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Oikaisu
Ilmoitimme virheellisesti edellisessä lehdessä Merja Alanen-Lenican väitelleen tietotekniikasta. Oikea henkilö on kuitenkin Merjan tytär Anneli Catherine Lenica
(s. 14.7.1977, sukutaulu 6144), joka väitteli menestyksellä tietotekniikasta Pariisin Jussieu VI yliopistossa 22.3.2010.

Ennakkomyynnissä

Uutuuskoru!
Kääty 185,Hopeaa, ketjuosa ankkuriketjua.
Varaukset: kirsti.paasu@keuruskopio.fi
puh. 040 3000 701
Korun valmistus toteutetaan,
jos varausten määrä on 10 kpl.

Kirjatarjous!
E.A Aaltion kokoelma suvun historiasta

murtomäen suku iii,
vuodelta 1957

3,00€

Tilaukset: kirsti.paasu@keuruskopio.fi, puh. 040 3000 701
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Kesän 2010 sukujuhlat Keuruulla onnistuivat erinomaisesti. Vielä kerran lämpimät
kiitokset kaikille juhlajärjestelyissä mukana
olleille! Lauantain sukukokouksessa varuskuntakerholla oli 170 osallistujaa. Iltajuhlaan Hannu ja Maija-Liisa Saarimäen kotiin,
Valkealahden Metsämäen taloon kokoontui liki 80 sukulaista. Sunnuntaiaamun
kirkkokahveillakin kävi vielä 40 henkilöä.
Juhlissa vallitsi välitön ja myönteinen ilmapiiri. Sukutapaaminen osoitti, että näille
viiden vuoden välien järjestettäville juhlille
on kysyntää jatkossakin. Sukujuhlat ovat
murtomäkisyyttä parhaimmillaan!
Sukukokouksessa valittu sukuyhdistyksen hallitus uudistui melkoisesti. Uusi hallitus järjestäytyi sukujuhlassa ja on kokoontunut sen jälkeen lokakuussa ja maaliskuussa.
Hallitustyöskentely on saatu hyvään vauhtiin. Alkaneen viisivuotiskauden keskeisiksi
tavoitteiksi on kirjattu vuoden 2015 sukujuhla sekä Multianniemen haaran sukututkimuksen loppuun saattaminen.
Keuruun Murtomäen Sukuyhdistyksellä
on tällä hetkellä 350 henkilöjäsentä. Suvun jäseniä on kuitenkin moninkertainen
määrä. Jäsenistön toiveet ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Mahdollisuuksia jäsenmäärän kasvattamiseen on kosolti. Sukukokouksessa perhekohtainen jäsenmaksu
nostettiin äänestyksen jälkeen 15 euroon.
Tämä antaa normaalitilanteessa mahdollisuuden toimia runsaan 5.000 euron vuosibudjetilla.
Viime kesän sukujuhlien lopulliset kustannukset olivat huomattavasti budjetoitua
suuremmat. Tämän vuoksi hallitus joutuu
nyt pitämään yhdistyksen menot tiukalla,
jotta talous saadaan tasapainoon ennen
seuraavia sukujuhlia. Tämän vuoden jäsen-

maksut on kerätty, ja tilanne näyttää nyt
ihan lohdulliselta.
Kesällä 2015 pidettävä sukujuhlan
suunnittelu on käynnistynyt. Tavoitteena
on, että Multianniemen haaran sukukirjan
ensimmäinen osa (v. 1700–1900) voitaisiin
julkaista Multialla pidettävässä seuraavassa
sukujuhlassa. Tätä ennen, kesälle 2013, on
suunnitteilla Multianniemen haaran oma
tapaaminen, jolla pyritään aktivoimaan
sukuhaaraan kuuluvia ja samalla saamaan
yhdistykseen uusia jäseniä.
Multianniemen sukuhaaran tutkimus
on hyvässä vauhdissa. Matti Tuomaanp.
Multian (1740–1810) ja Maria Eskont.
Murtomäen (1741–1809) suku on kuitenkin hyvin laaja. Se jakautuu kolmeen päähaaraan, joita ovat Multianniemi, Vilhula
ja Vehkoo. Jäsensihteeri Maarit Mäkelän
tietokannassa on tällä hetkellä noin 1.400
sukulaisen nimet. On ilmeistä, että nykyhetkeen tultaessa määrä vielä kolminkertaistuu. Sukulaisten määrä on niin valtava,
että sen julkaiseminen joudutaan jakamaan useaan eri kirjaan.
Sukuyhdistys on menneiden vuosikymmenten aikana julkaissut useita teoksia,
joissa Murtomäen suvun eri haarojen värikkäitä vaiheita on kuvattu. Viimeisin näistä Pojat on poikia Murtomäessäkin – ilmestyi
v. 2007. Hallitus on nyt keskustellut erilaisten teemajulkaisujen teosta. Mahdollisina
teemoina ovat nousseet esille mm. sodat,
koulunkäynti ja rautatieläisyys.
Sukutiedote ja -lehti ovat keskeisiä välineitä, joilla pidetään yhteyttä suvun jäseniin sukukokousten välillä. Niiden tulostaminen ja postittaminen kuitenkin maksavat. Yhdistyksen vuosikuluista niiden
osuus on huomattava. Hallitus selvittääkin
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hallituksen tervehdys

Hyvät sukulaiset!
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hallituksen tervehdys

parhaillaan mahdollisuuksia siirtyä sukutiedotteiden ja -lehden jakelussa sähköpostin
käyttöön. Yhdistyksen kotisivut ovat toinen
tärkeä kanava tiedon jakamiseen. Tarkoituksena on uudistaa kotisivut vielä tämän
kevään aikana.
Sukuseuratoiminta on laajentunut
maassamme viime vuosien aikana voimakkaasti. Uusia sukuyhdistyksiä on perustettu runsaasti. Työ edellyttää yleensä aina
sukututkimusta. Korkein Hallinto-oikeus
teki marraskuussa 2010 päätöksen, jonka mukaan sukututkija ei saa yksin tutkia
alle 100 vuotta vanhoja aineistoja. Kirkonkirjoja säilytetään pääosin seurakuntien
kirkkoherranvirastoissa. Tähän päätökseen
pohjaten kirkkohallitus antoi maaliskuussa 2011 seurakunnille suosituksen, jonka
mukaan sukututkijat on nyt käytännössä
suljettu ulos kirkonarkistoista. Sukuseura-

toiminnan näkökulmasta tämä on todella
valitettavaa.
Kesä on juhlien aikaa. Touko-kesäkuun
vaihteessa lakitetaan uudet ylioppilaat.
Samaan aikaan moni nuori päättää vuosien aherruksen valmistumalla ammattiin.
Kesähäistä alkaa myös usein nuoren parin
yhteinen taival. Kaikkia näitä tapahtumia
on tapana juhlistaa kutsumalla sukulaisia
ja ystäviä koolle juhlimaan tapahtumaa.
Nykyaikainen tallennustekniikka antaa
runsaasti mahdollisuuksia tallentaa näitä
juhlahetkiä. Pitäkää kamerat valmiina. Tulevien sukukirjojen sivuille tarvitaan kuvia
2010-luvun elämänmenosta.
Hyvää kesää kaikille!
Pekka T Rajala
Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen
puheenjohtaja 2011-2015

Muistathan suvun omat

onnittelu- ja
suruadressit
Tilaukset: kirsti.paasu@keuruskopio.fi, puh. 040 3000 701
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Painos: 270 kpl
Irtonumero: 7 eur.
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Esittelyssä uusi hallitus
Olen Simo Murtomäki (s.1950 ), koulutukseltani puuteollisuusinsinööri. Olen
työskennellyt pitkän työuran Lahdessa Isku
konsernissa tuotannon eri johtotehtävissä
mm käyttöpäällikkönä, tuotantopäällikkönä. Tällä hetkellä toimin työsuojelupäällikön tehtävässä Isku konsernin liiketoimintayhtiöissä. Puolustusvoimissa olen
toiminut reservissä monissa eri tehtävissä,
ylennetty reservin luutnantiksi v.1995
Olen syntyisin Keuruulta Valkealahden
kylästä ja asunut Lahdessa vuodesta 1970
alkaen. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Saija ja 4 aikuista lasta Minttu, Mirko, Miika
ja Minja sekä mustat kissatytöt Muska ja
Mette.
Harrastuksiini kuuluu mm. mökkipuuhat Keuruulla Keurusselän Hulpionsaaressa, kalastus, touring moottorikelkkailu,
mobilistiajoneuvot. Erityisen mieluisaa on
päästä Itä-Lappiin Nuorttijoen maisemiin
syksyn- ja kevätalvenretkille.
Kuulun Collinin sukuhaaraan (taulu
4212). Edustan Eva-Gretan jälkeen 5. sukupolvea. Isäni isän Lauri Murtomäen syn-

tymäkoti oli Haapamäen Murtomäessä.
Isäni Erkki Murtomäki toimi puuseppäyrittäjänä Tiusalan Kone yrityksessä Keuruulla
Valkealahdessa.
Sukuyhdistyksen hallituksen jäseneksi
minut valittiin kaudelle 2010-2015. Sukuyhdistyksen toiminnassa en ole ollut aktiivisesti mukana aikaisemmin. On mielenkiintoista päästä tutustumaan sukujuuriini
hallitustoiminnan kautta.

