaa, joskin jäi mietityttämään,
olisiko teksti suvun vanhempia jäseniä ajatellen ehkä vähän liian pientä?

Hillitty taitto, sopii sisältöön. Teksti luettavaa. Värilliset sivut hyödynnetty onnistuneesti (kansi ja keskisivut). Mukavasti kansainvälisyyttä. Suvun historiaa ja nykypäivää
sopivassa suhteessa. Perhealbumi-osio hyvä.
Suvun ja suvun yksittäisten jäsenten historiaa, mutta artikkeleita myös nuoremman
polven toiminnasta. Erityisesti nuorempaa
polvea kehotetaan kirjoittamaan lehteen ja
luetellaan esimerkkejä sopivista aiheista.

jaettu 3. palkinto
Virolahden Tulkit 15 – Virolahden Tulkit ry
Sukuyhdistyksen tiedotuslehti 15.6.2009
Lehdessä on mukava, raikas taitto.
Teksti on kevyttä ja luettavaa, palstat tosin
hieman irralliset. Hyvin kuvitettu ja monipuolinen, napakka lehti. A5 koko on tässäkin tapauksessa kompakti. Lehdessä on
tasokkaita juttuja ja neliväripainatus luo
tyylikkyyttä. Etenkin lehden Hautausmaan
esittely -juttu (s.18) tasokkaine kuvineen
imee lukijan mukaansa. Myös Murre-juttu
kiinnitti raadin huomion positiivisesti.

Kannustuspalkinto
Murtomäen sukulehti
Kyseessä vasta seuran toinen lehti. Siisti ja miellyttävä ulkoasu ja luettava teksti.
Vaikkakin ohut, vain 24-sivuinen, sisältää
sopivasti suvun nykypäivää ja historiaa.
Monipuolinen sisällys, henkilöhistoriaa,
mielenkiintoisia asiakirjoja (mm. kiertokoulutodistus), suvun nuoria, sukuseuran
myyntiartikkeleiden mainos. Myyntiartikkelit ovat usein hyvin tärkeitä suvun jäsenille.

jaettu 3. palkinto
Karhunpesän kuulumiset – Luumäen Karhujen sukulehti nro 9, huhtikuu 2009
Värikäs, kaunis ulkoasu. Taitossa ammattimeininki. Lehti on kuin sanomalehti
minikoossa, se välillä vähän häiritseekin.
Teksti luettavaa, mutta paikoin liian pienet
rivivälit. Monipuolinen sisältö, antaa kuvan
aktiivisesta suvusta. Arpa osui… on hauska
tapa saada esiin uusia suvun (tavis)jäseniä
ja juttuja lehteen. Lehdessä esitellyt henkilöt myös linkitetään sukukirjaan. Mukava juttu oli Voitto Pesun Sota-aika lapsen
muistikuvina (s. 18). Pienestä sivumäärästä huolimatta hyvin monipuolinen sisältö,
sekä historiaa että tätä päivää. Helppolukuinen, koska artikkelit lyhyitä ja ytimekkäitä. Suvun jäseniä kiinnostavat varmasti
myös ilmoitukset perhetapahtumista.

Lehtemme taitetaan ja painetaan yrityksessämme Keuruskopio Oy:ssä, taiton tekee ammattitaitoiset työntekijämme ja itse
osallistun lähinnä päätoimittajan roolissa
juttujen kokoamiseen ja kirjoittamiseen,
joten kirjoituksia, kuvia, mitä vain haluatte
julkaista lehdessä voitte toimittaa allaolevaan osoitteeseen :
Kirsti Paasu, Keuruskopio Oy, Keuruuntie
10, 42700 KEURUU, puh. 040 3000 701
kirsti.paasu@keuruskopio.fi

Kunniamaininta
Savikosken kuohuja – Sukuseura Henrik ja
Maria Makkosen jälkeläiset ry:n jäsenlehti
2008, 11. vsk
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henkilökuvassa

