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10 Varsinainen jäsen

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

MAArIt Mäkelä (os. AutIoMäkI)
rahastonhoitaja/jäsensihteeri 
Vehkoontie 503, 42600 Multia   
puh. 040 836 6268, maarit.makela@yahoo.com

MArItA AutIoMäkI
Väätäsentie 30, 43430 Väätäiskylä  
puh. 041 492 2989, marita.autiomaki@jippii.fi

tuIjA IsokIvI
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, webbi-mestari
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

Varajäsen

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

eIno kytölä
Rauhalantie 8, 42600 Multia   
puh. 0500 605 327, eino.kytola@pp.inet.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

Sukuyhdistyksen kotisivut: www.dlc.fi/~kmsuku/

tarvikemyynti ja lehden toimitus:
kIrstI PAAsu
Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
puh. 040 3000 701, kirsti.paasu@keuruskopio.fi

sihteeri: reettA sAArIMäkI
Verkkoniementie 25 as 5, 40950 Muurame  
puh. 040 838 8518, reetta.saarimaki@nic.fi

Puheenjohtaja: tuulA-rIIttA välIkoskI
Mäenrinteenkatu 22, 33580 Tampere  
puh. (03) 3628 280, tuula-riitta.valikoski@uta.fi
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 pääkirjoitus

Sukulehti tiedotusvälineenä

Lehti sai siis viime vuonna arvoisensa vas-
taanoton – kiitos siitä monien sukulaisten, 
jotka ovat asian tiimoilta soittaneet tai 
käyneet hyväksyntänsä kertomassa ihan 
paikan päällä.

Lehden saa käteensä suoraan osoitere-
kisterin perusteella ne henkilöt, jotka ovat 
maksaneet jäsenmaksunsa. Kiitettävästi 
onkin tänä vuonna tullut jäsenmaksuja, 
joten tämäkin on osoitus siitä, että lehteä 
halutaan. Tokihan irtonumeroita myydään 
Keuruulla Keuruskopio Oy:n kirjakaupassa 
KirjaKeuruussa, joka on allekirjoittaneen 
oma perheyritys ja sijaitsee Keuruuntie 
10:ssä. Täältä on siis lähtöisin niin itse 
lehden sisällön taitto ja lopuksi myös pai-
notyö.

Toki tänä päivänä voidaan hyvänä 
tiedotusvälineenä pitää myös internet-
tiä ja osoitteemme siellä on www.dlc.
fi/~kmsuku. Joskin niin moni – kuten alle-
kirjoittanutkin – haluaa juttunsa lukea vie-
lä painettuna paperille, joka vain tuntuu 
niin paljon mukavammalta ja mieleenpai-
nuvammalta. Jokainen tekee sen kuiten-
kin tavallaan ja internetin kautta saamme 
toki paljon hyödyllistä tietoa ja monta 
kertaa paljon helpommin ja nopeammin 
kuin sitä lehdistä tai kirjoista etsimällä löy-
täisikään. Mutta sukulehteä ette sieltä voi 

selata, vaan se ihan oikeasti on luettavissa 
vain painettuna versiona.

Se, että tuleeko sähköposti korvaa-
maan jatkossa osittain painetun lehden, 
saamme nähdä. Ainakin tähän mennessä 
myös ulkomailla asuvat ovat halunneet 
lehden heille postitettuna.

Suvun tarinoita voitte jokainen teistä 
kertoa omin sanoin ja toimittaa tarinat tai 
faktatiedot suoraan toimitukseen. Pyrim-
me kaikki julkaisemaan jossain vaihees-
sa. Henkilökuvia, sukutaloista tarinoita ja 
vanhoista sukujuhlistakin olisi kiva saada 
juttuja. Lisäksi lehdessämme on tarkoitus 
olla myös ilmoituspalsta, johon voitte lait-
taa ilmoituksianne, jos teillä sellaista tar-
vetta sukulaisille on, kuten tässäkin leh-
dessä on luettavissa.

Kiitän kaikkia sukulaisia aktiivisesta yh-
teydenpidosta ja kiitoksista, joita olemme 
toimitukseen saaneet sekä taas niin mie-
lenkiintoisista jutuista, joita nyt lehden 
sivuilta voitte lukea. Paljon on virinnyt ker-
rottavaa ihmisille ja seuraavaan lehteen 
odotankin sitten niitä kertomuksia ja tari-
noita, joita olette minulle esittäneet.

Sukulaisterveisin Keuruulta

Kirsti Paasu
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hallituksen tervehdys

Tästä lehdestä 
tuli perinne. Aloi-
timme lehden 
tekemisen viime 
vuonna ja silloin 
kir joituksessani 

pohdin että jos ensimmäistä kertaa toi-
mittaessa toimintaa pidetään tarkoituk-
senmukaisena, niin toimintaan voi tulla 
jatkoa,  ja siitä voi kehittyä jopa perinne.  
Näin on tapahtunut Keuruun Murtomäen 
sukuyhdistyksen julkaiseman sukulehden 
kohdalla.  Lehti ilmestyi ensimmäisen ker-
ran viime keväänä ja siitä saatiin myönteis-
tä palautetta vielä heinäkuun sukujuhlissa. 
Varsin moni tämän lehden artikkeleista on 
itse asiassa syntynyt sukujuhlissa käytyjen 
keskustelujen pohjalta. Kiitos teille lehden 
saamasta tuesta hyvät sukulaiset!

Vuosi 2007 oli yhdistyksemme toimin-
nassa varsin merkittävä: 

heinäkuussa juhlimme sukuyhdistyk-
semme 60-vuotisjuhlia näkyvästi puhein ja 
musiikkiesityksin. Jaoimme jälleen stipen-
dejä ja nautimme illan lopuksi hersyvästä 
näytelmästä.  Kaikissa ohjelmissa oli mu-
kana luonnollisesti omia sukulaisiamme. 
Juhlatilaisuudessa julkaisimme myös suku-
kirjamme Seitsemän tytärtä Keuruun Mur-
tomäestä sisarteoksen, tarinakirjan Pojat 
on poikia Murtomäessäkin. 

Tarinakirja on vajaan vuoden aikana 
lähes loppuunmyyty.  Kyseinen asia ei ole 
yllätys sillä tarinakirjan tarinat ovat paitsi 
sukulaistemme sujuvasti kirjoittamia myös 
sellaisia, että ne meistä kertoessaan liitty-
vät sekä Suomen yleiseen että kulttuurihis-
toriaan.  Suomen itsenäisyyden 90 -vuotis-
juhlavuotta juhlittiin viime vuonna ja myös 
kirjastamme löytyy vaikuttavia kertomuksia 
eri sotien aikaisesta elämästä sekä itse rin-
tamalla, rintaman takana kaukopartioiden 

että kotosalla  vaikkapa  pienten poikien 
ja tyttöjen kokemana.  Kulttuurihistoriaan 
liittyviä tarinoita kirjassa on esimerkiksi ta-
rina Kahran Kertusta ja Sakari Topeliukses-
ta sekä tarina naishuilisti, Arma Pahlmanis-
ta os. Hjort.  Arma Pahlmanin tarina elää 
mielenkiintoisesti vielä tänä päivänä: hä-
nen kuolemastaan tulee lokakuussa 2008 
kuluneeksi 50 vuotta ja siihen liittyen Tam-
pereen huiluklubi ry  järjestää hänen muis-
tokonserttinsa Tampereella.  Konserttioh-
jelmisto noudattelee vuoden 1907 Arman 
ensikonserttia, jossa hänen säestäjänään 
toimi Armas Järnefelt.  Yhtenä pääjärjes-
täjänä on  nykyisen hallituksemme jäsen, 
itsekin huilisti ja Arman tarinan kirjoittaja, 
musiikkipedagogi (AMK),  Päivi Järkäs.