Olen Kimmo Vierinkari ja olen kotoisin
Jyväskylästä, jossa myös asun. Perheeseeni
kuuluvat vaimo, kaksi tytärtä ja yksi poika.
Olen koulutukseltani YTM ja työurani
olen tähän mennessä tehnyt talotekniikkaurakoinnin ja valmistavan teollisuuden
toimialoilla.
Sukututkimuksen ohella harrastan
muun muassa tennistä kilpailumielessä ja
venäjän kieltä.
Edustan Wesanderin sukuhaaraa, olen
Johanna Tuomaantytär Murtomäen pojanpojanpojanpojanpojanpoika. Vierinkari sukunimenä on äärimmäisen harvinainen. Isoisäni, vaikka äidinkieleltään
ruotsinkielinen olikin, muutti Wesander
-nimensä Vierinkariksi 1930-1940 –luvun
taitteessa tuon ajan aitosuomalaisen hengen vallitessa.
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Olen Marketta Gustafsson os. Vehkonen.
Kuulun Multianniemen sukuhaaraan ja
isoisäni syntyi Multialla Vehkoon talossa
Anton Vehkoona, mutta myöhemmin hän
käytti nimeä Vehkonen.
Syntymäpaikkani on Helsinki, vaikka perheeni asuikin silloin Petäjävedellä.
Vuonna 1952 muutimme Vantaalle ja sen
jälkeen asuinpaikkani on ollut Helsinki tai
Vantaa. Avioliitostani minulla on yksi aikuinen poika ja tällä hetkellä elän avoliitossa.
Työurani on ollut kirjava. Ylioppilaaksi
päästyäni luin kosmetologiksi ja tein konsulttityötä puolitoista vuotta. Todettuani,
että se ei ollutkaan oikea urani, menin
1971 verohallitukseen toimistoapulaiseksi. Siitä ylenin ylijohtajan sihteeriksi. Taas
totesin, että väärä ammatti ja siirryin tietokonetöihin 1977. Vihdoinkin olin löytänyt
itselleni oikean ammatin: joka päivä opin
jotain uutta ja päivä ilman ongelmaa olisi
ollut tylsä päivä. Verohallituksessa aloitin
ohjelmoijaharjoittelijana ja olin atk-suunnittelija, kun vaihdoin 1983 MTV:lle. Suoritin työssäkäyntini ohella atk-suunnittelijan
tutkinnon atk-instituutissa. MTV:ssä aloitin suunnittelija-ohjelmoijana ja vuonna
2006, kun osastomme ulkoistettiin, olin
kehityspäällikkö. Koska olin jo eläkeputkiiässä, työurani jäi siihen ja ryhdyin eläkeläiseksi.

Sukuyhdistyksen hallituksen jäseneksi
minut valittiin kaudeksi 2010-2015. Sukupuolikiintiön vuoksi haluttiin nainen varapuheenjohtajaksi – se olin sitten minä.
Olen aikaisemmin kaudella 2000-2005 ollut hallituksen varajäsen.
Harrastuksistani kiinteimpänä on ollut
itämainen tanssi (20 v.). Muut harrastukseni vaihtelevat: tietokoneilua, vesijuoksua,
sudokua, käsitöitä, lukemista ja matkustamista. Olen kiinnostunut kaiken uuden
näkemisestä ja oppimisesta. Tällä hetkellä
kiinnostuksen aiheina ovat sukujuureni,
suvun it ja espanjan kieli.

Olen Riitta Kangasaho. Minut valittiin
Arppe-sukuhaaran edustajana sukuyhdistyksemme hallitukseen kesän sukukokouksessa Keuruulla. Oma sukutauluni numero
on 5227 Piilahden toimittamassa kirjassa
Seitsemän tytärtä Keuruun Murtomäestä.
Olen syntynyt ja käynyt kouluni Äänekoskella. Nyt asun Jyväskylässä. Perheeseeni kuuluu aviomieheni Matti sekä lapsemme Lauri (lukiolainen) ja Vilma (9-luokkalainen). Toimin erityisopettajana Jyväskylän näkövammaisten koulussa.
Vapaa-aikoinani matkustan mielelläni
sekä kotimaassa että ulkomailla. Kesäisin
minut tavoittaa usein sukumme mökiltä
— Murtomäen sukulehti —
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Keuruun Suojärven kylältä. Siellä mielipuuhiani ovat marjastus ja sienestys. Olen aktiivisesti mukana Jyväskylän Zonta-toiminnassa.
Kiinnostukseni sukututkimuksesta ja
sukujeni vaiheista alkoi kolmisenkymmentä vuotta sitten kun kokosin Heikki Vää-

riskosken keräämän sukuaineiston Karoliina Tuomaantytär Murtomäen ja Johan
Fredrik Arppen jälkeläisistä. Toivon, että
tämä hallituskausi antaa minulle uusia
mahdollisuuksia oppia tuntemaan sukuni
vaiheita sekä tutustumaan moniin uusiin
sukulaisiini.

Olen Pekka T. Rajala. Kuulun Collinien sukuhaaraan (Taulu 4071). Eva Murtomäen
ja Aleksanteri Collinin vanhin tytär Aleksandra Collin (s. 1833) oli äitini isän äidin
äiti. Hän asui miehensä Aukustin kanssa
Murtomäen Laukkasen torpassa. Heidän
tyttärensä Iida Laukkanen (s. 1860) avioitui Ruovedelle. Iidan ja hänen miehensä
Aapon nuorin poika, Pohjaslahden Jokelan talon isäntä, isoisäni Arvid Jokela (s.
1902), kaatui jatkosodassa 1941. Arvidin
ja hänen vaimonsa Annan esikoinen, äitini Eeva Jokela (s. 1926) avioitui isäni,
maanviljelijä Esko Rajalan kanssa ja muutti emännäksi Pihlajaveden Keuruunkylän
Lamminmäkeen.
Olen syntynyt Pihlajavedellä v. 1953.
Keuruun Riihon kansakoulun jälkeen varsinainen kouluni oli Haapamäen yhteislyseo,
jota kävin kahdeksan vuotta yhdessä niin
monen muunkin Murtomäen sukuun kuuluvan kanssa. Ylioppilaaksi pääsin v. 1972.
Sen jälkeen opiskelin Helsingin yliopiston
maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa ja suoritin metsänhoitajan tutkinnon
v. 1977. Ennen työelämään siirtymistä kävin varusmiespalveluksen Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä Tuusulassa.
Ensimmäinen työpaikkani oli v. 1977
metsänhoitaja-lehtorina Tuomarniemen
metsäopistossa Ähtärissä. Sitten siirryin vas
taaviin tehtäviin Pohjois-Savon metsäkouluun Siilinjärvelle. Sieltä tie vei Afrikkaan.
Olin ensin pari vuotta kehitysyhteistyö
asiantuntijana Sambian metsäopistossa
ja sitten toiset pari vuotta SADCC-maiden
metsäopetusasiantuntijana eteläisessä Af
rikassa.
Nykyistä työnantajaani Stora Ensoa ja

sen edeltäjäyhtiöitä olen palvellut vuodesta 1988. Ensin toimin koulutusmetsänhoitajana Imatralla. Tehtävät ulkomailla kuitenkin houkuttivat, ja pian siirryin metsäasiantuntijaksi konsernin kansainväliseen
kehitysyhtiöön. Kymmenen vuoden aikana
vierailin metsäasioissa yli 50 maassa kaikilla maailman mantereilla. Tutuiksi tulivat
niin Afrikan savannit, Kaakkois-Aasian sademetsät kuin Venäjän taigakin.
Viimeiset runsaat 10 vuotta olen toiminut yhtiön kotimaan puunhankinnassa.
Työ on vienyt minua maakunnasta toiseen.
Olen ollut hankintapäällikkönä Kuopiossa
ja aluejohtajana Joensuussa sekä Lahdessa. Täällä hetkellä työskentelen metsäkonttorissa Stora Enson puunhankinnan kehitysjohtajana. Vastaan Suomen ja Venäjän
puunhankinnan strategisesta suunnittelusta sekä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Viimeiset neljä vuotta olen asunut Lah-
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dessa. Perheeseeni kuuluvat vaimo Riitta,
joka on psykologi ja psykoterapeutti, tytär
Salla (s. 1981), joka työskentelee toimittajana sekä poika Samuli (s. 1993), joka
opiskelee ja asuu vielä kotona.
Sukututkimus on tärkein harrastukseni.
Aloitin sen jo 1970-luvun puolessa välissä
opiskellessani Helsingissä. Kansallisarkisto
sijaitsi parin korttelin päässä opiskelupaikastani Metsätalosta. Tällä hetkellä minulla on tietokannassani n. 18.000 henkilön
tiedot. Pääosin he ovat 1700- ja 1800-luvuilla syntyneitä Vanhan Ruoveden alueelta eli nykyiseltä Keuruulta, Kurusta, Multialta, Mänttä-Vilppulasta, Ruovedeltä, Virroilta ja Ähtäristä. Keuruun vanhimmissa