Sukutekstiilien tekijä Saija Vilhula

Kuulun isäni Erkki Vilhulan puolelta Multianiemen sukuhaaraan (Maria Eskontytär
Murtomäen jälkeläinen). Olen varttunut
Keuruulla, samoin peruskoulu ja lukio on
käyty Keuruulla. Syntymäkaupungissani
Jyväskylässä kävin kauppaoppilaitoksen
heti lukion jälkeen.
Suunnittelu ja käsillä tekeminen on
aina ollut kiinnostuksen kohteeni ihan
pienestä alkaen, joten opiskelu Kuopion
muotoiluakatemian tekstiililinjalla tuntui
luonnolliselta vaihtoehdolta. Osuuskunta-
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yrittäjyyteen tutustuin työkavereiden kautta ja innostuin tästä yrittäjyyden muodosta
niin paljon, että suoritin yrittäjän ammattitutkinnon ja perustimme yhdessä ”hyvien
tyyppien” kanssa yhdeksän hengen osuuskunnan pari vuotta sitten.
Nykyään teen Kulttuuriosuuskunta Ak
tivaattorin kautta erilaisia töitä aina si
sustustuotteista toimistotuuraukseen, ei
kä kahta samanlaista päivää ole. Ompelen mm. verhoja, kokoan sisustustauluja,
suun
nittelen tuotteita messumatosta ja
huovutan. Pyrin ennakkoluulottomasti kokeilemaan eri tekniikoita ja otan mielelläni
haasteita vastaan. Tampereella olen asunut jo kymmenen vuotta työskennellen
erilaisissa tehtävissä kaupan- ja kulttuurin
alalla.
Tätini Leena Tupala ehdotti sukutekstiilien suunnittelua minulle joitakin vuosia
sitten, ja ideoita lähdettiin yhdessä miettimään. Melko nopeasti päädyttiin selkeisiin
käyttötuotteisiin, joita on helppo toteuttaa
ja myydä. Koristelua auttoi selkeä suvun
logo, jota oli helppo muunnella tuotteisiin. Seuraavanlaisia tuotteita on syntynyt
ideoinnin pohjalta; batiikkisilkkihuivit, käsinpaineutut t-paidat ja tyynyliinat, kudotut vadinkannattimet, pussiputket ja nyt
talvella ovat valon nähneet canvas- ja ekokassit.
Terveisin,
Saija Vilhula
Puh. 040 7577799
Kulttuuriosuuskunta Aktivaattori
PL 49, 33101 Tampere
www.aktivaattori.fi
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Mies joka kohtasi taiteen
Vanhaisäntä Erkki Peräinen katsoo mietteliäänä Ojantähtääjää, pronssireliefiä, jonka
kuvanveistäjä Pentti Papinaho loi sukutilan
vanhan puolen hirsiseinälle. Taustalla avautuvat pellot, mutta rakennuksen toiselta
puolelta huokuu uudella muotokielellä
Halla, parhaassa luomisiässään olevan kuvanveistäjänaapurin Timo Hannusen veistos. Työn ja hallan pysyviä tulkkeja ja vartijoita on enemmänkin monivuosisataisessa
pihapiirissä Haapamäen Riihon kylässä.
Erkki Peräisen kiinnostus kuvataiteeseen heräsi toden teolla, kun hän tapasi
multialaissyntyisen Pentti Papinahon. Toki
toinenkin merkittävä ja professoriksi ylen-

Erkki Olli Oskari Peräinen
S. 4.1.1925 Keuruulla (Seitsemän
tytärtä Keuruun Murtomäestä: taulu
4415)
Agronomi, maanviljelijä, Peräisen
talon isäntä. Yo Haapamäen yhteiskoulusta 1943, agronomi Helsingin
yliopistosta 1949. Keurusselän Seuran puheenjohtaja 1971-1988, kunnanvaltuutettu 1960- ja 1980 -luvuilla, kotiseututyön, kirjallisuuden ja
taiteen tukija. Puoliso Liisa Siponen,
lapset Erkki, Timo, Matias, Riitta ja
Hermanni.
Vanhemmat: Erkki Jaakko Peräinen Keuruun Peräiseltä ja Elma Kaarakka (Kemin maalaiskunnasta). Erkki
vanhemman isä oli Oskari Peräinen,
ent. Väärinen, ja äiti Hulda Stenlund
Ähtäristä. Hänen vanhempansa olivat Janne Stenlund ja Eeva Aleksanterintytär Collin Keuruun Murtomäestä. Eevan äiti taas oli Eva Greta, yksi
Murtomäen seitsemästä ”kantatyttärestä”.

nyt taiteilija eli sukulaismies Lauri Santtu
oli tuonut jo aiemmin etenkin grafiikan
ja piirroksen tutuiksi. Mutta ehkä kotiympäristön lukuisat ja monimuotoiset kivet,
joista löytyy myös merkintöjä, loivat kiinnostusta juuri veistotaiteeseen.
Erkki Peräisen ystävyys sanataiteen ja
muun kirjallisuuden kanssa on sekin vanhaa perua. Talossa on mittava kirjasto,
lattiasta kattoon myös runoutta. Erkki Peräinen vanhemman hankkimia oli niistä jo
kelpo osa, samoin jo isoisä Oskari tunnettiin lukemisen ystävänä. Osa kirjoista liittyy
historiaan ja muihin tieteisiin, näistä kirjoista osa kotiutui Helsingistä, missä molemmat Erkit opiskelivat agronomeiksi.

