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Valtuuskunnan työpaja Porvoossa

Aika: 28.4.2019 klo 13.15 -14.20
Paikka: Levinin kellari, Porvoo
Läsnä: Valtuuskunnan kokoukseen osallistuneet henkilöt (Aki Mänttäri poistui ennen valtuus-
kunnan kokousta)

1.Geneettinen sukututkimus

Anssi Paasivirta kertoi projektin tilanteesta.
Näytteet on otettu ja toimitettu eteenpäin. Osa tuloksista tullut ja loppuja odotellaan. Tulosten 
tultua pidetään työpaja missä niitä analisoidaan.

2. Virtuaalimuseohanke/eMuseo sekä sukumuseon toiminnan kehittäminen.

Marko Wahlström esitteli projetkin.  
Sukumuseon esineistön digikuvaukset

• kuvaukset alkoivat viime elokuussa (17.8. ja 25.8.), kuvaajina Arto Mänttäri ja 
Marko Wahlström, assistentteina Olli Sipilä ja Erkki Mänttäri vuonna 1996 
Heinäkalliolle pystetyn aittarakennuksen kahden huoneen kaikki esineet, luku-
unottamatta vasemmanpuoleisen huoneen korkean kaapin pikkuesineitä on 
kuvattu

• viime kesän kuvausten sadon kuvankäsittely on ns. työn alla
• kuvauksia jatketaan kesällä 2019 vanhan, 1700-luvulla rakennetun aitan 

esineistön parissa  

Virtuaalisen museon rakentaminen
• verkkosivusto niinipuu.fi:n Museo-alasivu https://niinipuu.fi/suku/museo/ on jo 

alku virtuaalimuseolle; lyhyt esittely, aukioloajat, ajo-ohjeet ja kartta säilyvät
• ensimmäisessä vaiheessa sivustolle lisätään linkki Momeo Oy:n kehittämän 

eMuseo-paikallismuseo-oppaan (www.emuseo.fi) Mänttärin sukumuseo -
sivulle, jossa kävijä pääsee tutustumaan museon esineistöön kuvineen ja tari-
noineen & lyhyt videoesittely sukumuseosta

• toisessa vaiheessa sivustolle luodaan tarinaosio (Reetta Väänäsen Kymen-
laakso-aiheiset tarinat) ja entisajan maaseudun elämää esittelevä video-eloku-
va (Mänttärin suvun entisten nuorten viljatöistä kuvaama kaitafilmi digitoituna) 
> tarinaosio ja lyhytelokuva tarjoillaan eMuseo-oppaan käyttäjille linkkeinä

• käyttöönotto osana virtuaalimuseota > eMuseo-sivusto toimii museokävijän 
sisäänheittäjänä omille verkkosivuillemme

• virtuaalimuseo noudattaa fyysisen museon rakennetta: 1) Marian ja Matin ka-
mari 2) Maatalouden tarvetyökalujen osasto

• museosivuston rakentamisessa hyödynnetään tarvittaessa niinipuu.fi-sivuston 
toteutuksesta vastanneen Feature Design Oy:n/Jari Lehtisen asiantuntemusta

• Marko vastaa teknisestä toteutuksesta, toteutus syksy 2019–talvi 2020, tek-
stien ja kuvien syöttämiseen julkaisujärjestelmään tarvitaan apuvoimia > Sirpa 
Pohjalainen

https://niinipuu.fi/suku/museo/
http://www.emuseo.fi/
http://niinipuu.fi/


 

Museoesineiden tarinoiden taltioiminen
• lyhyet perustiedot (lähinnä esineiden nimet, joistakin vähän enemmän) on ole-

massa museon esineluetteloissa
• tarkemmat tarinat talteen kesällä 2019
• esineisiin liittyviä tarinoita Aini Rantasen ja Veino Vakkarin haastatteluiden 

kautta, tarinat kirjoittaa talteen Eila Korjala
 

2. Sukumuseon uudistaminen
Luodaan museolle kaksi osastoa:

• Marian ja Matin kamari (punaisen aittarakennuksen oikenpuoleinen huone), 
joka kertoo kuvitteellisesti talonpoikaisperheen elämästä entisaikaan; ko. ait-
tahuoneen nykyinen esineistö jo pitkälti tukee teemaa