rippikirjoissa olevat olen tallentanut kaikki
henkilöt 1770-luvulle saakka. Työtä 1800ja 1900-lukujen kanssa riittää vielä vuosikymmeniksi.
Keuruun Murtomäen Sukuyhdistyksen
hallituksessa olen nyt toista kautta. Ensimmäisellä kaudellani (2000–2005) olin mukana tekemässä sukukirjaa Seitsemän tytärtä Keuruun Murtomäestä ja keräämässä
erityisesti Collinin sukuhaaran tietoja. Jo
silloin kannoin huolta Multianniemen sukuhaaran sukututkimuksesta. Toivottavasti
”isotädin” sukuhaaran nimet saadaan kirjoihin ja kansiin minun puheenjohtajakaudellani.

Murtomäkiset ja sota
Osallistuiko isäsi talvi- tai jatkosotaan?
Kaatuiko veljesi tai enosi Lapin sodassa?
Osallistuiko isoisäsi vapaus/kansalaissotaan? Oliko äitisi tai tätisi lotta? Osallistuitko mahdollisesti itse sotaan vai olitko sotilaspoika? Lähetettiinkö Sinut sotalapseksi
Ruotsiin tai Tanskaan? Osallistuiko joku
suvustasi linnoitustöihin tai sodan jälkeen
miinanraivaukseen? Haavoittuiko joku läheisistäsi sodassa vai jäikö hän sotavangiksi? Onko suvussamme sotasankareita?
Millaisia olivat kaikkien heidän kokemuksensa sodasta?
Pojat on poikia Murtomäessäkin -julkaisussa on kerrottu muutaman sotaan
osallistuneen sukulaisemme tarina. Kokonaisesitys siitä, mitä Murtomäen sukuun
kuuluvat kokivat viime sotiemme aikana
kuitenkin puuttuu. Ei ole tarkkaa tietoa
kaatuneista, haavoittuneista tai sotavangeiksi jääneistä. Ei ole tarkkaa tietoa sairaanhoito-, muonitus- ja ilmavalvontatehtävissä olleista. Ei ole tarkkaa tietoa palkituista ja heidän sankariteoistaan. Erityisen
vähän meillä tietoa on sukumme osallistumisesta vapaus/kansalaissotaan, jossa veli

asettui veljeä vastaan.
Kaikki me olemme kuitenkin sotilaiden
lapsia. Vetoan nyt teihin, hyvät sukulaiset, jotta tämä pian katoava tieto saadaan
talteen tulevia sukupolvia varten. Pyydän,
että toimitatte minulle tietoja Keuruun
Murtomäen suvun sotiin osallistuneista
jäsenistä. Eri joukko-osastojen sotatapahtumat on varsin hyvin dokumentoitu, ja
yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ovat
helposti saatavilla Kansallisarkistosta (entinen Sota-arkisto) Helsingistä. Tärkeintä on
nyt tietää, ketä etsii.
Pyydän teitä ystävällisesti toimittamaan
minulle tiedot joko postitse (Kuuvuorenkatu 2, 15830 LAHTI), sähköpostitse
(pekka.t.rajala@storaenso.com) tai puhelimitse (040 534 4611). Yksittäinen tietokin on arvokas. Tarkoituksena on, että sukumme vaiheisiin liittyviä yhteenvetotietoja sodista ja sen tapahtumista sekä sodan
nähneiden tarinoita heidän sotakokemuksistaan julkaistaan sukulehden seuraavissa
numeroissa.
Pekka T Rajala
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Litografia ”Joulusaunaan” vuodelta 1946.
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Ensimmäinen versio Joulusaunaanaiheesta oli merkinnöillä lino I -33 L Jnen. Viiden vuosikymmenen kuluttua
Santtu otti toisen painoksen, tämä
vedos on merkinnällä II 9/18 Santtu
1983.

Ihastus, rakkaus, ikävöinti...

Santun ”Joulusaunaan”
on tunteiden teos
Taiteilijaprofessori Lauri Santun rakastetuimpia ja ehkäpä tunnetuimpiakin teoksia on ”Joulusaunaan”. Teoksen aihe on
hellänkaunis: äiti kantaa vaatteeseen käärittyä pienokaista vanhaan savusaunaan,
lumisen maiseman yllä tuikkivat tähdet.
Teoksen tekotapa on litografia eli kivipiirros, jonka Santtu mainitsi sen verran työlääksi, ettei moni nuoremman polven taiteilija viitsi siihen ryhtyä.
Litografia on signeerattu vuodelle
1946, jolloin Santtu toimi kouluhallituksessa piirustuksentarkastajana. Taustana
oli ensimmäisen lapsen, Tom-pojan, syntymä ja varttuminen. Santtu teki tuolloin

useita luonnoksia lasta kantavasta äidistä,
mallina Tom ja puoliso, taiteilija Aslaug
Printz-Omdahl.
Aiheen synty taiteilijan mielessä oli
kuitenkin paljon vanhempaa perua, peräti vuodelta 1932. Talvella 1933 syntyivät
ensimmäiset piirrokset ja kaiverrus linolaatalle Hankasalmella. Santtu oli siellä
valokuvaaja Arvi J. Matilaisen (1903-1959)
vieraana, ja juuri hänen kotinsa savusauna
on ikuistettu teoksiin.
Murtomäen sukulehdessä 2/2009 kerroin Lauri Santun näyttelystä 1983 Oulun
taidemuseossa, pohjoisessa näyttelyistä ja
teoksista kirjoitetuista jutuista sekä hänen
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vierailustaan 1983 perheemme luona Pudasjärvellä. Tämän näyttelymatkan jälkeen
hän kertoi kirjeessä Joulusaunaan-teoksen
tarinan ja lähetti uuden vedoksen ja painoksen II vanhalta linolaatalta.

Kuume kantoi
saunamuistoihin

Kaunis Armi ja
kolme ihailijaa
Nuori Lauri – silloin vielä Järvinen – oli
saanut alkuopit Vilho-veljeltään (myöh.
Kyröjärvi), taiteen saloja hänelle paljastivat
myös taiteilijat Carl Bengts ja Akseli GallenKallela. Lauri oli aloittanut taideopinnot
Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa ja Helsingin yliopiston piirustussalilla
jo 1924, joutunut välillä keskeyttämään
rahapulan vuoksi, mutta jatkanut niitä
1929. Vuonna 1932 hän pyrki ja pääsi nykyistä Taideteollista korkeakoulua edeltäneen koulun opiskelijaksi. Santtu kirjoittaa
13.6.1983:
”Syksyllä 1932 pyrkiessäni Taideteollisuuskeskuskoulun piirustuksen opettajain
valmistusosastolle istui vierustoverinani
samalle osastolle (G) pyrkijä Armi Airaksinen, joka päästyään kouluun ja huomattuaan itsessään tekstiilitaiteilijan lahjat pian
muutti Ateneumin yläkertaan tekstiilitaiteen osastolle - - -”
”Meitä oli 3 nuorukaista, jotka korviamme myöten olimme ihastuneet Armiin - - Armi kutsui meidät kaikki kolme yht´aikaa
vieraisille luokseen, mutta nuo 2 menivät
sinne minulta salaa! Hyvä, oikeastaan parempi näin! Menin yksin.” Neitonen tuotti
kuitenkin pettymyksen, sillä hän kertoi havainneensa toisen nuorukaisen niin avuttomaksi pahaa maailmaa vastaan, että halusi
kääriä tämän vaippaan ja kantaa saunasta
kotiin. ”Miten kauniisti, lämpimästi ilmaistu tunne, mutta väärä mies oli vaipassa,
ajattelin.”
Santtu jatkaa, että koulun jälkeen neitonen avioitui ”kadettikoulun käyneen Viljo Ratian kanssa, joten hänestä tuli Armi
Ratia, myöhemmin legenda jo eläessään.”
Huonosti ei käynyt Armin ihailijoillekaan:
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Jaska Hurmeesta, josta neitonen puhui
lämpimästi, tuli Helsingin kultaseppäkoulun rehtori ja Aimo Kanervasta taiteilijaprofessori, kuten Lauri Santustakin.