Kivestä Tiihoseen
Salin korkeista ikkunoista näkee yli peltojen. Niiden äärelle ja niistä huolehtimaan
Erkki Peräinen syntyi 85 vuotta sitten.
– Eino Leinon Nocturne on aina tuntunut minulle tärkeältä, osaan sen edelleen
ulkoa, hän kertoo. Leino kirjoitti runon
25-vuotiaana 1903. Yölaulun tunnelmat,
maisemat ja ruislinnun ääni olivat nykyistä enemmän totta Peräisen nuoruudessa,
mutta runon sisäinen totuus säilyy ja avautuu aina sen ystävälle. Kun Leinon runot
koskettivat, syöpyi nuoren miehen mieleen
myös herkkä Hän kulkevi kuin yli kukkien.
Paitsi kotikirjastoa Peräinen kiittää äidinkielenopettajiaan kirjallisuuden polustaan.
Raili Sorsa ja Sampo Haahtela, itsekin kirjailija, tekivät tutuiksi etenkin Aleksis Kiveä,
Leinoa ja V.A. Koskenniemeä. Opiskeluaikana Peräinen kuuli Lauri Viitaa ja ehti vielä
nähdä vanhan polven Otto Mannisenkin,
jota talutettiin juhlatilaisuuteen 1947. Kivi
ja Väinö Linna valikoituivat proosan mieluisimmiksi.
Sitten löytyi Paavo Haavikko, viisas
mies, jonka tuotantoa Peräinen yhä arvostaa. Hän hymähtää Eila Pennasen kritiikille,
etteivät Haavikon talousrunot ole kiinnos-
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Runohyllystä Erkki Peräinen poimii isänsä
1916 signeeraaman Eino Leinon teoksen
Maailman kannel.

Pentti Papinahon Ojantähtääjällä on kunniapaikka vanhan seinähirren lämmössä.

tavia. Runot ovat istuneet kuitenkin oikein
hyvin Peräisen maanviljelystalouden sekä
kotieläin- ja kasvitieteen opintoihin. Pilke
silmässä Peräinen lausuu Ilpo Tiihosen runoa sikojen lemmestä – nykyinen tuotantosuunta kun on sikatalous.
Einari Vuorelan seuran perustajajäsenyys vuodesta 1981 ja pitkä hallituskausi
sitoivat Erkki Peräisen samoin runouteen.
Palkinnonsaajien runot ovat tulleet tutuiksi, mutta ensimmäinen, Ilpo Tiihonen, on
runoillaan hänelle yhä nuoremman polven
ykkönen. Ja runonystävä todistaa sen: kakistelematta, loppusäkeiden kohdalla va-