• maatalousosasto (vanha 1700-luvun hirsiaitta; myös aitan nykyinen esineistö 
tukee ko. teemaa

• punaisen aittarakennuksen vasemmanpuoleinen huone on jatkossa yleisöltä 
suljettu varastotila, jossa säilytetään sellaiset osat museon esinekokoelmasta, 
jotka eivät mahdu yleisökokoelmiin > varastoesineistö muodostaa myös suku-
museon vaihtokokoelman (koko esineistöä ei tarvitse pitää jatkuvasti esillä

• näyttelytekstit uudistettava
 

Esineistön läpikäynti ja tarkastus
• sukumuseolla olevat kirjat käydään huolella läpi: jos niissä on hometta (mustia 

pilkkuja), tulee tapauskohtaisesti harkita, kannattaako enää säilyttää > ns. ter-
veet kirjat siirretään sukumuseosta Inkeroisten varastolle (kuiva ja lämmin tila)

• samoin museossa olevat vaatteet tulee tarkastaa ja miettiä niiden oikea säily-
tyspaikka

 

Museon yleisöviihtyvyyden parantaminen:
• kohennetaan valaistusta hankkimalla näyttelykäyttöön tarkoitettuja led-

valaisimia (esim. seinästä seinään ripustettavat vaijerit, joissa pieniä spotteja)
• teetetään paikallisella puusepällä näyttelyvitriinejä lasiovilla tarpeen mukaan: 

pienesineistöä ja seinäryijyjä varten
• Heinäkallion WC:n siistiminen ja opasteiden teettäminen
• museo-opasteiden ja kylttien teettäminen
• sukumuseon uudelleenjärjestely kesä–syyskuun 2019 aikana, parannus-

toimenpiteet lokakuun 2019–helmikuun 2020 aikana. Avajaiset sukujuhlat 
2020.

3.Valokuva-arkistoinnin jatkotoimenpiteet

Suurin osa suvun valokuvista on museoviraston säilytyksessä ja niistä meillä on kaksoiskap-
paleet. Eeva Puustinen ja Aini Rantanen ovat laittaneet albummeihin niitä kuvia jotka eivät ole 
museoviraston hallussa. Samalla he ovat tehneet valokuvien tunnistamistyötä. Nämä kuvat 
olisi saatava myös digitoitua. Työtä jatketaan ja uusia kuvia otetaan vastaan.

4.Sukututkimusjaosto



• Juhani Sipun tutkimuksissa on löytynyt uusi sukuhaara. Reetta Väänänen on aloittanut tä-
män uuden sukuhaaran tutkimisen.

• Kari-Matti Sahala tutkii Reiden sukuhaaran vaiheita.
• Olli Sipilä kertoi sukutiedostojen tilanteesta. Tiedosto on päivitetty edellisen kerran 2007. 

Sen jälkeen on saatu sukulaisilta lapsi- ja kuolintietoja, jotka pitäisi viedä tietokantaan. Olli 
Sipilä yrittää kerätä työryhmän, joka tekisi tämän työn. Tekijöitä kaivataan!

5.Niinipuu-lehden yritysilmoitusten hankinta.

Niinipuu-lehden ilmoitukset ovat olleet tarkoitettu vain sukuun kuuluvien yrityksille. Ilmoituksia 
viime vuodet hankkinut Kaisu Venäläinen on ehdottanut, että lehteen voitaisiin ottaa myös su-
kuun kuulumattomien ilmoituksia. Valtuuskunta suhtautui asiaan myönteisesti. Ilmoitukset pi-
tää erotella siten, että käy selväksi, mitkä ovat suvun yrityksiä ja on käytettävä harkintaa mitä 
ulkopuolisia ilmoituksia otetaan.

6. Kymenlaaksolaisten sukujen yhteistoiminta.

Anssi Paasivirta kertoi Suurnäkin suvun terveiset Mänttärin suvulle ja heidän halusta kehittää 
sukutyötä yhdessä.