Lauri Santtu kirjoittaa, ettei Armin luoma
kuva lähtenyt hänen mielestään. Se palasi, kun hän piirsi Matilaisten savusaunan
kuvan Hankasalmella. Toverukset jatkoivat
sieltä Pieksämäelle Arvi Matilaisen liikkeeseen. Santtu sairastui kovaan kuumeeseen,
mutta se toikin hänelle vahvan saunan ja
löylyn tunteen ja samalla muiston: hän
leikkasi linolle kuvan, jossa äiti kantaa häntä pikkupoikana saunaan. Kuva onnistui,
sillä vanhempi sisko tunnisti siitä äidin.
Aihe kantoi pitkälle. Santtu kertoi ajatelleensa sitä muun muassa yksinäisinä
köyhän taiteilijan hetkinä kylmässä ullakkohuoneessa, kun hän opiskeli Tanskan
kuninkaallisessa taideakatemiassa. Mielikuva kotisaunasta ja äidistä toi lohtua.
Vanhempi grafiikan kuva ei liene yleisölle kovin tuttu, mutta litografia sitäkin
tunnetumpi muun muassa lehtien kansikuvista ja korteista. Jopa inkeriläisten joululehden kantta ”Joulusaunaan” somisti
vielä 1970. Santulle teos oli tärkeä, ja hän
pahoitteli, ettei sitä ymmärretty Suomen
Taidegraafikkojen kilpailussa 1946, vaan
hän sai kolmannen palkinnon aiheellaan
Malagasta. Tukholman Nationalmuseumin
näyttelyssä tohtori Jungmarker nosti sen
sijaan työn Santun parhaimmaksi.
Nykyisin harvemmin käytettyyn kivipiirrostekniikkaan voi tutustua vaikkapa kirjastossa ja internetissä. Mutta miten Santtu
sai kivipiirroksen tähdet tuikkimaan? ”- - tähdet syntyivät niin, että kun pysähdytti
liidun ja nosti ylös kivestä otti se liitua mukaansa.”
Orvokki Vääriskoski
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Keuruun Murtomäen sukukokous
ja -juhla 2010
Tähän aikaan viime vuonna Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen hallitus oli kokoustanut Hannele Tikanvaaran kauniissa kodissa Espoossa ja varmistanut kesän 2010
sukukokouksen ja –juhlan järjestelyasioita.
Tapahtumaan oli vielä muutama kuukausi
aikaa mutta jo nyt järjestelyt olivat hyvässä
kunnossa.
Ja hyväksi järjestelyksi asiat heinäkuun
3 päivänä osoittautuivat. Kyseisen lauantaiaamun sää oli aurinkoinen ja lämmin.
Juhlapaikka, Varuskuntakerho Viikinhovi,
Keurusselän rannalla oli aiemmin koristeltu, sinne oli viety sukuartikkeleita myytäväksi ja nostettu suvun viiri lippusalkoon
liehumaan. Koko paikka oli valmis vastaanottamaan vieraat, omat sukulaisemme.
Kun lähes 200 sukulaistamme oli ilmoittautunut, syönyt lounaan ja päivittänyt sukutietonsa, aloitimme juhlan kello
12.00. Keuruun kaupungin tervehdyksen

toi kaupunginjohtaja Timo Louna ja Keuruun Pioneerirykmentin tervehdyksen esitti
esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jyrki
Niukkanen. Sukuyhdistyksen puolesta juhlan avasi puheenjohtaja Tuula-Riitta
Välikoski ja stipendit jaettiin perinteiseen
tapaan. Varsinaisen juhlapuheen piti kehitysjohtaja Pekka T. Rajala.
Hän pohti sukumme olemusta ja merkitystä hyvin globaalilla tasolla selvittäen
mm. mihin maihin ja milloin suvun väkeä
on sen historian aikana sijoittunut. Murtomäkisiä näytti maantieteellisesti olevan
niin idässä kuin lännessä ja niin pohjoisessa
kuin etelässäkin. Ja varsin aikaisin, satoja
vuosia sitten, oli Haapamäen ydinkodosta
maailmalle lähdetty. Puheita rytmitti Elisa
Hämäläisen ja Tenho Pihalan musiikkiesitykset.
Vuoden 2010 sukujuhlaan kuului myös
Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen XIII
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sukukokous. Esityslistalla olivat kaikki sääntömääräiset asiat kuten hallituksen selostus
yhdistyksen toiminnasta eli toimintakertomus, tilinpäätös, toiminta- ja taloussuunnitelma ja jäsenmaksun määrääminen.
Hallitus sai toiminnastaan vastuuvapauden ja päästiin valitsemaan uusia jäseniä
hallitukseen. Meitä erovuoroisia olikin paljon joten lähes kerralla saatiin koko hallitus uudistettua. Hallituksen kokoonpano
esitellään tässä lehdessä toisaalla. Samoin
tilintarkastajat ovat uusia.
Sukukokouksen puheenjohtajana toimi
alun järjestäytymisen jälkeen ansiokkaasti
Timo Louna. Hyvää kokousosaamista puheenjohtajalta vaadittiinkin sillä kokousväki oli erittäin aktiivista keskustelemaan ja
tekemään ehdotuksia esimerkiksi jäsenmaksun osalta.
Sukukokoukseen on perinteisesti kuulunut myös erilaiset huomion osoitukset.
Nytkin kukitettiin runsas joukko suvun virkeitä yli 80 –vuotiaita seniorijäseniä sekä
paikalla olleet 3 aiempaa puheenjohtajaa:
Sampsa Aaltio, Iiris Aaltio ja Erkki Pätiälä.
Suvun ainaisjäsenyys, järjestyksessään toinen, osoitettiin hallituksen pitkäaikaiselle
jäsenelle ja aktiiviselle sukututkijalle Erkki
14

Ohra-aholle. Myös kauden 2005-2010
puheenjohtajaa muistettiin upealla hopeisella rannerenkaalla jossa on taiteilija Lauri
Santun alun perin suunnittelema sukulogo. Kyseinen rannerengassukukoru ensi
esiteltiin kesän sukujuhlassa. Elisa Hämäläinen ja Tenho Pihala rytmittivät myös kokousta musiikillaan.
Muiden sukuseurojen tervehdykset olivat kokouksen lopussa ja kokous päätettiin
perinteisesti Keskisuomen lauluun säestäjänä Matti Korkeakoski.
Yhteisen valokuvauksen jälkeen aikaa
oli muutama tunti ennen iltajuhlaa. Moni
sukulainen meni kotiinsa, sukulaisilleen tai
lähiseudun majoituspaikkoihin; meitä jäi
runsaasti sukulaisia Keuruulle koko viikonlopun kestäviin juhlallisuuksiin.
Iltajuhla oli Metsämäessä, Hannu ja
Maija-Liisa Saarimäen tilalla. Iltajuhlaan
saapui myös sellaisia sukulaisia jotka eivät
olleet päivän kokousjuhlallisuuksissa joten
osallistujamäärä edelleen kasvoi. Talon
isännän tervehdyksen jälkeen sukuyhdistyksen lahjoittama kuparinen laatta naulattiin
kiitokseksi ja muistoksi talon pääoven viereen. Ja sitten taas syötiin, juotiin kahvia
ja keskusteltiin sukulaisten kanssa. Paljon
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ei tarvinnut keskustelun avausta miettiä
kun istuttiin uusiin pöytiin, itselle vieraiden seuraan: oma nimilappu sukuhaaratietoineen yleensä käynnisti keskustelun.
Uusien sukulaisten ja mielenkiintoisten
tuttavuuksien löytäminen oli varmasti ohjelman ja syötävien herkkujen lisäksi illan
parasta antia. Keskustelu oli helppoa; välillä tuntui kuin olisi itsensä kanssa keskustelua käynyt. Sitä se sukulaisuus teettää!
Illan pääpuhuja oli vuoden 2007 Talaan
Säätiön stipendin saaja, online-tuottaja,
FM Tuula Varis. Puheessaan hän nuorena
sukulaisena arvioi suvun merkitystä yleisesti (puhe tässä lehdessä toisaalla). Ilta
päättyi musiikkiin, tanssiin, arpajaisiin ja
erilaisiin näyttelyihin. Ohjelmaa oli lyhyesti
todettuna kaiken ikäisille, jopa pihassa oleva jättitrampoliini oli jatkuvasti käytössä.
Kaikesta näki että isäntäväki oli meitä
sukulaisia odottanut ja nähnyt valtavasti
vaivaa juhlien onnistumiseksi. Itse ihailin
pihapiirissä olleita vanhoja aittoja, jotka
oli huolella siivottu ja pesty ja niihin oli sijoitettu suvun esineitä leluista työkaluihin
ja emäntien essuihin. Samoin huippua oli
konesuojan katosta vaakasuoraan ripustettu valtaisa vanha hevoskärryn puupintainen pyörä, johon oli kiinnitetty erilaisia
luonnon kesäkukkia ja –kasveja. Se oli
tanssilattian katossa kauniissa kesäillassa
paljon vaikuttavampi kuin kaikkialle kimalteleva discopallo koskaan olisi voinut olla.
Edellisenä vuonna ja vielä kevään aikana oli sukulaisten mahdollista tukea
rahallisesti suvun kivisen muistomerkin
kunnostustyötä. Sunnuntaina, 4.7. oli
helppo todeta että työ oli erittäin onnistunut. Muistomerkki odotti meitä Keuruun vanhan kirkon hautausmaalla lähes
yhtä puhtaana kuin ensimmäisen kerran
kesällä 1975. Merkille jätettiin kukkaseppele kiitokseksi ja kunnioitukseksi esi-isien
muistolle.
Tuota ennen oli Jumalanpalvelus Keuruun uudessa kirkossa. Jumalanpalveluksessa saarnasi Jari Honkakari, kanttorina
toimi Kaja Jantsikene ja tekstin luki Heikki
Murtomäki. Poikkihuiludueton esittivät