Sukuyhdistyksemme on tuottanut usei-
ta kirjoja viime vuosien aikana ja seuraava 
kirjallinen projekti on päivittää Multian-
niemen sukuhaaran matrikkelit.  Tämän 
toiminnan lisäksi on sukulehti oivallinen 
foorumi  sukutietojen ja - tarinoiden esil-
letuomiseen.

Sukuyhdistyksen jäsenmaksu liittyy 
olennaisesti sukulehden toimittamiseen. 
Sillä huolehditaan painatus- ja postitusku-
luista ja sen maksamalla sukulehden saa 
vuosittain.   Pidetään yhdessä huoli, että 
lehden toimittaminen onnistuu myös jat-
kossa ja pääsemme seuraamaan lukuisia 
uusia sukutarinoita. Vuonna 2010, jolloin 
on seuraava sukukokous voimme yhdessä 
arvioida, millainen Keuruun Murtomäen 
sukuyhdistyksen julkaisema sukulehti meil-
lä silloin on. 

Hyvää kesän alkua kaikille!

Tampereella huhtikuussa 2008

Tuula-Riitta Välikoski
Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen 
puheenjohtaja

Puheenjohtajalta
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Vuosi on hurahtanut nopeasti. Talvi on 
juuri koettu pohjoisessa hiihdelleen ja 
kävihän se pikaisesti myös täällä Etelä-
Suomessa, vaihtuen nyt jo upeaan kevää-
seen. Pian olemme kesän kynnyksellä ja 
on kulunut vuosi siitä, kun juhlittiin suku-
yhdistyksen syntymäpäiviä. Minulle juhlat 
olivat ensimmäinen sukuyhdistyksen suuri 
tapahtuma, jonne osallistuin. Kokemus oli 
todella hauska ja tutustuin mukaviin uu-
siin ihmisiin, tavaten pitkästä aikaa myös 
tuttuja kasvoja. Lisäksi upea yhteenkuulu-
vuuden tunne antoi aivan uutta potkua 
sukuyhdistyksen ”hommiin”.

Sukuyhdistyksen web-sivujen osalta 
toivomme sukulaisten edelleen laittavan 
ideoita ja palautetta sähköpostitse osoit-
teeseen satupatiala@hotmail.com. 

Web-mestarilta
Erityisen terve-
tulleita olisivat 
esimerkiksi vin-
kit www-sivuis-
ta liittyen suku-
tutkimukseen/
sukuseuroihin. 
Verkkosivuiltamme löytyy muun muassa 
tietoa ajankohtaisista asioista, ohjeistus-
ta jäsenmaksun maksamista/jäsentietojen 
muutosta varten sekä tietoa sukutuotteis-
ta ja niiden tilaamisesta. Sukuyhdistyksen 
web-sivut löydät osoitteesta: http://www.
dlc.fi/~kmsuku/.

Aurinkoisia kevätpäiviä ja rentouttavaa
kesää toivottaen, 

Satu Pätiälä

Ensimmäiseksi lämmin kiitos kaikille jä-
senmaksunsa maksaneille sukuyhdistyk-
sen jäsenille. Jäsenmaksun maksaminen 
mahdollistaa sukuyhdistyksen toimimisen 
tulevaisuudessa. Kyseisillä maksuilla ka-
tamme vuosittain hyvinkin paljon asioita, 
sukulehden kustantamiseen ja tiedottei-
den postittamiseen yhdistyksen jäsenille, 
kotisivujen ylläpitämiseen ja juoksevien 
kulujen hoitamiseen, muutamia kuluja 
mainitakseni. Taloudellisesti ajatellen yh-
distyksen toiminta ei olisi edes mahdollis-
ta ilman aktiivisia jäseniä. 

Stipendirahastoon kerääntyneet kan-
natusmaksut jaamme suvun nuorille, jot-
ka ovat menestyneet opinnoissaan stipen-
dien muodossa, lähinnä sukukokouksessa, 
joka on tulossa vuonna 2010. 

Jäsensihteeriltä
Muistuttaisin vielä 
kaikkia jäseniä, että 
pitäkää yhteystie-
tonne ajan tasalla 
jäsenrekister i in. 
Yhteystietoni löy-
tyvät alta. Minulle voi aina soittaa, laittaa 
kirjeitä tai sähköpostia. 

Mikäli  suvusta löytyy sellaisia ihmisiä, 
joille tiedotteita ei ole tullut tai joku haluaa 
liittyä sukuyhdistyksen jäseneksi, ottakaa 
rohkeasti yhteyttä. 

Talvimyrskyisin terveisin, 

Maarit Mäkelä
Puh. 040 836 6268, 
Vehkoontie 503, 42600 Multia
maarit.makela@yahoo.com
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 henkilökuvassa

Hei, Olen Reetta Saarimäki sukuyhdistyk-
sen sihteeri. Perheeseeni kuuluvat mie-
heni Arin lisäksi pojat Ilkka 4v ja Simo 9 
kk. Moni viime kesänä sukuyhdistyksen 
60-vuotisjuhlassa ollut varmasti muistaa 
minut pyöreänä kuin ilmapallo. Simo syn-
tyikin vajaan kahden viikon päästä juh-
lasta. Perheeni miesvaltaa vahvistaa vielä 
sekarotuinen Pate-koira. Asumme Muura-
messa Jyväskylän kupeessa. 

Kuluneen talven olen ollut poikien 
kanssa kotona äitiyslomalla. Edellisenä 
keväänä valmistuin Kemian opettajaksi 
Jyväskylän yliopistosta. Sukuyhdistyksen 
sihteerinä olen toiminut vuodesta 2002. 
Mukaan sukuyhdistystoimintaan tulin 
”suoraan pystymetsästä”, kuten tavataan 
sanoa. Aloittaessani sihteerin hommia 
tunsin omia juuriani ja suvun tarinaa to-
della vähän – oman sukuhaarani osasin 
juuri ja juuri kertoa. Vuosien saatossa on 
eteeni tullut useita mielenkiintoisia tari-
noita sekä ennen kaikkea todella mielen-
kiintoisia sukulaisia. On ollut todella ilo 
tutustua moniin uusiin ihmisiin, joilla 
kaikilla on oma tarina kerrottavanaan. 