kavoituen, hän lausuu Komeetan, yhden
pitemmänpuoleisista mielirunoistaan:
Hän seisoo torin laidassa, on melko
ruma mies ja tuijottaa/ mustan kuvun pintaan tähdenlento/ piirtää kuvansa. Ja katoaa. ( – – – ) Hän on nauliintunut tähän
maailmaan./ Ja miettii vihaako, / ja mitä –/
ja mitä puolustaa.
Orvokki Vääriskoski
Kirjoitus on julkaistu myös Eläkeliiton KeskiSuomen piirin lehdessä Joulutervehdys 2009.
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Metsämäen tilan sukujuuret alkavat jo
Pietari Tiusasesta, joka tuli Valkealahteen
1564 Savon salomailta. Metsämäen talo
rakennettiin vuonna 1922 Kalle ja Tyyne
Takasen (o.s. Heinänen) kodiksi. Kalle kuoli jo vuonna 1928, eivätkä he saaneet omia
lapsia, mutta Tyyne adoptoi sisarensa pienenä orvoksi jääneen Martti-pojan. Tyynetädin taitavia käsitöitä on vielä nykyäänkin
käytössämme. Tyyne kuoli vuonna 1970.
Vuonna -49 Martti Saarimäki meni
naimisiin Keskisen-talon tyttären Saara
Murtomäen (taulu 4221) kanssa. Elämäntyönsä he tekivät viljellen ja kehittäen tilaa.
Harrastuksillekin jäi aikaa, Martti oli paljon
mukana järjestötoiminnassa, Saara puolestaan on tehnyt paljon taidokkaita käsitöitä ja ollut mukana järjestötoiminnassa
sekä toiminut sotilaskotisisarena. He saivat
kuusi lasta, Kyöstin, Marjatan, Pirkon, Hannun, Kirsin ja Sarin. Lastenlapsia on viisitoista ja lastenlastenlapsia on tällä hetkellä
viisi. Martti-pappa kuoli vuonna 1993.
Vuodesta -87 Hannu on viljellyt syntymäkotiaan Metsämäkeä ja vuodesta -88
myös Heinästä, jonka hän silloin peri isoenoltaan Eeli Heinäseltä. Heinäsen-tilaan
kuulumme vahvasti menneiden sukupolvien myötä.
Nykyisin meitä asustaa Metsämäessä
Hannu ja Maija-Liisa Saarimäki (o.s. Lillukka), lapset Aino, joka on tämän kevään abiturientti, Lauri 15v. yhdeksäsluokkalainen
sekä eskarin alkua innokkaasti odottava
Kaisa 6v. Saara-mummukin välillä pistäytyy
katsomaan maalaiselämää täällä kymmenen kilometrin päässä Keuruun kaupungin
vilskeestä, jossa hänellä on toinen koti.
Lehmät ovat kuuluneet läpi vuosikymmenten tilalle, ja edelleenkin päätyömme
on lypsykarjan hoito. Vierailullanne tulette
näkemään hiehot laitumella, lehmät ovat
lomittajan hoidossa navetassa. Navetta
on lähes kolmekymmentä vuotta vanha,
mutta aivan hyvin toimiva. Peltoviljelyssäkin riittää keväästä syksyyn ”puuhaa”, sillä
viljeltyjä hehtaareja on hieman alle 80.

suvun taloja

Metsämäen tila

Sivutyönään Hannulla on tietokonealan
yritys sekä hän toimii osuustoiminnallisissa
yrityksissä ja yhdistyksissä, harrastuksenaan
hirvestys ja ”tietokoneet”. Kesäisin mökillä
Keurusselän rannalla on mukava viettää
aikaa perheen ja ystävien kanssa. Veljesten, Kyöstin ja Hannun, yhteisprojekti, pari
vuotta vanha savusauna, on ollut hyvin
suosittu. Maija-Liisa on mukana Maa- ja
Kotitalousnaisissa ja lapset ovat aktiivisesti
mukana muun muassa partiotoiminnassa.
Täällä Valkealahdessa sukulaisia on
monessa talossa sekä kesämökkejä useammallakin serkulla ja sisaruksella.
Tulkaa katsomaan mitä meille ja muille sukulaisille kuuluu kesällä, olette kaikki
lämpimästi tervetulleita yhteisiin sukujuhliimme!
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Runoteos Kolme naista
– kolmen kielen ja mielen tulkki
Saksassa ilmestyi joulun alla 2009 suomen-, saksan- ja bulgariankielisenä runoteos Kolme naista
– Drei Frauen – Tri zheni. Yksi teoksen
kirjoittajista ja kääntäjistä on Murtomäen
sukuun puolisonsa Aapo Vääriskosken
kautta liittyvä FM Orvokki Vääriskoski. Kirjassa hän käyttää etu- ja sukunimensä välissä myös isänsä sukunimeä Vironen. Vääriskoski on Keuruulla asuva toimittaja ja
kirjallisuudentutkija, hänen artikkeleitaan
kirjailijoista on muun muassa huhtikuun
lopulla julkistettavassa Pohjois-Suomen
kirjallisuushistoriassa. Hän työskentelee
myös Keuruun museossa tutkimusassistenttina.
Teoksen muut kirjoittajat ovat saksalainen Inge Sabine Kleinert, runoteoksen julkaissut johtava koulukuraattori Berliinistä,
ja bulgarialainen tohtori Tzveta Sofronieva. Hän on tutkijataustainen, kansainvälistä tunnustusta saanut runoilija, jolla on
koti Berliinissä ja Sofiassa. Kaksi vuotta
kestäneen projektin tuottajina ovat runoilija, kustantaja Paul Alfred Kleinert ja leipzigilainen kustantamo Engelsdorfer Verlag. Runoilijat olivat tänä vuonna esittelemässä teostaan 20.3. Leipzigin kansainvä-