Aino Saarimäki ja Olivia Välikoski. El condor pasa – kotka lensi – kauniisti ja virheettömästi sukulaisten kuultavaksi.
Kirkkokahvien jälkeen oli mahdollista
tutustua omatoimisesti sukutiloihin Murtomäki, Uusi-Könttäri ja Ohra-aho. Tuolla retkellä todella saattoi nähdä ja tuntea
esi-isien toimintaympäristön ja saada lisätietoa siitä mistä Keuruun Murtomäkiset
ovat paikallisesti peräisin.
Heinäkuun 3. ja 4. päivänä vuonna
2010 elettiin kaunista kesää ja mieleen
painuvia hetkiä vanhojen ja uusien sukulaisten kanssa. Yhdessä. Näitä muistoja
lämpimästi vaalien ja uudelle hallitukselle
ja uusille toimihenkilöille menestystä toivottaen,
Tuula-Riitta Välikoski,
Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry:n
puheenjohtaja 2005-2010.
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Murtomäkiset ja kansainvälisyys
Juhlapuhe Keuruun Murtomäen
sukujuhlassa 3.7.2010
Hyvät Murtomäen sukujuhlan osanottajat
- arvoisat kutsuvieraat, rakkaat sukulaiset
Kun puheenjohtaja Tuula-Riitta Välikoski soitti minulle maaliskuun alussa ja pyysi
puhujaksi tähän tilaisuuteen, lupauduin
hetken miettimisen jälkeen mielelläni. Jouduin kuitenkin empimään päätöstäni, kun
sain tietää juhlapuheen aiheen – Murtomäkiset ja kansainvälisyys. Mietin, mitä
erikoista siitä on sanottavissa. Kaivoin esille sekä uuden sukukirjan että Suomen historian ja ryhdyin selvittämään, miten kansainvälisiä murtomäkiset ovat vuosisatojen
saatossa olleet.
Suomen kielen sanakirjan mukaan kansainvälisyys tarkoittaa kansojen tai valtioiden välistä asiaa. Menneinä vuosisatoina
kansainvälisyys on merkinnyt paljolti sotia
ja niiden kautta piirrettyjä uusia rajalinjoja,
mutta myöhemmin myös kauppa- ja kulttuurisuhteita, joiden kautta uudet asiat ja
aatteet ovat siirtyneet maasta toiseen.
Murtomäen talon syntyessä runsaat
250 vuotta sitten Suomi oli Ruotsin osa
valtakuntaa, sen itäisin maakunta. Suomalaiset, joilla oli jo lähes 200 vuotta ollut
oma kirjakieli, ei ollut vielä ollut virallisesti
omaa isänmaata. Suomalaiset olivat uskollisia Ruotsin kuninkaan alamaisia.
Kun Esko Juhonpoika v. 1712 ja Elina Iisakintytär v. 1706 syntyivät, elettiin
isonvihan eli suuren Pohjan sodan aikaa.
Tämä aika muistetaan täydellisenä katastrofina: maa oli miehitetty, kyliä ja kaupunkeja poltettiin, naisia ja lapsia vietiin Pietariin. Syvä antipatia ja epäluulo Venäjää
kohtaan oli kylvetty.
Murtomäen talon perustaminen 1730luvun lopulla sattuu rauhan aikaan. Peltoa
raivattiin, talo laajeni ja lapsia syntyi. Yhte16

ydet ulkomaille olivat vähäiset. Suomessa
ollut virkamiehistö osasi pääosin suomen
kieltä, vaikka hallinnon kieli olikin ruotsi.
Seuraavan Venäjää vastaan käydyn
sodan, ns. pikkuvihan (1741–1743), vaikutukset eivät juuri ulottuneet Keuruulle.
Suomen itärajan siirtyminen Kymijokeen ei
haitannut nousevan talon elämää. Sodan
jälkeen 1745 Esko Juhonpoika kävi kuitenkin varmuuden vuoksi Turussa maaherran
virastossa tarkistamassa, että Murtomäen
talo kuului hänelle. Matkallaan hän ehkä
tapasi ruotsalaisen virkamiehen.
Suomen sota (1808–1809) ja sitä seurannut autonomian aika Venäjän keisarikunnan yhteydessä olivat Suomen tulevaisuuden kannalta käänteen tekeviä asioita.
Sodan alettua murtomäkiset joutuivat tekemisiin venäläisten miehittäjien
kanssa, sillä Keuruun seutu muuttui taas
sotatoimialueeksi. Tätä ajalta on säilynyt
tieto Murtomäen tulevan vävyn ja isännän
Aleksanteri Fredrikinpoika Collinin isoisän Ähtärin Hankolan isännän, kersantti
Iisakki Tanelinpoika Collinin kohtalosta. Iisakki vangittiin Ähtärin Nääsinsalmella
kesällä 1808 käydyn kahakan yhteydessä.
Venäläiset sitoivat hänet hevosen perään
ja juoksuttivat Keski-Pohjanmaan Lohtajalle, jossa hän sitten kuoli.
Sodan jälkeinen autonomian aika oli
Suomelle nousun aikaa. Suomi oli korotettu ”kansakunnaksi kansakuntien joukkoon”. Sen merkkinä olivat mm. omat
valtiopäivät ja keskushallinto. Suvun vävy,
talollinen Juho Riihimäki toimi 1800-luvun lopulla talonpoikaissäädyn valtiopäivämiehenä Helsingissä.
Suomen suuriruhtinas ja Venäjän keisari asui Pietarissa. Autonomia osana suurta
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Venäjän keisarikuntaa ja lähellä sen pääkaupunkia Pietaria antoi suomalaisille runsaasti mahdollisuuksia. Suvun ensimmäinen Venäjän siirtolainen oli Julius Räihä,
joka toimi laivaveistämön työnjohtajajana
Kronstadtissa Pietarissa 1870-luvulla.
Läheinen Inkerinmaa houkutteli myös
monia suomalaisia. Stefan Virkanen toimi siellä 1880-luvulta alkaen SkuoritsanRopsun seurakunnan kirkkoherrana. Hänen sisarensa Hilda Lucina Virkajärvi
avioitui 1890-luvun lopulla Inkerinmaan
Tuuteriin. Perhe koki kovia Neuvostoliiton
aikaan, mutta sen jäseniä elää edelleen Venäjällä.
Siirtolaisuus Suomesta Pohjois-Amerikkaan alkoi 1860-luvulla. Suurimmillaan
muutto oli 1900-luvun alussa. Tärkein
lähtöalue oli Pohjanmaa. Ensimmäiset
lähtijät 1880-luvulla olivat Evert Arthur
Nyyssölä Ähtäristä ja David Niemijärvi
Multialta.
Eniten lähtijöitä oli Collinin haarasta. Juho Abraham Kortemäki muutti
1900-luvun alussa Multialta Yhdysvaltoihin ja avioitui siellä. Perhe asettui Wisconsinin osavaltioon, ja sen jäsenet käyttävät
nykyisin sukunimeä Maki.
Verner Valfrid Saranen muutti Yhdysvaltoihin niin ikään Multialta. Hän perusti 1921 Saranen’s Inc. -nimisen yhtiön
Virginiaan Minnesotaan. Perhe pitää edelleen yhteyksiä Suomeen. Tässä yhteydessä
mainittakoon, että Vernerin poika Eino
Verner Saranen oli yhdessä Eino Aaltion
kanssa järjestämässä valkohäntäpeurojen
tuontia Suomeen 1934.
Kolmas lähtijä Multialta oli Väinö Antton Saramäki/Hagert. Hän suuntasi Ohioon, avioitui ja toimi siellä puuseppänä.
Linus Alfred Stenbacka lähti Ähtäristä
1905 ja vei mukanaan koko perhekuntansa siirtolaisiksi Kanadaan.
Tärkeä käänne suomalaisten kansainvälistymisessä oli itsenäisyysjulistus joulukuussa 1917. Kansanedustaja ja senaattori Onni
Eugen Talas oli keskeisesti mukana tässä
tapahtumassa. Hän toimi oikeustoimituskunnan päällikkönä, käytännössä Suomen

