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Mänttärin Sukuyhdistys ry:n toiminnasta vuodelta 2019 
 
 
Valtuuskunta 
 
Kertomusvuonna 2019 ovat valtuuskuntaan kuuluneet, vuoden 2016 pidetyn sukukokouksen valitse-
mina, seuraavat jäsenet: 
 
Puheenjohtaja  
Paasivirta Anssi Helsingistä 
 
Jäsenet 
Arola Matti, Helminen Atte, Huovi Aila, Jung Eero, Lampinen Päivi, Lehtomäki Ari, Muurman Taisto, 
Mänttäri Aki, Mänttäri Emilia, Mänttäri Erkki, Mänttäri Esa, Mänttäri Jarkko, Mänttäri Marja-Riitta, 
Mänttäri Pekka, Mänttäri Roy, Mänttäri Tuomas, Nikkinen Tiina, Pakkanen Markku, Pohjalainen Sirpa, 
Pohto Pirjo, Päivärinne Pekka, Riivari Sari, Ruotsalainen Terhi, Sahala Kari-Matti, Sipilä Olli, Vainio Mar-
ja-Leena, Venäläinen Kaisu, Väänänen Reetta ja Wahlström Iina. 
 
Valtuuskunnan kokous pidettiin 28.4.2019 Porvoossa, Ravintola Levinin kellarissa. 
Paikalla oli 17 valtuuskunnan jäsentä ja 4 kunniajäsentä.  
 
Johtokunta ja toiminnantarkastus 
 
Valtuuskunnan valitsemaan johtokuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet Kaisu Venäläinen  puheen-
johtajana, Minna Mänttäri varapuheenjohtajana , Erkki Mänttäri sihteerinä, Sari Riivari rahastonhoita-
jana, Ari Lehtomäki museovastaavana, Eetu Pesu nuorisotoimintavastaavana  ja Sirpa Pohjalainen (uu-
si) erityisprojektit. 
 
Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi (6) kertaa. Johtokunnan kokouksissa ovat olleet läsnä myös 
valtuuskunnan puheenjohtaja Anssi Paasivirta, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Olli Sipilä ja Niini-
puun toimitussihteeri Marko Wahlström. 
 
Osoiterekisteriä ja sukutietokantaa ovat hoitaneet Olli Sipilä ja Marko Wahlström. 
Toiminantarkastajina ovat olleet Jarmo Lehtomäki ja Petra Nyman, varalla Kari-Matti Sahala ja Aki 
Mänttäri. 
 
Toiminta 
 

 
 
 

1. Teatterimatka 
 
Yhdistys järjesti 19.1.2019 teatterimatkan Tampereen Työväenteatteriin katsomaan Billy Eliot 



musikaalia. Siinä esiintyi suvun jäsen Jyrki Mänttäri yhdessä tyttärensä Mesihelmen kanssa. 
Matkalle osallistui 32 henkeä. 
 

2. Niinipuulehti 
 
Niinipuu-lehti voitti syksyllä 2018 Sukuseurojen Keskusliiton ja Sukuviestilehden järjestämän 
sukulehtikilpailun. Sen kunniaksi järjestettiin palkintojuhla 25.1.2019 Anjalatalossa lehden teki-
jöille. 
Niinipuu-lehti hyväksyttiin keväällä Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäse-
neksi. 
Niinipuu-lehti n:o 26 ilmestyi pääsiäiseksi, painos oli 14800 kpl. Lehti painettiin Offset kolmio 
Oy:ssä Hämeenlinnassa. Toimituskunnassa ovat olleet päätoimittajana Anssi Paasivirta, toimi-
tussihteerinä Marko Wahlström sekä Jarmo Lehtomäki, Eila Korjala ja Eeva Puustinen. Avusta-
jina Jarkko Mänttäri, Vesa Vainio, Hannu Mäkinen, Veino Vakkari, Marjut Lehto, Erkki Mänttäri 
ja Tuomas Mänttäri. Ilmoitushankinnan hoiti Kaisu Venäläinen. Taittotyö oli tilattu Kirsi Juural-
ta.  
Kultti ry järjesti Vuoden laatulehtikilpailun 2019. Niinipuu-lehti osallistui siihen tämän vuoden 
numerollaan. Kilpailun tuomarina toimi kirjailija-toimittaja Martti Rönkä ja tulokset julkistettiin 
Helsingin kirjamessuilla 26.10.2019. Niinipuu-lehti voitti tsemppari palkinnon. Rönkä arveli Nii-
nipuun olevan sukuseuralle melkoinen voimanponnistus, mutta totesi lopputuloksen olevan 
runsas, laaja ja kiintoisa. Palkintoa juhlittiin joulupuuron merkeissä 10.12.2019 Metson tilalla 
Haminan Metsäkylässä. 
 