lisillä kirjamessuilla sekä 23.3.Berliinissä.
Kirja julkistettiin jo helmikuussa Keuruulla
ja Oulussa.
Teoksessa on kaksitoista runoa kultakin kolmelta kirjoittajalta kaikilla kolmella
kielellä. Kirjoittajien yhteinen kieli on saksa, ja runojen loppumuoto on syntynyt
vastavuoroisesti. Lisäksi tarvittiin useita
tarkkojen suorakäännösten tekijöitä. Kirjaan sisältyy samoin kolmikielisenä kunkin
kirjoittajan kunnianosoitus tärkeälle oman
maansa runoilijalle: runo Eeva Heilalalta,
Annemarie Bostroemilta ja Stanka Pentschevalta. Kansikuva kertoo Keuruusta: se
on saksalaisen Volker Scharnefskyn maalaus Tarhia-järvi.
Teos liittyy kustantajien vestigia Europae -sarjaan, jossa on julkaistu jo useita kaksikielisiä teoksia, saksan parina on
muun muassa fäärinkieli, tanska, unkari
ja persia. Sarja tuo runouden ja tutkimuksen kautta esille pieniä tai harvinaisia kieliryhmiä sekä Euroopan suurta murrosta
20. vuosisadalla etenkin Itä-Euroopassa.
Teoksen kustantajat katsovatkin, että tekstit reagoivat runollisina ja esteettisinä prosesseina muutoksiin sekä ihmisessä että
ympäröivässä todellisuudessa.

Tzveta Sofronieva (vas.), Orvokki Vääriskoski ja Sabine
Kleinert lukivat runojaan ja
vastasivat yleisön kysymyksiin Leipzigin kirjamessuilla
maaliskuussa.
12
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Stipendien hakuilmoitus
Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry:n stipendirahasto myöntää sääntöjensä mukaisesti pieniä kannustusstipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille
suvun nuorille.
Hakuajankohta on yleensä sukukokousten välinen aika, mutta sukuyhdistys
päätti jakaa stipendejä myös vuonna 2007 olleessa yhdistyksen 60 -vuotisjuhlissa. Kesän 2010 sukukokouksessa jaettavia stipendejä voivat siten
hakea kesän 2007 sukujuhlan jälkeen opintonsa päättäneet suvun nuoret.
Sukuyhdistykselle osoitettuihin vapaamuotoisiin hakemuksiin liitetään todistukset opintomenestyksestä sekä tieto sukuhaarasta (selvitys sukulaissuhteestaan Keuruun Murtomäen sukuun).
Opintomenestys tulee olla selkeästi eriteltynä (myös mainesanat), pelkkä
tutkinnon suorittamisen todistus ei riitä. Samalle henkilölle stipendi myönnetään yhden kerran.
Hakemukset toimitetaan 08.06.2010 (Huomaa pidennetty aika jäsenmaksutiedotteessa ilmoitettuun aikaan 31.5. nähden) mennessä alla olevaan
osoitteeseen.
Stipendirahastoterveisin
Reetta Saarimäki (yhdistyksen sihteeri),
Jaakkolantie 6, 40950 Muurame.
Mahdolliset tiedustelut yhdistyksen puheenjohtaja:
tuula-riitta.valikoski@uta.fi tai puhelimitse 03-3628280.

Osanottomme

Onnittelumme

Suvun vanhin Päivä Marjatta Sandholm kuoli
101-vuotiaana Keravalla
30.1.2010.

Merja Alanen-Lenica
(äiti Eeva Elina Wakkola, sukutaulu 6144)
väitteli menestyksellä
tietotekniikasta Pariisin
yliopistossa Pierre et
Marie Curie 22.3.2010.