oikeusministerinä Svinhufvudin itsenäisyyssenaatissa ja joutui ottamaan kantaa kansainvälisyyteen Suomen hakiessa itsenäisyytensä tunnustusta naapurivaltioilta.
Talas toimi myös Hessenin prinssiä Suomen kuninkaaksi pyytämässä käyneen lähetyskunnan puheenjohtajana. Suvun toinen
jäsen Toivo Vääriskoski kuului samaisen
valtuuskuntaan. Talas toimi myöhemmin
suurlähettiläänä mm. Kööpenhaminassa,
Budapestissä ja Roomassa.
Suomen sisällissota- vapaussota tai kansalaissota, millä nimellä sitä itse kukin haluaa sitä kutsua – on yksi historiamme vaikeimmista kausista. Keväällä 1918 käytyyn
sotaan otti valkoisten ja punaisten suomalaisten rinnalla osaa noin 10.000 venäläistä ja 15.000 saksalaista sotilasta sekä pieni
joukko ruotsalaisia vapaaehtoisia. Sodan
pohjoisin rintama oli Vilppulassa, vain runsaan 30 km:n päässä Haapamäeltä.
Sota kosketti läheltä Murtomäen sukua. Niilo Alkio Karikkko kaatui Tampereen valtauksessa ja Murtomäen talon
poika Erkki Herman Murtomäki kuoli
vahingonlaukauksesta Vilppulassa matkalla rintamalle. Erkin langosta Aapo Kingelinistä ja serkun pojasta, Eeli Mikael
Mäkisestä on vain maininta kuolinpäivästä. Heistä kuitenkin tiedetään, että Aapo
Kingelin ammuttiin punaisena Kokkolassa
ja että Eeli Mäkinen kuoli Tammisaaren
vankileirillä.
Koulutus ja kielitaito auttavat ymmärtämään vieraita maita ja kulttuureita. Hilda
Karoliina Lindholm oli 1890-luvun kieliopinnoissa enonsa Stefan Virkasen luona
Inkerinmaalla. Hänen tyttärensä Toini Tellervo Toivanen taas teki 1928 kielimatkan
Saksaan ja Puolaan. Arma Hjorth opiskeli
huilunsoittoa Dresdenissä Saksassa. Kaarlo Kauno Järvinen teki 1920-luvulla
opintomatkoja Saksaan, Sveitsiin, Italiaan
ja Ranskaan.
Talvi- ja jatkosota olivat suvullemme koettelemus. Sota oli myös monelle nuorelle
ensimmäinen ulkomaan matka. Yhtenäistä
esitystä Murtomäen suvun sotakokemuksista ei ole tehty. Sukukirjasta kuitenkin sel-
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viää, että suvussamme oli sotasankareita.
Olli Sakari Aulanko oli Mannerheim-ristin ritari numero 133. Kyösti Keijo Ensio
Karhilan mainitaan ampuneen alas 33 viholliskonetta. Kaikille ei käynyt yhtä hyvin.
Talvisodassa kaatuivat mm. Paavo Saranen ja Kauko Sillanpää ja jatkosodassa
ainakin Paavo Pekkala, Esra Nyyssölä,
Reino Karhila, Mikko Aulanko sekä isoisäni Arvid Henrik Jokela.
Talin-Ihantalan tulihelvetin kokivat ja
siellä haavoittuivat mm. Heikki Kurikka ja
Antti Murtomäki. Eero Helin oli sodan
jälkeen sotavankina Neuvostoliitossa, ja
Esko Helin osallistui Lapin sotaan saksalaisia vastaan. Raimo Hirvimäki lähetettiin sotalapseksi Ruotsiin ja Jorma Björkman Tanskaan; oman aikansa kansainvälistymistarinoita nämäkin. Lottina sotaan
osallistuivat monet sukumme naiset mm.
Impi Nieminen, Aili Soini ja Kerttu
Keskinen. Sykähdyttäviä sotamuistoja sai
varmasti Viktor Ohra-aho, joka toimi jatkosodan aikaan autonkuljettajana Aunuksessa ja Itä-Karjalassa.
Sodan jälkeen on ollut tapana lähteä tai
lähettää nuoria opiskelemaan ulkomaille.
Sukumme kieli- ja opintomatkat ovat viime vuosikymmeninä suuntautuneet mm.
Ruotsiin, Ranskaan, Itävaltaan, Alankomaihin, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Suvun tunnetuin ulkomaan opiskelija lienee
Pentti Syrjä, joka kirjoitti 1970-luvun
opiskelukokemuksistaan Frunzen sotilasakatemiassa Neuvostoliitossa kohukirjan
Gruppa Finlandija.
Urheilu tunnetusti yhdistää kansakuntia.
Monet sukumme jäsenet ovat edustaneet
Suomen kansainvälisellä tasolla. Olympialaisiin ovat osallistuneet mm. veljekset
Voitto, Lauri ja Yrjö Kolho ammunnassa ainakin Lontoossa 1908 ja Tukholmassa 1912 sekä Kalevi Rassa jääkiekossa
Squaw Valleyssä 1960. Paavo Karikko
toimi kansainvälisenä urheiluvalmentajana
mm. Italiassa ja Sveitsissä.

18

Palvelu YK:n rauhanturvajoukoissa on
tarjonnut monelle sukumme jäsenelle
mahdollisuuden kansainvälistyä. Palvelupaikkoina mainitaan mm. Siinai, Kypros,
Libanon, Syyria, Israel, Egypti, Kroatia, Makedonia ja Kosovo.
Diplomaatin kansainvälisen uran ovat
Onni Talaan ohella valinneet mm. Veikko Valtonen, joka toimi lähetystöavustajana ja käänsi ranskalaista kirjallisuutta
sekä Kaarlo Järvinen, joka toimi kauppaattaseana Moskovassa. Eino Aaltio toimi
ennen sotia Suomen konsulina Duluthissa,
Minnesotassa. Nykypäivän diplomaattejakin joukossamme on.
Sukumme jäsenten viime vuosikymmenien työpaikat ulkomailla kertovat Suomen
kansainvälistymisestä. Työskentelymaiden
luettelo on pitkä. Merkittävinä työnantajina mainitaan suuret suomalaiset vientiyritykset. Kansainväliset järjestöt mukaan
lukien YK ja Euroopan komissio ovat myös
mukana. Tämä päivänä murtomäkisen voi
siis tavata vaikka kansainvälisenä virkamiehenä Brysselissä tai paperi-insinöörinä Kiinassa.
Avioliitot ovat sitoneet Murtomäen suvun moniin maihin ja kulttuureihin. Miniöitä ja vävyjä on tullut ainakin seuraavista
maista: Ruotsi, Tanska, Norja, Saksa, Englanti, Skotlanti, Sveitsi, Hollanti, Italia, Viro,
Ukraina, Venäjä, Burundi, Sudan, Egypti,
Kongo, Japani, Malesia, Azerbaidzhan ja
Yhdysvallat.
Tänä päivänä murtomäkisen voi tavata
miltä mantereelta tahansa, niin Euroopasta, Aasiasta, Amerikasta kuin Australiastakin. Sukumme ammattien kirjo on monipuolinen. Runsaan 250 vuoden jälkeen
voikin todeta raamatullisesti, että Murtomäen suku on ollut hedelmällinen, se on
lisääntynyt ja täyttänyt koko maan.
Pekka T Rajala
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Puhe iltajuhlassa
Keuruun Murtomäen sukujuhla 3.7.2010
Tuula Waris
Hyvät sukulaiset ja juhlavieraat,
Tulin tänä aamuna ensi kertaa elämässäni
tänne Keuruun seuduille. Kesäinen Keuruu
näytti kotoisalta aamulla, kun aurinko jo
helotti täydellä terällä ja tänne suuntaan
hurautimme. Vaikka en ole täällä aiemmin
käynyt, tarinoita olen silti kuullut paljon.
Ja Murtomäen sukukoruja muistan hiplanneeni äidin korurasiassa jo lapsuudessa.
Murtomäen sukummehan polveutuu Keuruun Murtomäen seitsemästä tyttärestä.
On edistyksellistä ja hienoa, että nimenomaan kantatilan tyttäret ovat näin merkittävässä roolissa sukukirjassamme.
Itse kuulun Collin-Nyyssölä -sukuhaaraan. Isäni äidinisä oli lääkintäneuvos
Heikki Nyyssölä, joka oli perustamassa sukuyhdistystämme 40-luvulla ja toimi myös
sen ensimmäisenä puheenjohtajana. Hän
kokosi myös ensimmäisen sukukirjan Murtomäen suvusta. Heikki Nyyssölä syntyi
Ähtärissä Nyyssölän tilalla, jonka hänen
isänsä Johan August Stenlund oli hankkinut 1800-luvun loppupuolella. Heikki
Nyyssölän äiti puolestaan oli Murtomäen
talon tytär Eva Collin, jonka vanhemmat
taas olivat Aleksander Collin ja Eeva-Greta
Murtomäki. Nyyssölän tila oli arvostettu ja
valistunut talo Ähtärissä, ja tuolla nähtiin
muun muassa seudun ensimmäinen öljylamppu sekä Singerin ompelukone. Merkittävämpää oli ehkä kuitenkin vielä se,
että perheen lapsista kolmesta pojasta tuli
Ähtärin ensimmäiset kansakoululaiset ja
myös Ähtärin ensimmäiset suomenkieliset
ylioppilaat.
Sen ajan Suomi oli vahvasti agraarivaltio ja säätyerot olivat suuret. Siksi olikin
poikkeuksellista, että talonpoikaisen tilan
Nyyssölän pojat pääsivät kouluttautumaan