Henkilökuvassa Reetta Saarimäki
Jäljelle jäävän vapaa-aikani kulutan 

mielelläni käsitöitä tehden, lähinnä kudon 
villapaitoja ja ompelen vaatteita pojille. 
Ennen lasten tuloa olin innostunut ja ak-
tiivinen koiraharrastaja – koulutin omaa 
koiraa kilpailuihin ja muiden koiria koulu-
tuskentillä. Nyt koiraharrastukseeni kuuluu 
lähinnä vain koiran kanssa lenkkeileminen 
ja koirakin on vaihtunut rotukoirasta mo-
nirotuiseksi. Kaiken edellä kerrotun lisäksi 
suoritan tutkintoa täydentäviä opintoja 
yliopistolla. Lähi vuodet näyttävät mihin 
suuntaan harrastukseni muuttuvat – löy-
tääkö sitä itsensä kuljettamasta poikia 
jääkiekkoharjoituksiin vai partioleireille tai 
kenties ehkä molempiin.

Sukuterveisin,
Reetta

P.S. Minut löytää Murtomäen 
sukukirjasta Collinien 

sukuhaarasta taulusta 
numero 4223.

Reetta ja lapset.
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Hyvät sukulaiset ja juhlavieraat 

Tulen perheeni kanssa suoraan Tallinnasta, 
jossa olimme eilen viettämässä serkkuni 
ja hänen virolaisen morsiamensa häitä. 
Keuruun Murtomäen sukumme versoaa ja 
kasvaa yhä laajemmalle – myös maan ra-
jojen ulkopuolella. Tänään on hienoa olla 
täällä meidän kaikkien yhteisillä juurillam-
me Keuruulla, mistä kaikki on lähtöisin.

Kuulun itse Collin/Nyyssölä-sukuhaa-
raan. Asun Helsingissä, olen lääkäri ja 
erikoistun käsikirurgiaan. Isoäitini Annik-
ki Wariksen isä oli lääkintöneuvos Heikki 
Nyyssölä, joka oli sukuyhdistyksemme pe-
rustajajäseniä ja ensimmäinen puheenjoh-
taja. Heikki Nyyssölä suoritti elämäntyönsä 
lääkärinä ja oli arvostettu kirurgi toimien 
mm. Lahden kunnallissairaalassa ylilääkä-
rinä 25 vuoden ajan. Hän oli kahden vel-
jensä kanssa ensimmäiset suomenkieliset 
kansakoululaiset ja ylioppilaat Ähtärissä. 
Heikki Nyyssölä oli luonnonystävä ja har-
rasti metsästystä, metsänhoitoa ja puu-
tarhan hoitoa. Hän hankki vanhana ta-
lonpoikaissuvun jäsenenä paljon metsää 
Lahden kupeesta Sysmästä ja Nastolasta. 
Nastolassa hänellä oli pienen Valkeajärven 
rannalla Loukko-niminen metsästysmaja, 
joka on nykyisin perheemme kesänviet-

Juhlapuhe

Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen 60-vuotisjuhla,
Keuruun Haapamäen Höyryveturipuisto 7.7.07

topaikka. Mökin ulko-ovessa on edelleen 
ruosteinen ovenkolkuttaja, jossa komeile-
vat nimikirjaimet HN. Loukon mökissä on 
muutoinkin säilynyt hyvin alkuperäinen 
metsästysmajan tunnelma. Seiniä korista-
vat hirvensarvet, karhuntalja ja ahmannah-
ka. Hauska yksityiskohta mökissä on pieni 
ampumaluukku, jonka kautta Heikki Nyys-
sölä pyysi kettuja haaskalla. Mökin puisis-
sa vuoteissa on käytännölliset puukannet, 
joilla vuodevaatteet saa suljettu hetkessä 
kannen sisään ja sängyt muutettua pirtin 
penkeiksi. Joidenkin mielestä tosin näissä 
sängyissä on epämiellyttävä nukkua, koska 
sängyt tuovat puukansinensa ruumisarkut 
mieleen. Loukosta tuli sittemmin isovan-
hempieni Annikki ja Wille Wariksen kesän-
viettopaikka, jossa olen viettänyt kesiä lap-
suudesta lähtien. Isäisäni professori Wille 
Waris oli Heikki Nyyssölän vävy ja juuri 
lakkautetun Tilkan keskussotilassairaalan 
kirurgi ja ylilääkäri. Myös isäni Timo ja isäni 
kaksi veljeä Pekka ja Jukka ovat kirurgeja. 
Kirurgiperinteet polveutuvat suvussamme 
nyt siis jo neljännessä polvessa.

Lähes päivälleen 60-vuotta sitten vuon-
na 1947 kesäkuun 28.-29. päivänä järjes-
tettiin ensimmäinen Keuruun Murtomäen 
sukukokous täällä Haapamäellä Murtomä-
en talossa ja Keuruun kirkolla. Aiemmin 
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Juhlapuhe

samana vuonna perustettiin myös suku-
yhdistyksemme. Tuolloin ilmestyi myös 
ensimmäinen sukukirja Murtomäen su-
vusta Heikki Nyyssölän kokoamana. Aiem-
min tosin Heikin isoveli Eino Nyyssölä oli 
vuonna 1924 julkaissut kirjan ”Entisestä 
Ähtäristä”, joka loi pohjaa Keuruun Mur-
tomäen sukututkimukselle. Heikki Nyys-
sölä mainitsee ensimmäisen sukukirjan 
esipuheessaan että ”sukukirja on luon-
nollisesti puutteellinen ja vajavainen. Siinä 
olevat sukuhaarat ovat lisäksi epätasaises-
ti tutkittuja, jopa jotkut sukuhaarat voi-
vat puuttua kokonaan.” Hänen arvokasta 
sukututkimusta on jatkettu. Uusimmas-
sa vuonna 2005 painetussa sukukirjassa 
”Seitsemän tytärtä Keuruun Murtomäes-
tä” on yli 10 000 nimeä.

Murtomäen sukumme lasketaan pol-
veutuvan seitsemästä tyttärestä Keuruun 
Murtomäestä, joihin meillä saattaa olla 
etäisyyttä 3-5 tai enemmänkin sukupol-
ven verran. On mielestäni erityisen mie-
lenkiintoista ja hienoa, että uusimmassa 
sukukirjassa korostuu kantatilan tyttärien 
osa. Emme polveudu vain isiemme kaut-
ta, vaikka sukunimet ovat isien puolelta 
vuosisatoja kulkeneet suvuissa, vaan yh-
tälailla olemme saaneet perintötekijämme 
ja kulttuuriperimämme esiäideiltämme. Ja 
periaatteessahan vain äidin kautta etene-
vät sukulinjat ovat täysin varmoja...

Meidän kaikkien yhteiset kantavan-
hempamme ovat Tuomas Tuomaanpoika 
Murtomäki ja hänen vaimonsa Helena 
Markuntytär. Itselläni etäisyyttä heihin on 
viisi sukupolvea. Jos kuitenkin lasken kaik-
ki suvut, joihin kuulun viiden sukupolven 
eli noin 200 vuoden ajalta, tulee sukuja 
yhteensä 64, joista vain siis yksi on Keu-
ruun Murtumäen suku. Tästä huomaa 
nopeasti, että viime kädessä suuri osa 
meistä suomalaisista on sukua toisillem-
me. Suomalaisten sanotaankin olevan 
ns. geneettinen isolaatio eli kansamme 
on asunut Suomen niemellä kauan ja se-
koittunut suhteellisen vähän naapurikan-
soihin. Tämän voi helposti huomata, kun 

matkustaa junalla Helsingistä Keuruulle ja 
alkaa jutella viereisen matkustajan kans-
sa. Viimeistään Hämeenlinnan kohdalla 
on löytynyt yhteisiä tuttavia ja Tampereen 
kohdalla on jo yhteisiä sukulaisia.