— Murtomäen sukulehti —
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Murtomäen sukujuhlat 3.-4.7.2010
OHJELMA
Varuskuntakerho Viikinhovissa
3.7. klo 9–16.30
– 11.30 lmoittautuminen
10.00–11.30 ruokailu
Sukutuotteiden myynti, hopeaseppä Ville
Hyvönen tavattavissa myyntipisteessä
12.00– sukujuhla käynnistyy sukuyhdistyksen puheenjohtajan Tuula-Riitta Välikosken
tervehdyksellä
Juhlapuhe, kehitysjohtaja Pekka T. Rajala
13.00 Sukukokous
15.00 valokuvaus ja muistamiset
16.00 kahvit
Iltajuhla Metsämäessä – Hannu ja MaijaLiisa Saarimäen kotona klo 18.00–00.30
Talon isännän tervehdys
kotiseutulaulu
ruokailu
stipendin saajan puhe:
Online-tuottaja, FM Tuula Waris
lasten piirustukilpailun tuloksen
julkistaminen ja palkintojenjako
musiikkia
kahvia ja kakkua
tanssit
sukutuotteiden myynti
arpajaiset, ryijy- ja essunäyttely, lasten
piirustuskilpailun satoa puffetti
nuorille omaa toimintaa, mm. oma
musiikkiaitta, pelejä,
iso trampoliini
Sunnuntaina 4.7.
Kirkko klo 10-11,
kirkkoherra Ossi Poikonen
Seppeleen lasku suvun muistomerkille
Keuruun Vanhan kirkon hautausmaalla
Sukutiloihin tutustumista
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Sukujuhlien osallistumismaksu sekä päiväettä iltajuhlaan on 35€ /henkilö (alle 12
-vuotiaat lapset ilmaiseksi), johon sisältyy
kaikki ruokailut ja kahvit sekä ohjelmallinen iltajuhla. Jos haluaa osallistua vain
päiväjuhlaan, hinta 25€/henkilö, joka sisältää ruokailun ja kahvit.
Maksu tulee suorittaa sukuyhdistyksen tilille: Multian Osuuspankki 476700-1185,
viestitiedoissa tulee mainita ”sukujuhlan
osallistumismaksu” ja osallistujien nimet.
Ruokailujen takia toivomme ilmoittautumiset viimeistään 7.6.2010 mennessä.
Ilmoittautumiset voi tehdä myös Maarit
Mäkelälle, jolle tulee ilmoittaa myös erityisruokavaliot.
Lisätietoja juhlasta antaa puheenjohtaja
Tuula-Riitta Välikoski, puh. 03-362 8280,
tuula-riitta.valikoski@uta.fi tai Maarit Mäkelä, puh. 040-836 6268, maarit.makela@yahoo.com.
Hotelli Keurusselkä tarjoaa sukujuhliin tulijoille edullista majoitusta. Yhteystiedot
Hotelliin voitte katsoa heidän mainoksestaan tässä lehdessä. Muistakaa ilmoittaa
hotellivarausta tehdessänne ”Murtomäen
sukukokous”.

Varuskuntakerho Viikinhovi
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LASTEN PIIRUSTUSKILPAILU

Kutsu
Keuruun Murtomäen
sukuyhdistys ry:n XIII varsinaiseen
sukukokoukseen.
Sukukokous pidetään Keuruun
Varuskuntakerhossa lauantaina
3.7.2010 alkaen kello 13.00.
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Keuruun Murtomäen
sukuyhdistys ry:n hallitus

Aihe: Minä ja sukuni
Piirustuksen koko: A4 ( 21,0x29,7cm)
tai A3 (29,7x42,0cm) paperille
Sarjat: 1. alle 7 vuotiaat
2. 7 – 10 -vuotiaat
Tekniikka: vapaa
Piirustuskilpailun aika: piirustukset
tulee postittaa viimeistään 13.6.2010
osoitteeseen: Reetta Saarimäki,
Jaakkolantie 6, 40950 Muurame.
Kilpailun tulokset: piirustuskilpailun
tulos julkaistaan sukukokouksessa
3.7.2010 iltajuhlassa Metsämäessä,
jossa myös kaikki piirustukset ovat
näytillä, samoin palkitaan kummankin
sarjan voittaja upealla taitelijapaketilla.

Varuskuntakerho Viikinhovi
Viikinhovi on Keuruun kaupungin alueella
sijaitsevan varuskunnan varuskuntakerho,
Keurusselän rannalla, upeissa maisemissa.
Kerho tuottaa ravintola- ja majoituspalveluja niin varuskunnalle, kuin yksityis- ja
yritysasiakkaille. Varuskunnan, eli nykyisin
Pioneerirykmentin alueella oleva kerhorakennus on kaikkien tavoiteltavissa, vartioidun alueen ulkopuolella.
Kerhoravintolan päätuotteet ovat herkulliset ja maittavat ateriat sekä baarin virvoittavat juomat. Perinteiset lenkkisaunat
keskiviikkoisin ja lauantaisin ovat jo muodostuneet perinteisiksi lähiseudun asukkaille. Lisäksi majoituspalvelut ovat suosittuja kauempaa matkustaneille.
Päivittäisen toiminnan lisäksi Viikinhovissa järjestetään erilaisia juhlia niin
varuskunnan henkilöiden kuin muidenkin
toimesta. Vaihtoehdot pienimuotoisille
juhlille ovat suuret saunatilat, takkahuone, terassi, juhlasali, biljardihuone tai ker-