niin pitkälle. Isä Johan eli Janne toivoi vanhimmasta pojastaan Einosta pappia, mikä
oli hienointa mitä hän isänä tiesi pojalleen
ajatella. Hieno ammattihan se onkin. Eino
taisi teologiaa vuoden opiskella isänsä mieliksi, mutta totesi sitten, ettei se ollut häntä
varten. Rohkeasti hän vaihtoi opintosuuntaansa ja lähti opiskelemaan juridiikkaa,
joka oli – jos mahdollista – vielä kauempana sen ajan suomenkielisen talonpojan
tavanomaisista tulevaisuuden haaveista.
Tarina kertoo, että ylioppilas Eino Stenlund (joka siis silloin ei ollut vielä Nyyssölä)
törmäsi kesäisellä Ähtärin raitilla paikalliseen ruotsinkieliseen laamanni Waldéniin,
joka tiedusteli nuoren herran tulevaisuuden suunnitelmia. Eino vastasi siihen, että
teologian opinnot olivat tosiaan vaihtuneet
hänellä juridiikkaan. Laamanni Waldén oli
tästä äimistynyt ja totesi Einolle: ”Eikö
nuori Stenlund tiedä, että juridiikka sopii
ainoastaan herrasväen lapsille?”
Eino Nyyssölän jälkeläinen Peter Küttner, jolta tämän tarinan kuulin ja joka on
täällä myös paikalla tänään, kertoi, että tuo
kohtaaminen laamanni Waldénin kanssa
jäi Eino Nyyssölän mieltä kaivertamaan
koko loppuelämäksi. Eino Nyyssölästähän
tuli lopulta mm. menestynyt hovioikeuden
neuvos, joten ei hänellä juridiikan ala ihan
pieleen mennyt uravalintana. Eino Nyyssölä kuoli vuonna 1937. Ähtärin kirkkomaalla
hänen hautakivessään lukee: ”Talonpoika,
kihlakunnan tuomari”. Ensin siis talonpoika. Laamanni Waldénin kummastus talonpoikaisesta taustasta ja uravalinnasta jäi
siis Einolle pysyvästi mieleen.
Täytyy olla ylpeä omista juuristaan. Ei
nimi miestä pahenna ellei mies itse. Mer-
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kittäviä henkilöitä on suvussamme monia.
Toisaalta itse kukin määrittänee sen, mikä
tässä elämässä on oikeasti merkittävää ja
tärkeää. Tärkeää on, että pysyy rehellisenä
toisille, itselleen ja periaatteilleen.
Sukumme jäsenten peräänantamattomuus ja sisukkuus – jota ehkä joissain
tilanteissa voidaan kutsua myös jääräpäisyydeksi – tulevat mainiosti ilmi Collinin
suvun jäsenen, Isak Collinin, elämänkohtalosta. Suomen sota, josta muuten juuri
hiljan tuli kuluneeksi 200 vuotta, käynnistyi vuonna 1808, jolloin venäläiset tulivat.
Ruotsi ei näyttänyt vahvalta, ja niinpä Suomen säätyläiset vannoivat jo kovaa vauhtia uskollisuutta Venäjälle. Rauha saatiin
solmittua lopulta loppuvuodesta 1809,
mutta jo 1808 aatelisto ja papisto olivat
varsin suopeita Venäjän suuntaan. Venäjän nähtiin tuovan uusia mahdollisuuksia
suomalaisille. Sotaa käytiin siis jo puolella
halulla. Talonpojat sen sijaan olivat venäläisiä vastaan eikä heidän piirissään valoja
vannottu. Vastarintaliikkeitä syntyi, ja sellaisia oli myös täällä Keuruulla. Hankolan
tilan isäntä oli juuri tämä Isak Collin, joka
oli paikallisen vastarintaliikkeen vetäjä ja
häntä kutsuttiinkin ”Hankolan kersantiksi”. Tätä vastarintaliikettä ei hyvällä katsottu, ja tuolloin jo 70-vuotiasta Isak Collinia
patisteltiin vannomaan uskollisuutta Venäjälle. Isak oli sitkeää sorttia eikä lähtenyt
tällaiseen peliin mukaan. Niinpä miesparka sidottiin kiinni kärrynaisaan ja lähdettiin
juoksuttamaan. Aina välillä pysäytettiin
hevonen ja tivattiin, josko vannominen jo
luonnistuisi, mutta Isak pysyi lujana. Vanha mies jaksoi aina Lohtajalle asti eli n.
200 km, kunnes lopulta kuoli. Ja valaa ei
vannottu koskaan. Kirkonkirjojen sarakkeeseen ”muuttanut minne” merkittiin
hänen kohdalleen yksioikoisesti: helvettiin.
Näin mielisteltiin venäläisiä. Myöhemmin
kuulemma tietoja oli rustattu yli ja korjattu tuossa Isak Collinin ”muuttanut minne”
-sarakkeessa: ”Kuollut. Kuten luullaan taivaaseen.” Helpommalla olisi Isak -parka
päässyt, jos olisi luovuttanut ja vannonut
toivotut valat, mutta se olisi ollut hänen
20