Haluan kiittää sukuyhdistystä vuonna 
2005 minulle myönnetystä stipendistä, 
jonka sain väitöskirjaani varten. Sukuyh-
distys on jakanut stipendejä suvun nuoril-
le jo vuodesta 1976 lähtien. Meitä stipen-
dinsaajia on siis jo paljon. On hienoa, että 
suku on mukana tukemassa suvun nuoria 
vasoja ja heidän opiskeluaan. Teen väitös-
kirjaa elimistössä liukevista implanteista ja 
olen yhdessä tutkimusryhmämme kanssa 
kehittänyt niiden kliinisiä sovelluksia käsi- 
ja reumakirurgiaan. Väitöskirjaprojektini 
on aivan loppusilausta vaille valmis. Oman 
tärkeän ulottovuutensa tähän väitöskirja-
projektiin on tuonut vaimoni Kristan ja 
minun yhteinen nahkaselkäinen väitös-
kirja, poikamme Juhana, joka täytti juuri 
yhden vuoden.

Stipendirahasto, josta apurahan sain, 
kantaa Onni Talaan nimeä. Professori Onni 
Talas oli kansanedustaja ja toimi merkittä-
vässä asemassa senaattorina Suomen it-
senäistyessä vuonna 1917. Myöhemmin 
hän toimi Suomen lähettiläänä 10 maas-
sa ympäri Eurooppaa mm. Unkarissa ja 
Italiassa. Hän oli myös sukuyhdistyksen 
aktiivijäsen. Ensimmäiseen sukuyhdistyk-
sen kokoukseen vuonna 1947 Onni Talas 
ei päässyt paikalle, mutta oli lähettänyt 
tervehdyksen sukukokouksen juhlaväelle 
Murtomäen talolla. Tässä nyt suora laina-
us Onni Talaan sanoista:

”Murtomäen suku on nyt koolla siinä 
talossa, jonka meidän esivanhempamme 
ovat raskaalla, hellittämättömällä työllä 
korvesta raivanneet. Maila Talvio lausuu 
eräässä teoksessaan: ’Maa ei ole ihmisen 
silloin, kun hän sen rahalla lunastaa, vaan 
silloin, kun hän on vuodattanut siihen hi-
kensä ja rakkautensa.’

Tämä ajatus on tosi. Ja sentähden voim-
mekin sanoa, että Murtomäen talon omis-
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tajat tässä mielessä ovat kauan omistaneet 
talon. Aikakirjat eivät kerro, että tämä talo 
koskaan olisi rahalla ostettu. Vuosisadas-
ta vuosisataan sen omistajat ovat hiellä ja 
rakkaudella sen omakseen lunastaneet. 
Missä nyt viljavat vainiot hivelevät katsojan 
silmää, siellä aiemmin ollut vahva metsikkö 
ja kivinen tanner, joka on saanut nykyisen 
muotonsa vasta sukupolvien työn kautta.

Ihmisen työ ei mene hukkaan. Hänen 
ikänsä on lyhyt ja työ vaatii kypsyäkseen 
useamman kuin yhden sukupolven ajan.
Talon kaskiahoille ja hallanaroille vainioille 
on seuraavan sukupolven ollut hiukan hel-
pompaa rakentaa, kunnes vihdoin nykyi-
sen kaunis Murtomäen talo viljelyksineen 
on aikaansaatu, talo, josta sen omistajat 
voivat olla ylpeitä, ja josta mekin, jotka 
kuulumme Murtomäen sukuun, olemme 
ylpeitä.”

”Esivanhempamme kaukaisista ajois-
ta saakka ovat, samalla kun ovat talonsa 
rakentaneet, rakentaneet myös meidän 
elämäämme. He eivät ole vain aineelli-
sesti meitä tukeneet, he ovat myös laske-
neet osalta sen henkisen perustan, jolle 
me olemme voineet, kukin kohdaltamme 
oman elämämme luoda. Murtomäen su-
vun veri virtaa meidän kaikkien suonissa. 
Se on antanut meille tarmoa ja kuntoa, ja 
se on antanut meille rakkautta isien maa-
han.”

Näistä Onni Talaan sanoista tulee kau-
niisti esiin se, miksi yhtälailla mekin 60 
vuotta myöhemmin olemme täällä tänään. 
Esivanhempiemme työ on kantanut he-
delmää. Maailman yhteiskuntien joukos-
sa maamme on menestynyt vähintäänkin 
kohtuullisesti. Siitä olemme saaneet lukea 
hiljattain useita tilastoja. Olemme niiden 
mukaan sekä vähiten korruptoitunut että 
parhaiten ympäristöstä huolehtiva maa. 

Teknologisessa kehityksessä olemme joh-
dossa, kilpailukyvyssäkin kärkeä. Koulu-
laisemme ovat parhaimpia lukemisessa ja 
laskemisessa.

Tämän hetkisessä globalisaation ja 
kilpailuyhteiskunnan ilmapiirissä suku ja 
perinteet ovat tärkeitä. Sukuyhdistyksen 
toiminnalla on tärkeä merkitys perintei-
den jatkuvuudelle ja eri sukupolvien koh-
taamiselle. Taloudellisen vaurastumisen ja 
teknologisen kehityksen lomassa on muis-
tettava, että ihmisten hyvää elämää ei mi-
tata taloudellisilla mittareilla. Onni syntyy 
pienistä asioista: perheestä, kodista ja lä-
heisistä.

Lopuksi haluan lainata vielä Onni Talasta: 

”Laaja on suku, joka tänään on Murto-
mäen suojiin kokoontunut. Suurempi on 
kuitenkin sukulaispiiri, joka ei ole voinut 
juhlaan saapua. Mutta annetaanhan ajan 
kulua, päivän mennä, toisen tulla, niin 
Murtomäen suku kasvaa vielä lukuisam-
maksi. Suokoon Korkein, että sukumme 
osaisi säilyttää Murtomäen perinnön py-
hänä. Silloin esivanhempiemme kärsimyk-
set ja työ eivät ole olleet turhat. Vaikka he 
ovat aikoja maan mullassa maanneet, tuo-
vat heidän tekonsa yhä edelleen siunausta 
niille, joille isien kunnaat ja kaunis vanha 
kotiseutumme ovat rakkaat.

Syvällä kunnioituksella ja nöyrällä kii-
tollisuudella muistelemme tänään esi-isi-
ämme ja esiäitejämme. Pysyköön heidän 
jättämänsä henkinen perintö meille aina 
velvoittavana ja pyhänä.”

Paljon onnea vielä kerran 60-vuotiaalle 
sukuyhdistykselle.