 
3. Sukuseurat 

 
Sukuseurat pidettiin sukumuseolla 21.7.2019 ja paikalla oli 60 henkeä. 
Anjalankosken seurakunnasta mukana olivat kappalainen Helena Lorentz ja kanttori Kirsi Val-
lasvuori. Paula Vakkari esitti runon ja Heimo Danska, Juha Koivu ja Timo Sipilä lauloivat. Johto-
kunnan uusi jäsen Sirpa Pohjola esittäytyi. Lopuksi muistettiin suvun kunniajäseniä Jorma 
Mänttäriä 80-vuotispäivän ja Reijo Mänttäriä 70-vuotispäivän johdosta ruusulla ja lahjakortilla.  

 
4. Sukugolf 

 
Suvun golfkisa pelattiin 7.9.2019 Hämeenlinnassa. Mukana oli 21 osanottajaa ja kisan voitti 
naisissa Leena Tarja Solaranta ja miehissä Riku Paavola. 
 

5. Luonto-iltapäivä.  
 
Tapahtuma järjestettiin Liikkalan VPK:n talolla 27.10.2019 ja se kokosi paikalle noin 75 luon-
nosta kiinnostunutta osallistujaa. Ohjelmassa oli kouvolalaisen tunnetun luontokuvaajan Jari 
Heikkisen luontokuvaesitys. Nuoremman polven luontoharrastaja Rasmus Riivari kertoi harras-
tuksestaan ja esitteli ottamiaan kuvia. Lisäksi hän oli tuonut näytteille valmistamiaan linnun 
pönttöjä. Musiikista huolehti haitaristi Kari Rautkoski. Tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua 
myös suvun valokuvakansioihin.  

 
 



6. Sukutapaamiset 
 
Sukutapaamisia järjestettiin kaksi. 
Päijät-Hämeen paikallistapaaminen pidettiin 6.5.2019 Lahden sukututkijoiden tiloissa ja siihen 
osallistui suvun jäsenten lisäksi myös muita toiminnasta kiinnostuneita, yhtensä 20 henkilöä . 
Tilaisuudessa Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirin projektikoordinaattori Simo Kantele 
kertoi Suomen sukukielistä. Sukumuseovastaava Ari Lehtomäki kertoi sukumuseon vaiheista. 
Jorma Mänttäri ja Simo Taipalus esittivät klarinetin soittoa. 
 
Pääkaupunkiseudun sukutapaaminen pidettiin 6.10.2019 Vantaalla Vantaan ammattiopiston 
Varian Hiekkaharjun toimipisteessä, missä samaan aikaan oli Kuulutko Sukuuni-tapahtuma. 
Tapaamisessa Duo Aino ja Inkeri esitti laulua, Olli Sipilä kertoi media-alan tulevaisuudesta, 
Marja Pirttivaara selvitti DNA-tutkimusta ja Matti Punttila esitteli Sippolan perinnekirjaa. Tilai-
suuteen osallistui 40 henkeä. Tilaisuuteen osallistui suvun jäseniä ja muita suvun toiminnasta 
kiinnostuneita henkilöitä. Tilaisuudessa jaettiin laajasti suku- ja kotiseututietoutta. 