7. Pääkaupunkiseudun tapaaminen ja Mänttärien osallistuminen Kuulutko sukuuni-               
tapahtumaan

Osallistutaan Vantaan seudun Sukututkijoiden 5.–6.10.2019 jo 20. kerran järjestämään suu-
reen valtakunnalliseen Kuulutko Sukuuni tapahtumaan. Perinteisesti tilaisuuteen osallistuu 
satoja sukuseuroja eri puolilta maata. Viime vuosina kaksipäiväisessä tapahtumassa on vie-
raillut tuhansia ihmisiä. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada kokonaiskuva tämän päivän su-
kututkimuksesta ja sukuseurojen toiminnasta. Tänä vuonna Mänttärin sukuyhdistys osallistuu 
tapahtumaan omalla osastollaan. On odotettavissa, että Suomen suurimman ja yhden aktiivi-
simman sukuyhdistyksen toiminta kiinnostaa maan muita sukuseuroja. Sukuseurojen Keskus-
liitto järjestää sukuseurojen parhaiden käytäntöjen työpajan, johon myös osallistumme.

Pääkaupunkiseudun Mänttärien tapaaminen järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti Van-
taan Hiekkaharjussa Kuulutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä. Tilaisuus on sunnuntaina 
6.10.2019 klo 12. Toivotaan, että sukumme jäsenet eri puolilta maata osallistuvat tapahtu-
maan.

8. Vuoden 2020 sukujuhlien järjestelyt

Juhlien järjestelytoimikunta piti ensimmäisen kokouksensa 26.4. ABC-Amiraalissa Kotkassa. 
Toimikuntaan kuuluvat Minna Mänttäri (puheenjohtaja), Marja-Leena Vainio, Olli Sipilä ja Mar-
ko Wahlström. Minna Mänttäri kertoi juhla suunnitelmista.
• teemana ”Juuret 2020”
• juhla-areena Myllykosken Seuratalo, ”Seukku”
• Seukulla pop up-käsityönäyttely la-su sekä oheispisteitä (vanhojen kuvien digitointipiste, su-

kutuotemyyntiä, esittelypisteitä)



• suvun taiteilijoiden taidenäyttely Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan galleriassa 16.7.–18.8. 
ja suvun kirjailijoiden esitte-    lypöytä Reuna kirjakaupassa 18.–19.7.

• etäkohde: uudistunut sukumuseo avoinna 18.–19.7.
• juhlatanssit Seukussa 18.7. illalla.
• Jumalanpalvelus ja sukukuoro Myllykosken kirkossa 19.7.
• sukukokous ja -juhla sekä oheisohjelma lapsille Seukussa 19.7. > juhlapuhujaksi 25–40-

vuotias menestynyt, jolle sukujuuret ovat tärkeitä. Muu ohjelma: pienoisnäytelmä, sukulau-   
lun sovituskilpailun voittajan julkaiseeminen, palkitsemiset.

• Markkinointi ja viestintä: mediatiedotteita järjestelyiden etenemisestä Kymenlaakson   me-
dialle ja valtakunnallisille tiedotusvälineille 2.5.2019 alkaen.

• yleisölle avoimien tapahtumien ennakkotiedotteet lähellä tapahtumaa.
• yksi tiedotustilaisuus medialle Myllykoskella 10.6.2020.
• sosiaalinen media (Facebook ja Instagram: #sukujuhlat2020 ja #juuret2020
• messu- ja tapahtumanäkyvyys: suvun omat tapahtumat ennen  sukujuhlaa (infoa jäsenille), 

mahd. julistenäkyvyys Kouvolan Asuntomessujen 1, viikolla 12.–19.7.2019, messuosastot 
Kuulutko Sukuuni -tapahtumassa Vantaalla 5.–6.10.2019 ja Tampereen Sukututkimuspäivillä 
25.1.2020.

• Budjettiluonnos: 
Ruokailu 2500,00 €
Markkinointi 2100,72 €
Ohjelmakulut 1176,00 €
Tilavuokrat 721,20 €

 Yhteensä 6497,92 €

Kotkan sukujuhlat 2016
Kulut 13.023,00 €
Tulot 2.093,00 €

 

Anssi Paasivirta Erkki Mänttäri
puheenjohtaja sihteeri