Eero Waris
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Tiusalantalo
Keski-Suomi on ollut eri tutkijoiden mu-
kaan Savon-, Hämeen-, Satakunnan ja 
Pohjanmaan heimojen kohtauspaikka. 
Ensimmäiset eränkävijät ovat saapuneet 
luultavasti vesiteitä pitkin. Eränkävijät ovat 
löytäneet Keurusveden kalaisat lahdet ja 
tehneet sen rannoille valkiat. Kylä sai kau-
niin kuvaavan nimensä Valkialahti.
  Mistä tulee talolle Tiusala nimi? Turussa 
käytiin kauppaa, vietiin nahkoja, tervaa ja 
muita sen ajan tarvikkeita, siellä oli kaup-
pias nimeltä Tiusainen, tästä lienee talon 
nimi tullut. Keskiajalla n. 1478-vuodelta 
on maininta ensimmäisestä rajankäyn-
nistä Keuruun pitäjässä, ankarat rajarii-
dat käytiin metsästysmaista ja kalavesistä. 
Mainittuna vuonna vahvistettiin suora 
raja noin 8 km Keurusselän Tuulisaaresta 
Haapamäen erämaahan Niinilammen ja 
Mustalammen väliin Kärjenpitäjään. Tämä 
raja erotti Pöyhölän, Tiusalan ja Haapa-
mäen talojen maat. Raja jatkui Tyrisevän 
järveen, siellä on rajana Moijasen talon 
maat. Edelleen Hyrynlampeen siitä Hyryn 
ojan kautta Keurusselkään ja takaisin Tuu-
lisaareen. Pinta-ala noin 4500 ha. Tiusalan 
ensimmäisen talon isäntä oli Pietari Tius-
ainen, vaimokin on pitänyt olla, että suku 
jatkui. Tiusalantalo jaetaan ensimmäisen 
kerran v. 1648. Toisen talon nimeksi tulee 
Lampila R:no 2. Tiusalan R: no 1 isäntänä 
oli tuolloin  7:s isäntä Simo Paavonpoika 
vuosina 1680-1702, josta voidaan saada 
tietoja jo enemmän. Keuruulla oli vuosina 
1696-1697 suuret katovuodet, Keurussel-
kä suli vasta juhannusviikolla ja halla vei 
sadon jo elokuun alussa. Iso viha oli vuosi-
na 1713-1721, tämä oli kovaa aikaa myös 
Valkialahden kylälle. Isännät, emännät ja 
sukupolvet vaihtuivat.
  Ensimmäinen Tiusalantalo oli Raatelah-
den rannalla kylän korkeimmalla paikalla 
Pukkisaarta vastapäätä. Talo jaetaan toisen 
kerran v. 1796. 10:s isäntä Simo Heikin-
poika jakaa talon tyttärelleen Liisalle, ta-

lon nimeksi tulee Takala, nykyisin Takanen. 
Tiusala 1 jää Aapo Simonpojalle, joka on 
11:s isäntä. Aapo muuttaa talon paikkaa 
v. 1799, rakentaa sen samalle harjulle Raa-
telahden pohjukkaan. (Enää ei ole harjua, 
tie on sillä paikalla). Samalla Tiusalantalon 
nimi häviää, Aapo muuttaa talon nimek-
si Harjula. Paikalta on löytynyt savutuvan 
raakku, saunan riihen ja pajan paikat.
  Suomen sota v. 1808 koitteli Keurusseu-
tua, taloja häviteltiin ja isäntiä katosi. Hal-
lavuodet ja kulkutaudit koittelivat taloja 
ja ihmisiä. Harjulantalon pito ei Aapolla 
onnistunut, emäntä Auna kuoli v. 1814 
ja Aapo joutui vankilaan rikoksen vuoksi, 
lapset Ulla ja Aleksi jäivät vieraan hoitoon. 
Aapo palasi Harjulaan v. 1846 ja kuo-
li siellä v. 1849 70-vuotiaana. Aleksi Aa-
ponpoika peri talon isältään v. 1827 (12:s 
isäntä). Meni avioon Ohra-ahon tyttären 
Liisan kanssa. Vaimo kuoli pian vihkimi-
sen jälkeen, ei ollut lapsia. Aleksikaan ei 
oikein ollut talonpitäjä. Monta lampuo-
tia ja vuokramiestä asuivat taloa. Vuonna 
1855 Aleksi myi talon  Matti Matinpoika 
Harjulalle jättäen elinaikaisen hallinnan ja 
syytingin itselleen. Matti ei viihtynyt talos-
sa, meni Peltomaan isännäksi Kolhoon. 
Vuonna 1865 Harjulan talon osti (505 ha) 
Juho Eerikinpoika Kirri (Parkkola) ja vai-
mo Rosina Juhontytär Niemelä. Petäjävesi 
Kintaudenkylä. (15:s isäntä). Harjula oli 
Rosinan sukutalo, Aleksi ja Rosina olivat 
pikkuserkkuja, molempien isänäidit Ylä-
Häkkisen Kaapon tyttäriä. Keuruulla vuosi 
1867 oli katovuosi. Sen ajan mukaan nimi 
Parkkola muuttui talon mukaan Harjula. 
Juholla ja Rosinalla oli 10 lasta (3 nuorin-
ta syntyi Keuruulla). Harjulan talossa alkoi 
uusi aikakausi, isä ja vanhemmat pojat jo 
kovia työmiehiä. Talon rakennukset olivat 
huonossa kunnossa, talo sijaitsi kapealla 
harjulla, reet ja kelkat luistivat jäisellä ke-
lillä lahden rantaan. Talo muutettiin Raa-
telahden toiselle puolelle v. 1866-1867 

 suvun taloja
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Kuvattu talon I ja II sijaintipaikan tuntumasta. Taustalla näkyy Tiusalan talo nykyisellä paikallaan
josta lähikuva alla.
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(missä nyt on). Kaikki rakennukset tehtiin 
uudelle paikalle. Kerrotaan, että lapset 
kantoivat puretut hirret 2:ssa viikossa tal-
vella v. 1867 lahden toiselle puolelle. Ke-
väällä varhain alkoi rakentaminen, Mikon-
päivänä pääsi Rosina perheensä kanssa 
uuteen taloon. Kaski poltettiin paljon, saa-
tiin elanto kasvavalle perheelle. Metsääkin 
päästiin myimään. Porin höyrysaha oli 
aloittanut toimintansa 1862. Vesiä myö-
ten uittamalla puut vietiin Poriin. Vuonna 
1875 talo siirtyi vanhemmalle pojalle Kal-
lelle, puoliso v. 1880 Wendla Karoliina Ka-
jander Ohra-ahon talontytär. Heillä oli 9 
lasta. Vuonna 1920 Kalle ja Wendla myi-
vät talon pojalleen Kallelle ja tyttärelleen 
Impille syytinkiä yhtä paljon kummankin 
maksaa. Impin talon nimeksi tuli Mänty-
niemi. Harjulan talon isännyys jäi Kallelta 
lyhyeksi, vain 3 vuotta, hän oli talon 16:s 
isäntä. Puoliso Olga Maria Takasen poika 
Erkki jäi 3 kk:n ikäiseksi isän kuoltua.

Karl Gustaf Adolf s. 4.11.1849 (k. 14.5.1931) 
sekä vaimo Wendla Karoliina e Kajander, s. 
19.5.1862 (k. 21.4.1933).