periaatteittensa vastaista. Tällaista sitkeyttä ei voi muuta kuin ihailla.
Entä mitä kautta minä olen tänne tänä
iltana päätynyt? Kiitokset sukuyhdistykselle
stipendistä, jonka sain vuonna 2007. Sain
stipendini Onni Talaan stipendirahastosta
loppuvaiheen opintojani tukemaan.
Olin tuolloin juuri viimeistellyt pro gradu
-työni, joka käsitteli suomen kieltä. Työssäni tarkastelin niinkin simppeliltä kuulostavaa asiaa kuin sanaa just. Yli sata sivua siitäkin aiheesta lopulta tuli työstettyä tekstiä
ja paljon jäi vielä sanomatta. Tarkemmin
sanoen tutkin tätä just-sanaa puhutussa
kielessä ja käytin aineistona nauhoitettuja,
tavallisia keskusteluja. Minua kiinnosti se,
miten just käyttäytyy keskustelussa: sekä
tavallisessa arkipuheessa että virallisemmissakin yhteyksissä, kuten vaikkapa lääkärin vastaanotolla tai Kelan tiskillä.
Haluan välttämättä kertoa muutaman
seikan justista – mutta lupaan pitää tämän
lyhyenä. Monelle tulee ensimmäisenä mieleen just silloin kun se on ajan adverbi, eli
kun sanotaan vaikka ”tulin just” tai ”me
oltiin just lähdössä”.
Fokuspartikkeliksi sitä puolestaan kutsutaan kun sanotaan ”just semmonen”
tai ”just se kahvikuppi”. Mutta erityisesti
halusin työssäni tietää, minkälainen just
on vuorovaikutuksessa kun se on dialogipartikkeli. Toisin sanoen mitä ihmettä
haluamme sanoa, kun viljelemme keskustelussa sanaa just ja kommentoimme sillä
keskustelukumppanimme sanomisia? Niin
niin. Just. Joo. Ahaa. Kaikilla näillä niin kutsutuilla dialogipartikkeleilla on oma tehtävänsä ja merkityksensä keskustelussa.
Just voi heijastella samanmielisyyttä – ja
erityisesti muodossa nii just – mutta ei suinkaan välttämättä aina. Itse asiassa lyhykäinen just voi ollakin merkki siitä, että sen
sanoja ei olekaan varauksetta samaa mieltä keskustelukumppaninsa kanssa, vaan
pikemminkin ottaa just-kommentillaan vähän etäisyyttä. Saattaapa keskustelija jopa
toppuutella käynnissä olevaa puheenaihetta kohti sen lopetusta lasauttamalla ilmoille just. Toisaalta just voi myös ilmaista
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ironiaa. Entä mitä eri merkityksiä just voi
kantaa, kun esimerkiksi lääkäri käyttää sitä
vastaanotollaan, kun potilas kertoo astmaongelmistaan? Monitahoinen ilmiö siis,
josta en kuitenkaan lähde tässä enempää
tarinoimaan, vaikka kovasti mieli tekisi.
Kieli ja sen keinot kiinnostavat minua
paljon, enkä ole haudannut suunnitelmia
jatko-opinnoista. Just jätti vielä paljon tutkimisen aihetta, ja miksei toki moni muukin
keskusteluanalyyttinen ilmiö. Nyt kuitenkin
muut työt ovat vieneet mukanaan.
Työ on vienyt minut varsin kauas dialogipartikkelista just. Työskentelen onlinetuottajana tv-kanava Nelosella. Omat vanhempanikaan eivät tiedä mitä se tarkoittaa.
Suunnittelen ja tuotan työssäni Nelosen
erilaisten ohjelmien nettikokonaisuuksia.
Viime aikojen webprojektejani ovat olleet
mm. tv-ohjelma Kuorosodan sivut ja niiden
sisältö. Ohjeistan sisällöntuotannon sivuille ja tarvittaessa teen myös itse: haastattelen, otan valokuvia suorissa lähetyksissä ja
kaikkea mahdollista.
Kuka meistä tekee mitäkin, mutta jokainen meistä vie osaltaan eteenpäin sukuamme, joka haaroittuu ja laajenee vähä
vähältä. Tällaiset sukukokoukset ovat ainutlaatuinen tilaisuus hahmottaa konkreettisesti, mistä itse on lähtöisin ja miten
laajalle oma suku ulottuu. Ja ennen kaikkea
tutustua omiin sukulaisiinsa. Murtomäen
suvun ensimmäinen sukujuhla järjestettiin
kesäkuussa vuonna 1947, eli 63 vuotta sitten. Sukumme edustaja E. A. Aaltio kuvaili

mukavia juhlia jälkikäteen näin:
Suvun Haapamäellä ja läheisyydessä
asuvat naiset olivat nähneet suuren vaivan valmistaessaan juhlapäivälliset Suojalle. Erinomaisena yliemäntänä toimi Hanna
Murtomäki. Juhlien eräs päätapahtumia
oli kaskenpoltto (--). Sen oli järjestänyt
sukutalon isäntä, herastuomari Heikki
Murtomäki. Komeasti nousivat lieskat ja
kaskisauhu kesäiselle taivaalle, kuten vielä tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä Murtomäen mailla. Se oli
varmaankin viimeinen kaskenpoltto, minkä koossa oleva sukupiiri näki. Juhlien suurimman taakan oli joutunut kantamaan
Murtomäen reipas ja aine hyväntahtoinen, eteläpohjolainen emäntä Lilia Aurora
Murtomäki, jolle suvun kiitokset esitettiin.
Juhlia oli koko ajan suosinut mitä ihanin,
aurinkoinen sää – olihan koko kesä 1947
muutenkin poikkeuksellisen kaunis. Tyytyväisenä, kiitollisena ja monia muistoja
rikkaampana poistui laaja sukulaisjoukko
jälleen kukin omalle taholleen.
Nuo vuoden 1947 ensimmäiset sukujuhlat kuulostavat yhtä onnistuneelta kuin
tämäkin kesäinen viikonloppu täällä Keuruulla. Kaskenpolttoa emme todennäköisesti tosin saane ihastella, mutta sitä vastoin ohjelmassa on ollut kaikkea muuta.
Tärkeimpänä kaikesta voimme tämän viikonlopun jälkeen kukin poistua tahoillemme taas monta muistoa rikkaampina.
Suurkiitos kaikille sukukokouksen järjestelyihin osallistuneille ja mukavaa iltaa!

Monipuolista palvelua

• Digipainotalo • KIPA-kirjakauppa • Postin myyntipiste
Hyvä valikoima sukukirjoja ja Keuruu aiheisia kirjoja
KIPA KirjaKeuruu, p. 040 3000 704 • Keuruskopio Oy, p. 040 3000 700
Keuruuntie 10, 42700 Keuruu • www.keuruskopio.fi • info@keuruskopio.fi
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Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen hallitus 2010-2015

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Marita Autiomäki
Väätäsentie 30, 43430 Väätäiskylä
p. 041 4922 989
marita.autiomaki@gmail.com

Juhani Aaltio
Kukkamontie 359, 42700 Keuruu
p. 040 5296735, juhani.aaltio@gmail.com

Marketta Gustafsson, varapuheenjohtaja
Neilikkapolku 12 A, 01300 Vantaa
p. 040 5560 068
marketta.gustafsson@gmail.com
Tuija Isokivi
Multiantie, 42700 Keuruu
p. 0400 132 354, tuija.isokivi@sci.fi
Riitta Kangasaho
Myllyrengintie 8, 40640 Jyväskylä
p. 050 4315 145, riitta.kangasaho@jynok.fi
Pirkko Mannerla
Hiihtäjäntie 4 B, 00810 Helsinki
p. 040 9661 411
Esko Murtomäki
Murtomäentie 633, 42800 Haapamäki
p. 050 5524 372, esko.murtomaki@gmail.com
Simo Murtomäki
Kevätkatu 20 B, 15240 Lahti
p. 044 3868491, simo.murtomaki@phnet.fi
Maarit Mäkelä
rahastonhoitaja/jäsensihteeri
Vehkoontie 503, 42600 Multia
p. 040 8366 268, maarit.makela@yahoo.com
Riku Räihä
Haapasaarentie 1 H 59, 00960 Helsinki
p. 041 5299 175, riku.raiha@hel.fi
Juha Saranen
Terhokuja 4 b 11, 01710 Vantaa
p. 040-5362281, juha.saranen@lut.fi
Kimmo Vierinkari
Suuruspääntie 18 as 2
40520 Jyväskylä
p. 040 5472 353
kimmo.vierinkari@elisanet.fi

Puheenjohtaja: Pekka T. Rajala
Kuuvuorenkatu 2, 15830 Lahti
p. 040 5344 611, pekka.t.rajala@storaenso.com
Sihteeri: Reetta Saarimäki
Jaakkolantie 6, 40950 Muurame		
puh. 040 838 8518, reetta.saarimaki@nic.fi

Seppo Harjula
Harjulantie, 42700 Keuruu
p. 050 3265 005, seppo.harjula@pp1.inet.fi
Esko Hietanen
Haaramäentie 120, 42800 Haapamäki
p. 040 7174 549, esko.hietane@pp.inet.fi
Nana Keränen
Ritarimäki 4B, 01700 Vantaa
p. 040 9601 584
Heini Kinnunen
Vesijärvenkatu 17 B 36, 15110 Lahti
p. 040-5568361, h3ini@hotmail.com
Eino Kytölä
Rauhalantie 8, 42600 Multia
p. 0500 605 327, eino.kytola@pp.inet.fi
Anis Murtomäki
Sammalistontie 314, 42930 Katajamäki
p. 044 0372 340, anismurtomaki@hotmail.com
Kauko Pakari
Sulunsalmentie 1-3 B 6, 40950 Muurame
p. 045-1147073, kauko.pakari@elisanet.fi
Antti Pekkala
Kurkilahdentie 36, 42700 Keuruu
p. 040 5236 211
Marjatta Sydänmaa
Välitie 3, 42700 Keuruu
p. 040 8282 039, marjatta.sydanmaa@keuruu.fi
Hannele Tikanvaara
Tikasrinne 3 A, 02200 Espoo
p. 09 520 430, hannele.tikanvaara@formin.fi
Tuomas Virkajärvi
Oriniementie 2, 42700 Keuruu
p. 050 5686 562, Tuomas.Virkajärvi@pp.inet.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	 .
€5
3

sukutuotteet

Tekstiilit

RINTASOLKI ................................. 85 €
SOLMIONEULA .......................... 75 €
KALVOSINNAPIT ........................ 60 €
yhdessä ostettuna..........110 €
rannekoru .............................130 €
KÄÄTY........................................... 185€

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
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Elli Äijälä, 6 v.

Sofia Arvilommi, 8 v.

Iida Arvilommi, 5 v.

Ilkka Nieminen, 6 v.

Josef, Australiasta

Leila, Australiasta
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