  
7. Nuorisotoiminta 

 
Eetu Pesu on vetänyt nuorisotiimiä ja edustanut sitä johtokunnassa. 

 
8. Sukutuotteet 

 
Sukutuotteita on kertomusvuonna hankittu seuraavasti: 

- Juoksupipoja 100 kpl,  
- Tuubihuiveja 100 kpl, 
- Sukumerkkejä 20 kpl, 
- Korvakoruja 3 paria, 
- Adresseja 110 kpl.  

Sukutuotteiden myyjänä ja tuotevaraston hoitajana toimi Aila Huovi. Sukutuotevarasto ja ar-
kisto ovat Inkeroisissa Kouvolan kaupungilta vuokratuissa tiloissa. 
 

9. Sukumuseo 
 
Museoesineiden kuvausta eMuseota varten tehtiin 8.9.2019. Kaikki esineet on nyt kuvattu. 
MSY liittyi Suomen Kotiseutuliiton jäseneksi, koska liiton kautta saatiin tietokoneohjelmia 
eMuseota varten. eMuseon valmistelutyötä on jatkettu. 
Fyysistä museota päätettiin kehittää siten, että uudemman museorakennuksen toinen huone 
kalustetaan ”Matin ja Maijan kamariksi” ja toinen huone jää varastoksi. Vanhempi museoaitta 
toimii maatalousesineosastona. Valmista on sukujuhliksi 2020 (2021). 
Perustettiin uusi museotoimikunta, johon kuuluvat Ari Lehtomäki ja Iina Wahlström. 
Museotoimikunta piti suunnittelupalaverin museolla 9.11.2019 vahvistettuna Marko Wahl-
strömmillä. 
Museovastaavana johtokunnassa toimi Ari Lehtomäki. Museomestarina toimi Markku Kujala ja 
museoon pääsi hakemalla avaimet häneltä. 
 
 
 



10. Suvun geenitutkimus 
 
Valtuuskunnan päätöksen mukaisesti on toteutettu geenitutkimushanke, jossa selvitettiin 
Mänttärin suvun pitkiä sukujuuria. Sukukirjan ja historiallisen sukututkimuksen materiaalien 
avulla löytyi suvun kantaisästä Tuomas Abrahaminpojasta suoraan alenevassa polvessa olevia 
miehiä. Testitulosten mukaan Mänttärin miehet ovat R1b-haploryhmää ja sen niin sanottua 
keskieurooppalaista U106-alaryhmää. Haploryhmän  esi-isät ovat liikkuneet alkuaikoina Afri-
kasta Lähi-Idän kautta Etelä-Venäjälle ja sieltä Saksan alueelle. Mänttärin mieslinja on levinnyt 
Keski-Euroopasta joskus 2000-2500 vuotta sitten kohti Suomea. Voidaan arvioida, että mieslin-
ja on kulkeutunut joko 1500-1600 luvun sotien myötä tai varhaisemmin keskiajalla Suomen-
lahdella purjehtineiden tanskalaisten mukana tai sitten merenkulkua hallinneen Hansa-Liiton 
myötä. Mänttärin pääsukuhaarojen miehet ovat hyvin harvinaista R1b-haploryhmää. Vain 3-4 
prosenttia suomalaisista miehistä kuuluu samaan haploryhmään. Tämä haploryhmä on harvi-
nainen Itä-Suomessa, mutta sitä esiintyy Länsi-Suomessa. 

 
Samalla tutkittiin myös sellaisia sukuhaaroja, joissa perinteisen sukututkimuksen mukaan 
tiedetään, että jo varhaisessa vaiheessa sukuun on tullut toisesta suvusta vävy, joka on ot-
tanut Mänttäri sukunimen. Varsin suuren niin sanotun Eerolan sukuhaaran Mänttäri-
nimisten miesten haploryhmä on N, johon kuuluu noin 60 prosenttia suomalaisista miehis-
tä. Myöskään Mäntlahden sukuhaarasta ei löytynyt Tuomas Abrahaminpojasta suoraan 
alenevassa polvessa olevia mieshenkilöitä. Mäntlahden sukuhaarasta tutkittiin Reiden su-
kuhaaran esiäitien sukujuuria suoraan alenevassa polvessa olevan naislinjan kautta. Tulok-
sia ei ole vielä tarkemmin analysoitu. 