Takanen Erkki oli talon 17:s isäntä, 
isännyys kesti 67 vuotta, äiti ja isäpuoli 
hoiti taloa. Sodasta palautuneena v. 1944 
työt siirtyivät hänelle. Puoliso Liisa os. Aal-
tio viht. 1948. Lapsia heille syntyi Leena, 
Pentti, Jukka, Päivi ja Seppo. 18:s isäntä 
nuorin poika Seppo, vuodesta 1990- 
lähtien. Puoliso Päivi os. Ikonen viht. v. 
1996,  lapset Juho, Emma ja Eetu. Sato-
jen vuosien ja monien sukupolvien jälkeen 
sama suku viljelee maata, hoitaa karjaa ja 
kasvattaa metsää Keuruun Valkialahden 
Tiusala-Harjula-talossa vuosiluvulla 2000 
EU-aikakaudella. Harjulan vanhin asuin-
rakennus oli rakennettu vuonna 1867, se 
on siirretty Mäntyniemeen, nyt oleva van-
hempi rakennus v. 1890 peruskorjattu v. 
1993, uudempi rakennettu 1925. Navetta 
v. 1875, johon vesi tuli jo silloin lähteestä 
puuputkia pitkin. Navettaa peruskorjattu 
1910, 1930, 1969 ja vielä 2000-luvulla. 
Kivikellari v. 1900, aittarakennus 1920. 
Rakennuksia on aikanaan ollut paljon, sa-
moin asukkaita. Vanhoja rakennuspiirus-
tuksia on vieläkin näkyvissä vuonna 2007 
Harjula.

Harjulassa on ollut 5 torppaa:
Honkamäki
Honkasola
Mutka
Mäkelä
Mustamäki

 
Itsenäistyivät 1920-luvulla. 

Mäkitupia 3:
Riihimäki
Koivula
Vuorela

Teksti: Liisa Harjula 22.04.2007

 suvun taloja
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tyään vuoden 
1983 alusta. 
Viimeisinä vuo-
sinaan hän oli 
myös Helsingin 
Ka leva la i s ten 
Naisten jäsen.

Helvi Räihän 
arvomaailmas-
sa tärkeää olivat perheen eteenpäin viemi-
nen, raittius, kulttuuriharrastukset ja avio-
miehen  omaishoitajana toimiminen, sillä 
juristi Mikko oli alkujaankin liikuntavam-
mainen sadan prosentin invalidi ja käytti 
vuodesta 1959 rullatuolia. Rakastava puo-
liso oli varmasti hänelle parhain apu, mitä 
maailma tarjota voi. Omaishoitajan työ 
jatkui lasten kasvettua aikuisiksi ja Mikon 
jäädessä eläkkeelle vuoden 1970 lopussa. 
Helvi ja Mikko olivat molemmat täysin rait-
tiita ja elämäntavoiltaan kohtuullisia eivät-
kä he koskaan riidelleet. 

Helvi Räihän ajatuksista erityisen kauas-
kantoinen on mielestäni se, että pahinta 
kuolemassa on, että silloin menettää osal-
lisuutensa ihmiskunnan kulttuuriperintöön 
eikä  sen parissa koettuja löytäjän iloja  voi 
kuoltuaan enää kokea. Edes perheen, ko-
din ja ystävien menetys ei olisi yhtä kohta-
lokasta!

Ja nyt siis, 30.9.2006 alkaen, on äitini 
pois mennyt, vaan ei unohdettu. Hänet 
siirrettiin Helsingin-kodistaan  Osmonkal-
lion palvelutaloon 1.2.2004 ja hän joutui 
rullatuolissa siirreltäväksi vuodepotilaaksi 
1.4.2006. Siitä vei tappava keuhkokuume 
hänet Helsingin Laakson sairaalan osasto 
10:ssä tapahtuneeseen kuolemaan 25. – 
30.9.2006. 

Kuusikymmentä vuotta oli juuri tullut 
kuluneeksi hänen hääpäivästään Mikko 
Räihän kanssa, hänen elämänsä kauneim-
masta muistosta.

Teksti: Riku Räihä

Helvi Räihä (1920-2006)
Sotapakolaisen tarina
Helvi Kyllikki Teräväinen syntyi Viipurin Ko-
likkoenmäen kaupunginosassa kirvesmies Ii-
vari Teräväisen ja hänen puolisonsa Eeva os. 
Wilkon viisihenkiseen lapsikatraaseen. Hän 
suoritti ainoana sisaruksista keskikoulun ja 
opiskeli kansakoulun opettajaksi 1930-lu-
vun lopulla Hämeenlinnan seminaarissa.

Talvisodan aikana Teräväisen perhe joutui 
jättämään kotinsa ja siirtymään Hämeenlin-
nan seudulle ja Helsinkiin. Kun Viipuri val-
lattiin takaisin Suomelle vuonna 1941, he 
palasivat kotiseudulleen, jolloin Helvi auttoi 
kirvesmies-isäänsä sodassa tuhoutuneen 
kotitalon uudelleen rakentamisessa. 

Kesällä 1944 he joutuivat jättämään 
kotiseutunsa uudelleen, tällä kertaa lopulli-
sesti. Uudella evakkomatkallaan  Helvi kulki 
jalan noin 300 kilometriä, samalla paimen-
taen toisten evakkojen lehmikarjaa.

Kansakoulunopettajana Helvi toimi Sää-
mingissä, Alajärvellä ja Jämsässä. Hän avioi-
tui vuonna 1946, syntymäpäivänään 4.8., 
juristi Mikko Räihän (1903 – 1983) kanssa. 
Avioliitosta syntyi kolme lasta.

Helvi ei jatkanut opettajan hommis-
sa, vaan muutettuaan miehensä mukana 
Helsinkiin hän työskenteli ensin kanslistina 
miehensä virastossa ja sitten, synnytettyään 
kaksoset vuonna 1952, jäi kotirouvaksi.

Nuorena Helvi harrasti runoilua, pitä-
en esikuvanaan Katri Valaa. Hän oli jäse-
nenä Nuoren Voiman  Liitossa ja hänelle 
myönnettiin liiton hopeinen ansiomerkki. 
Perheenemännän ura kuitenkin syrjäytti 
taiteilijahaaveen, kuten taiteellisesti lahjak-
kaille naisille toisinaan käy. Hilja Haahden 
johtaman Kristillisen taideseuran jäsen hän 
oli 1940-luvulta 60-luvulle saakka. Runoilu 
jäi elämään innokkaana kaunokirjallisuu-
den lukuharrastuksena, jonka hän välitti 
myös miehelleen ja lapsilleen.

Mielenylennystä Helvi etsi kernaasti 
myös Suomen Kansallisoopperasta, jonka 
aktiiviyleisöä hän oli varsinkin leskeksi jää-
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Kuvia kaivataan Arvid LAukkAsestA!
Sukukirjassa Arvi taulu 4055 (sukukirjassa virhe, nimen pitäisi olla Arvid)

XII. Arvid Fredrik Laukkanen/ Talvilahti / Lammintaus (äiti Aleksandra Amanda 
Aleksanterintytär Collin, taulu 4002) s. Keuruulla 10.12.1857. Torppari, tilallinen. 
Asui Haapamäen Laukkasessa v:een 1883, jolloin muutti vävyksi Lammasahon 
talon Talvilahden torppaan Keuruun Suolahteen. V:sta 1888 torppari, sittemmin 
tilaillinen saman kylän Kivilahden Lammintauksessa. K. Keuruulla 29.11.1936. 
   Puoliso Keuruulla 10.9.1881 Hanna Hermannintytär Talvilahti, s. Keuruulla 
9.11.1858. Emäntä. K. Keuruulla 14.8.1955, vanhammat torppari Hermannin 
Samulinpoika Talvilahti ja Maria Pekantytär.