hohuoneet. Suurempia tilaisuuksia kuten
häitä, merkkipäiviä, ristiäisiä ja valmistujaisia tai yrityksen/yhdistyksen virkistys- ja
edustustilaisuuksia varten on mahdollista
varata koko kerhorakennus käyttöön.
Viikinhovi rakennus on suunniteltu ja rakennettu juuri edustus- ja juhlatilaisuuksia
varten. Yläkerrassa on pieniä kokoushuoneita sekä rauhallisessa siivessä neljä kahden hengen huoneita. Huoneiden varustetaso on normaali hotellitaso. Alakerrassa
sijaitsee hyvin varusteltu ja tilauksen mukaan varusteltava baari, iso juhla- ja ruokasali esiintymislavoineen, terassi järvinäköalalla, takkahuone joka on muunneltavissa
ruokasaliksi, kaksi saunakabinettia sekä biljardihuone. Salista löytyy esitysjärjestelmä
audiovisuaalisia esityksiä varten.
Viikinhovi, Unio Sarlinintie 20, 42720 KEURUU, Puh. 0400 692891 .
Lisätietoja:www.viikinhovi.fi

— Murtomäen sukulehti —
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Kuvasarja sukukorujen valmistuksesta

1. Valupuun rakentaminen vahasta: yksittäiset vahakorut kiinnitetään ”runkoon”

2. Valmiita kumimuotteja koruvahoja varten, yhdessä muotissa vahakoru mallina

3. Valupuun rakentamista

4. Valupuu valuputkessa kipsinlaittoa varten

5. ja 6 Kipsi kaadetaan valuputkeen
16
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9. valmis hopeinen valu upotetaan
veteen kipsin poistamiseksi
7. Valmis valupuu

8. Hopea valetaan muottiin

11. Valmis hopeinen valu
10. Valmis hopeinen valu
huuhdotaan vedessä kipsin
poistamiseksi

12. Korut irroitetaan valupuun rungosta

13. Lusikkapuu, vahapuu kiinnitetään valuputken kumiseen pohjaan

14. Koruvahojen valmistusta vahainjektorilla

— Murtomäen sukulehti —

17

Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen hallitus 2005-2010

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Iiris Aaltio
Hiihtäjäntie 6 B 26, 00810 Helsinki			
puh. (09) 755 5353, 040 546 9755,
iaaltio@lut.fi

Kyösti Saarimäki
Maisematie 5, 40950 Muurame			
puh. (014) 311 0442, 0400 345 661
kyosti.saarimaki@scoy.fi

Maarit mäkelä (os. Autiomäki)
rahastonhoitaja/jäsensihteeri
Vehkoontie 503, 42600 Multia			
puh. 040 836 6268, maarit.makela@yahoo.com

Eino Kytölä
Rauhalantie 8, 42600 Multia			
puh. 0500 605 327, eino.kytola@pp.inet.fi

Marita Autiomäki
Väätäsentie 30, 43430 Väätäiskylä		
puh. 041 492 2989, marita.autiomaki@jippii.fi
Tuija Isokivi, webbi-metari
Multiantie, 42700 Keuruu
puh. (014) 551 200, 0400 132 354
tuija.isokivi@sci.fi
Päivi Järkäs				
Tahmelan viertotie 16 B, 33240 Tampere		
puh.041 503 6430, paivi.jarkas@flautodonna.inet.fi
Esko Murtomäki
Murtomäentie 633, 42800 Haapamäki		
puh. (014) 732 048, 050 552 4372
Erkki Ohra-aho
Sauvatie 4, 44120 Äänekoski			
puh. (014) 522 029, erkki.ohra-aho@pp.inet.fi
Erkki Pätiälä, varapuheenjohtaja
Mechelininkatu 8 B 50, 00100 Helsinki
puh. 0500 44711, erkki.patiala@ril.fi
Satu Pätiälä,
Eerikinkatu 40 A 15, 00180 Helsinki		
puh. 050 358 3095, satupatiala@hotmail.com
Leena Tupala
Uudenmaankatu 115, 05840 Hyvinkää		
puh. (019) 433 729, 0400 475 306			
leena.tupala@pp.inet.fi
Erkki Virkajärvi
Juho Riihimäen tie 2 as 4, 42700 Keuruu
puh. 050 570 5609

Puheenjohtaja: Tuula-Riitta Välikoski
Mäenrinteenkatu 22, 33580 Tampere		
puh. (03) 3628 280, tuula-riitta.valikoski@uta.fi
Sihteeri: Reetta Saarimäki
Jaakkolantie 6, 40950 Muurame		
puh. 040 838 8518, reetta.saarimaki@nic.fi