 
Geenitutkimuksen toinen tavoite oli selvittää, löytyykö geneettistä yhteyttä Tammelan 
Mänttäreihin, joihin perinteinen sukututkimus ei ole tunnistanut yhteyttä. Geneettinen su-
kututkimus vahvistaa, että Liikkalan ja Tammelan Mänttärit ovat eri mieslinjaa. Tammelan 
Mänttärien testihenkilön haploryhmä on I. Tulokset ovat niin kaukana toisistaan, että aina-
kaan sukunimiaikana yhteistä esi-isää ei löydy. Mänttärin Sukuyhdistys kiittää hyvästä yh-
teistyöstä Tammelan Mänttärien suvun yhteyshenkilöitä ja testinäytteen antaneen henki-
lön perillisiä. Kävi valitettavasti niin, että testinäytteen antanut henkilö kuoli äkillisesti pian 
testinäytteen analysoinnin jälkeen. 
 

11. Verkkotoiminta 
 

Verkkotoiminta on kiinteä osa sukuyhdistyksen toimintaa. Verkkopalveluiden painopiste on 
niinipuu.fi sivustolla, joka tukee suvun sosiaalisen median toimintaa. Niinipuu.fi sivusto on 
avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja siellä jaetaan laajasti tietoa myös kotiseututyöstä. Verk-
kosivuston kehitystyössä sukuyhdistyksen yhteistyökumppanina toimii internet-sivuston suun-
nitteluun erikoistunut tuusulalainen Feature Design Oy. Niinipuu.fi-verkkosivujen palvelintila 
on vuokrattu helsinkiläiseltä K&T Neutech Oy:ltä. 
Niinipuu.fi:n kävijämäärissä tapahtui merkittävä parannus (+24%) vuodesta 2018. Toiminta-
vuoden aikana sivuilta tilastoitiin yhteensä 7.651 (6.175 vuonna2018) eri kävijää ja 10.100 
(8.170) istuntoa eli keskimäärin noin 637 (515) kävijää ja 841 (680) istuntoa kuukaudessa. 
Sivun katseluita kirjautui vuoden aikana 21.456 eli keskimäärin 1.788 kuukaudessa. Kävijä-
huiput osuivat päiville 4.3., 10.3., 10.2., 15.4., 11.7., 22.7., 5.10. ja 26.10. Suurin osa kävijöistä 
verkkosivulla tuli Suomesta, Yhdysvalloista, Ruotsista, Ranskasta ja Irlannista. 



Niinipuu Facebook-sivulla oli vuoden lopussa 893 tykkääjää (770 vuonna 2018) ja sivun julkai-
sut tavoittivat vuoden aikana arviolta noin 7.450 Facebook-käyttäjää eli keskimäärin 620 käyt-
täjää/kuukausi. Tavoittavuus kuukaudessa vaihteli 15-2.648:n välillä. Aktiivisin kuukausi oli 
maalis-, heinä- ja lokakuu. 
Niinipuun Facebook-sivun lisäksi sukuyhdistys ylläpiti toimintavuoden aikana seitsemää ei Fa-
cebook-keskusteluryhmää (veriryhmä, sukugolffarit, taiteilijat, suvun nuoret, valtuuskunta, su-
kututkijat ja Niinipuun toimitus). Lisäksi suvun aluetoimintoja varten toimi kolme Facebook 
ryhmää (pääkaupunkiseudun Mänttärit, Päijät-Hämeen Mänttärit ja Pirkanmaan Mänttärit). 
Facebookin lisäksi Niinipuulla on sosiaalisen median kanavat Instagramissa ja Twitterissä sekä 
live-videolähetyksiä varten Youtube-kanava. Lisäksi sukuyhdistyksen johtokunnan sisäisenä 
viestintäkanavana toimii WhatsApp-ryhmä. Myös pääkaupunkiseudun Mänttäreiden yhtenä 
viestikanavana toimi oma WhatsApp-ryhmä. 
 