Jos sukulaisiltamme löytyy jotain kuvia kyseisestä henkilöstä, pyydämme otta-
maan yhteyttä:

 Väinö Lammintaus; puh. 040 5786800

ilm
oituspalsta

Henkilöiden tunnistus
Kyse on ”Pojat on poikia Murtomäessäkin” kirjan kannesta. Kuva on otettu 1900 
-luvun alussa Murtomäen talon päärakennuksen edessä. Nainen vasemmalla on 
talon tytär Lyyli Murtomäki, myöhemmin Koivu. Poikien nimiä ei ole kirjatoimi-
kunnalla tiedossa ja kyselyitä kuvassa olevista henkilöistä on tullut kovasti, joten 
jos joku tunnistaa, niin lehden toimitus ottaa tiedot mielellään vastaan. Kuva on 
Reetta Vääriskosken albumista (os. Murtomäki).

Tiedot lehden toimitukseen: kirsti.paasu@keuruskopio.fi



— Murtomäen sukulehti —16

Näyttely ja kylästelyä 1980-luvulla

Lauri Santtu 
Oulun seudulla

LAURI SANTTU
Professori, taidegraafikko

Lauri Aleksanteri Santtu (v:een 1939 
Järvinen), s. 3.8.1902 Inkerinmaalla 
Valkeasaaressa, k. 4.5.1986 Vantaalla. 
Vanhemmat  ratamestari Karl 
Järvinen ja Julia o.s. Murtomäki-
Kellomäki. Pso 1. Aslaug Printz-
Omdahl, poika Tom, 2. Kirsti Malisto, 
poika Rae. Yo 1922, opiskellut 
mm. Suomen Taideyhdistyksen 
piirustuskoulussa, Taideteollisessa 
keskuskoulussa ja Tukholman ja 
Kööpenhaminan Kuninkaallisissa 
Akatemioissa. Kansakoulunopettaja 
1928, piirustuksenopettaja 1935. 
Seminaarinlehtori, kouluhallituksen 
tarkastaja ja Helsingin 
opettajakorkeakoulun lehtori. 
Lausuja. Teoksia kokoelmissa ja 
näyttelyitä sekä kotimaassa että 
ulkomailla. Professorin arvo 1979. 

Taiteilijaprofessori Lauri Santtu (1902 – 
1986) ehti vain kolme vuotta ennen kuo-
lemaansa pitää näyttelyn myös Oulussa. 
Oulun taidemuseo kutsui hänet Kuukau-
den taiteilijaksi helmikuuksi 1983, jolloin 
museo esitteli Santun piirroksia ja grafiik-
kaa otsikolla Kansanihmisiä ja kulttuuri-
henkilöitä. - Oulun seutu on mulle täysin 
vieras. Kajaani, Kemijärvi ja Enontekiö 
tutumpia, hän kirjoitti näyttelyn valmis-
teluaikoihin meille sukulaisille (Aapo ja 
Orvokki Vääriskoskelle, 9.11.1982) Pu-
dasjärvelle. Sielläkin Santun kädenjälkeä 
nähtiin taidemuseon kiertonäyttelyssä 
vuonna 1987.

Lauri Santun näyttely sai Oulussa run-
saasti huomiota. Maakuntalehti, maan 
neljänneksi suurin seitsenpäiväinen sa-
nomalehti Kaleva julkaisi kulttuurisivul-
laan (9.2.1983) kookkaan kuvan San-
tusta töidensä vierellä sekä myöhemmin 
(26.2.1983) Petri Vuojalan arvostelun ”Tai-
teilijaprofessori Lauri Santtu ja työt. Karika-
tyyrejä”, seuranaan vielä kolme kuvaa. Vu-

<Lauri Santun omakuva vuodelta 1948.
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ojala korosti, ettei näyttely ole tavallinen 
taidenäyttely, vaan työt ovat ennemmin-
kin kulttuurihistoriallisia dokumentteja.

Vuojala näki Santun karikatyyrit, lei-
killiset pienoismuotokuvat arvostavina ja 
positiivisina, ei armottomina ja henkilöt 
kolkossa valossa kuvaavina, kuten ny-
kyisin. Kuvat veivät kriitikon menneiden 
vuosikymmenien ilmapiiriin ja nostalgisiin 
kulttuurikeskusteluihin - tärkeintä on ehkä 
se, mitä kuvissa ei suoraan näy. Myös ai-
don karikatyristin itseensä kohdistama 
huumori ja kansanihmisten katoavan elä-
mäntavan kuvaus sai Vuojalalta kiitoksen.

Santtu sai Kalevassa lähes sivun tilaa, 
sillä samalla sivulla oli kuvitettu, viisipalstai-
nen, Santun elämäntyöstä ja periaatteista 
kertova juttuni ”Piirustuksen pioneeri”.  
Edellisessä marraskuussa (19.11.1982) oli 
lehdessä lisäksi julkaistu kriitikko Unto Im-
mosen kuvitettu juttu ”Näyttely 80-vuo-
tiaalla Lauri Santulla” taiteilijan Helsingin 
näyttelystä. Siinä Immonen nosti Santun 
karikatyyrit tunnetuista kulttuurihenkilöis-
tä mestariluokkaan ja muisti mainita myös 
hänen lausujanuransa.

Niin ikään Oulussa ilmestynyt sanoma-
lehti Liitto, nykyisin Suomenmaa, antoi 
Santulle puolestaan kokonaisen sivun. Ku-
vataiteilija, kriitikko Raimo Metsänheimon 
juttua ”Kuin palomies lähtemään on Sant-
tu valmis piirtämään” (4.3.1983) täydensi 
peräti 18 kuvaa Santun töistä. Kirjoittajan 
mielestä näyttelyn motoksi olisi voinut 
panna ”Löytäjän riemua!”. 

Kävin taidemuseon näyttelyssä mo-
neen kertaan ja juttelin henkilökunnan 
ja katsojien kanssa. Santun muotokuvat 
tuntuivat viehättävän kaikenikäisiä. Ne 
toivat katsojille kulttuurihenkilöiden tun-
nistamisen iloa, hersyttivät hymyn ja jos-
kus naurunkin, ja saivat kansanihmisten 
kasvot tuntumaan tutuilta omien muisti-
kuvien pohjalta. Koululaisryhmien lapsista 
oli hauskaa pohtia, millainen kuvan henki-
lö oli tai mitä kuvissa tapahtui. Santtu sukulaisten luona Pudasjärvellä Oulun 

näyttelyn aikaan. Kainalossa Kimmo Vääris-
koski, Aapo Vääriskosken sylissä nuorempi 
poika Lasse.

Onnekkaita yhteensattumia

Oulun näyttely sai sysäyksen Helsingin yli-
opiston kirjastosta, jonka Galleria Rotun-
dassa oli 8.10. – 6.12. 1982 esillä laajasti 
Lauri Santun piirroksia ja grafiikkaa. Näyt-
telyn nimenä oli Elämän näyttämöltä.