Henriikka Mäenpää
Löylykatu 2 A 6, 40700 Jyväskylä			
puh. 040 828 9879
henriikka.maenpaa@gmail.com
Seppo Harjula
Harjulantie, 42700 Keuruu
puh. (014) 738 033, 050 326 5005
Juha Saranen
Terhokuja 4 C 16, 01710 Vantaa 			
puh. (09) 853 2539
Antti Pekkala
Kurkilahdentie 36, 42700 Keuruu			
puh. 040 523 6211
Esko Hietanen
Haaramäentie 120, 42800 Haapamäki		
puh. 040 7174 549, esko.hietane@pp.inet.fi
Leena Penttinen
Ratisentie 4, 74700 Kiuruvesi			
puh. 050 401 0160, leena.penttinen@kiuruvesi.fi
Hannele Tikanvaara
Tikasrinne 3 A, 02200 Espoo			
puh. (09) 520 430, hannele.tikanvaara@formin.fi
Kauko Pakari
Sulunsalmentie 1-3 B 6, 40950 Muurame
puh. 040 593 3445, kauko.pakari@elisanet.fi
Tuomas Virkajärvi
Oriniementie 2, 42700 Keuruu			
puh. (014) 771 342, 050 568 6562			
tuomas.virkajärvi@pp.inet.fi
Marjatta Sydänmaa
Välitie 3, 42700 Keuruu, puh. (014) 771 890		
marjatta.sydanmaa@keuruu.fi
Tarvikemyynti ja lehden toimitus:
Kirsti Paasu
Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
puh. 040 3000 701, kirsti.paasu@keuruskopio.fi

Sukuyhdistyksen kotisivut: http://keuruunmurtomaki.net
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Korut, hopea

t-paiTa........................................... 20 €
HUIVI .............................................. 15 €
tyynyliina................................. 15 €
KASSIT
ISO............................................................... 15€
PIENI........................................................... 10€

Viirit
PÖYTÄSTANDAaRI.................... 60 €
ISÄNNÄNVIIRI
(8, 10 ja 12m:n salkoon)............ 100 €

Kirjat

Riipus

ISO (8 cm) ketju 60cm..................... 90 €
KESKIKOKO (4 cm) ketju 60cm.... 50 €
pieni (2 cm) ketju 45cm................. 35 €

korvakorut

ISOT (4 cm).............................................. 45 €
PIENET (2 cm) koukulla tai ruuvilla.

sukutuotteet

Tekstiilit

35 €
RINTASOLKI ................................. 85 €
SOLMIONEULA .......................... 75 €
KALVOSINNAPIT ........................ 60 €
yhdessä ostettuna..........110 €
uutuus, rannekoru .........130 €

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

Korut, pronssi
RIIPUS

KESKIKOKO (4 cm) ketjulla.......... 50 €
PIENI (2 cm) ketjulla....................... 35 €

korvakorut

ISOT (4 cm).............................................. 45 €
PIENET (2 cm), koukulla tai ruuvilla.
€ 53
(Saammesyksyllälisääpronssikoruja)

Korut, kulta

SUKULEHTI 1/2007,2/2008,3/2009	5 €. 5€
Riipus
SUKULEHTI 4/2010 (uusin)......7 €

PIENI (2 cm) 45 cm:n duplee ketjulla.
€  60

korvakorut

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

PIENET (2 cm), koukulla.............. 75  €

KAIKKI KORUT TOIMITETAAN KORURASIOISSA

		
Tuotteita voi tilata osoitteesta:
Kirsti Paasu
Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
Puh. 040 3000 701
kirsti.paasu@keuruskopio.fi
— Murtomäen sukulehti —
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KSIA!

UUTUU

Laukku

pieni

10,iso

Rannekoru

15,-

Korun ennakkomyyntihinta
31.5.saakka
(norm. 130,-)

110,-

fontana.fi/keurusselka

Majoitu mukavasti
Saavu nauttimaan hyvästä ruuasta, iloisesta iltamenosta
ja piristävistä poreista upeisiin järvimaisemiin. Majoitu
hotellihuoneissa tai viihtyisissä loma-asunnoissa!
Nauti luonnosta lenkkeillen tai sauvakävellen. Kesäkuumalla voit vilvoitella laguunimaisella uimarannalla, siipirataslaivalla tai kesäterassilla.

44 € /hlö /2hh /vrk /lomahotelli
51 € /hlö /2hh /vrk /päähotelli
Loma-asunnot 150 € /vrk. (4-6 hlö)

Majoitus alk.

HOTELLI
KEURUSSELKÄ
20

42700 Keuruu, puh (014) 75 100
myyntipalvelu (014) 7510 500
myynti@keurusselka.com

— Murtomäen sukulehti —

Keuruskopio Oy

Tervetuloa viihtymään!