12. Sukulaulukilpailu 
 

Nuorisovastaava Eetu Pesu on toimintavuoden aikana järjestellyt sovituskilpailua, jonka tavoit-
teena on synnyttää uusi versio sukulaulusta, joka kunnioittaa alkuperäisen sanoituksen ja sä-
vellyksen henkeä. Sukulaulun sovituskilpailu julkistetaan avoimeksi alkuvuodesta 2020. 

 
13. Sukututkimus / sukutietokanta 

 
Seppo Sippu on tutkimuksissaan löytänyt täydennystä Mänttärin sukukirjaan ja lähettänyt tie-
dot MSY:lle. Lisäksi hän lahjoitti MSY:lle julkaisemansa kirjan ”Seppien sukua Liikkalasta”. 
Olli Sipilä on selvittänyt sukutietokannan päivitystä. Tavoitteena on ollut, että päivitystä voisi 
tehdä useampi henkilö yhtä aikaa. Tätä varten hankitaan Suku Jutut -ohjelma, konvertoidaan 
nykyinen tietokanta uuden ohjelmiston vaatimaksi, sekä selvitetään mahdollisuus salasanan 
takana toimivasta sukutietokannan selailuohjelman käyttöönotosta. 
 

14. Sukujuhlat 2020 
 
Perustettiin 15.2.2019 sukujuhlatoimikunta hoitamaan sukujuhlien järjestelyitä. 
Siihen kuuluvat Kaisu Venäläinen, Minna Mänttäri, Olli Sipilä, Marja-Leena Vainio ja Marko 
Wahlström. Toimikunta on kokoontunut neljä  kertaa (26.4, 16.8, 21.10, ja 30.11). Sukujuhlat 
pidetään Myllykosken Seuratalolla ”Seukulla” 18-19.7.2020. (Juhla siirretty vuoteen 2021) 
 

15. Osallistumiset 
 
Mänttärin Sukuyhdistyksellä oli oma osasto Kuulutko Sukuuni-tapahtumassa Vantaalla 5-
6.10.2019. Tapahtumassa ollutta työpajaa, missä sukuyhdistysten hyvät käytännöt laitettiin ja-
koon, veti Anssi Paasivirta. Mänttärien Sukuyhdistyksen laaja ja monipuolinen toiminta kiin-
nosti lukuisten muiden sukujen edustajia. 
Kaisu Venäläinen on edustanut MSY:tä Kymenlaakson sukuseuraverkoston kokoontumisissa.  
Anssi Paasivirta edusti MSY:tä Sukuseurojen Keskusliiton kevät- ja syyskokouksessa ja samalla 
päättyi hänen kautensa Sukuseurojen Keskusliiton hallituksessa. 
 
 
 



16. Muistamiset 
 
Marko Wahlström edusti MSY:tä Virolahden Koskeloiden 30-vuotisjuhlasa 15.6.2019 ja vei lah-
jaksi Mänttärin sukukirjan. 
Sari Riivarin 50-vuotispäivillä 14.12.2019 MSY:tä edustivat Kaisu Venäläinen ja Erkki Mänttäri 
lahjakortin kera.  
 

17. Kestävän kehityksen ohjelma 
 
Mänttärin Sukuyhdistys on toiminnassaan pyrkinyt noudattamaan kestävän kehityksen ohjel-
maa. On käytetty kimppakyytejä, Niinipuulehti on painettu ympäristöystävälliselle paperille, 
vältetty kertakäyttö astioiden käyttöä ja jos on käytetty, niin ympäristö ystävällisiä, viestinnäs-
sä käytetty sähköisiä muotoja. 
 
 

      
   
 