Matkustimme Pudasjärveltä ani har-
voin Helsinkiin, mutta sattumalta juuri 
Santun näyttelyn aikaan oli tarkoitus valita 
ja noutaa kaksi taiteilija Marjatta Hanhi-
joen akvarellia helsinkiläisestä galleriasta. 
En vieläkään tiedä, miten sain onnekkaasti 
kaksi kookasta, lasitettua työtä kulkemaan 
mukanani junakyydillä, mutta onnekkain-
ta oli, että näin Santun näyttelyn. Ihastuk-
seni oli suuri. Santtu puolestaan osoittau-
tui Hanhijoen grafiikan ihailijaksi.

Kotiin palattuani kerroin näyttelystä 
Oulun taidemuseolla, ja tuloksena oli San-
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Santtu 
näyttelys-
sään Oulun 
taidemu-
seossa hel-
mikuussa 
1983.

tun kutsuminen Ouluun. Taiteilija innostui 
asiasta, ja kun kyläilypaikkakin sukulaisten 
luona oli tiedossa, asiaa alettiin oitis val-
mistella. Santtu piti tunnetusti matkusta-
misesta, ja hänen valpas katseensa nautti 
uusista näkymistä ja ihmisistä. Kuntokin oli 
tuohon aikaan vielä kohtalaisen hyvä.

Puolisoni Aapo oli tavannut Lauri San-
tun jo lapsuudessaan, mutta paremmin me 
molemmat tutustuimme häneen 1980-lu-
vun taitteessa, kun hän sattui kesälomam-
me aikana käymään Aapon Kaarlo-isän 
luona Haapamäen Riihossa, Iso-Moijasen 

talossa. Laurin äidinäiti Krispina ja Kaarlon 
isänäiti Judit olivat sisaruksia Murtomäes-
tä. Moijaselle Santtu oli aikoinaan tuonut 
muun muassa ystävänsä, kuvanveistäjä 
Matti Hauptin. Santulla oli tapana vielä 80 
vuotta täytettyään kävellä nuo 25 kilomet-
ria Riihoon Keuruulta.

Saimme ostaa kaksi  Santun työtä, kun 
hän myi Uutelan taiteilijaresidenssiksi Keu-
ruun kunnalle. Tuttavuutta lujitti eniten, 
kun hän Oulun näyttelyn aikaan viipyi meil-
lä muutaman päivän ja huomasi meidän 
olevan innostuneita taiteista. Kuulimme 
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mainiota tarinointia ja saimme jopa pari 
työtä lisää lahjoina. Santun tarkkuudesta 
rahan suhteen liikkui kaskuja, mutta hän-
pä vei 6- ja 4-vuotiaat poikamme oikein 
ravintolaan jäätelöannoksille!

Myöhemminkin tapasimme Moijasella 
sekä pidimme yhteyttä kirjeitse ja puheli-
mitse. Santtu kertoi muun muassa tunne-
tun savusauna-aiheisen työnsä synnystä, 
mutta tarina ansaitsee  oman juttunsa ja 
omat kuvansa.

Taiteilijan viime vuosia täytti töiden jär-
jestäminen sekä muistelmien kokoaminen 

ja kirjoittaminen, mistä hän kantoi huol-
ta matkoillaankin. Kirjoitustyö jäi lopulta 
kesken. Keskeisen taiteellisen tuotannon 
Kirsti-puoliso ehti vuosikausien uurastuk-
sella saattaa museokuntoon. Myös Keu-
ruun museo omistaa huomattavan tai-
teilijan töiden kokoelman ja ammentaa 
niistä ainesta erityyppisiin erillis- ja teema-
näyttelyihin. 

Teksti: Orvokki Vääriskoski
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Professori, taiteilija Lauri Santtu sai v. 1967 
haltuunsa vanhimman sisarensa, Alma Ma-
ria Järvisen kuoltua katajaisen puulusikan, 
jonka varteen oli kauniisti veistetty rakkau-
den ja toivon symbolit: sydän ja ankkuri. 

Tämän puulusikan oli aikanaan to-
dennäköisesti valmistanut morsius lah jaksi 
Eva-Greta Murtomäen (v. 1808-1897) sul-
hanen, Aleksander Fredrikinpoika Collin (v. 
1809 1852). 

Eva-Gretan perintönä lusikka joutui 
hänen tyttärelleen, Krispina Auroralle (v. 
1839- 1914), joka puolestaan antoi sen 
tyttärensä, Julia Georginan (v.1864-1944) 
vanhimmalle tyttärelle, Alma Maria Järvi-
selle (v. 1883-1967). 

Taiteilija Santtu sai aatteen valmistuttaa 
kokeeksi puulusikan kokoisen ja näköisen 

hopealusikan, jota tultaisiin myymään 
sukumuistoksi suvun jäsenille. Monien 
kokeilujen ja taitavien taidevalajien ja kul-
taseppien avulla se onnistuikin. Ajatusta 
kehiteltiin edelleen ja tehtiin seuraavaksi 
jälkiruoka-, kahvi- ja mokkalusikka. 

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

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

    Teksti: Maili Räihä

 
     
  Tuotteita voi tilata osoitteesta:

  Kirsti Paasu
  Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
  Puh. 040 3000 701
  kirsti.paasu@keuruskopio.fi

Sukukorut ja niiden historiikki
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Kirjat

SEITSEMÄN TYTÄRTÄ 
KEURUUN MURTOMÄESTÄ  .......50 €
pOJAT ON pOIKIA 
MURTOMÄESSÄKIN  ..................25 €
E.A Aaltion kokoelmat 
suvun historiasta
MURTOMÄEN SUKU III, 
vuodelta 1957  ......................6,50 €
MURTOMÄEN SUKU Iv, 
vuodelta 1962 .......................6,50 €

SUKULEHTI 1/2007  ......................5 €
SUKULEHTI 2/2008  ......................7 €

Adressit

SURU- tai
ONNITTELUAdRESSI .................15 €

Sukulehdet



— Murtomäen sukulehti —22

su
ku

tu
ot

te
et

RIIpUS
ISO (ketju 60cm) ............................80 € 

KESKIKOKO 
(ketju 60cm) .................................  40 € 

pIENI (ketju 45cm) ........................  25 €

KORvAKORUT
ISOT ..............................................40 €
pIENET  ........................................  30 €

RINTASOLKI  ............................80 € 
 
KAHvILUSIKKA .........................80 €
SOLMIONEULA .........................80 €  

 

Korut, hopea

Korut, pronssi

KORvAKORUT
ISOT ..............................................30 €

Korut, kulta

RIIpUS
 pIENI, ilman ketjua ........................45  € 

KORvAKORUT
 pIENET .........................................75  € 
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sukutuotteet

T-pAIdAT .........................................20 € 

HUIvI  .......................................15 €

SÄILYTYSpUTKI
sukille, muovikasseille tms. ...........  15 €

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

Tekstiilit

viirit

pÖYTÄSTANdAARI ....................40 €
ISÄNNÄNvIIRI

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



Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry.
Lehden toimitus: sukuyhdistyksen hallitus  Painos: 500  
Taitto ja tulostus: Keuruskopio Oy, Keuruu  Irtonumero: 7 eur.

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

Helsingissä lokakuun 9:nä päivänä 1985
Suomen Heraldinen Seura

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