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KOTIMAA 90-VUOTIAS SUOMI
MÄNTTÄRIEN PERHEALBUMI

Mänttäreiden Kiinan-matkan kesällä 2006 järjesti internetin kautta löydetty kiinalainen matkatoimisto. Paikallisia matkalaisia huvitti, kun Liisa, Eero ja Eino Mänttäri nousivat bussiin. Yleensä turistit kulkevat taksilla.

MÄNTTÄRIEN PERHEALBUMI

Jakke ja Eero Mänttäri gondolin kyydissä Venetsiassa kesällä 2001.

Halvat lennot kiidättävät joka vuosi lomalle
LAURA LEINONEN
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왘 ”Minä rakastan matkustamista”, Emilia Mänttäri henkäisee, kun isä Jakke Mänttäri
kertoo perheen lähtevän kesällä 2007 Barcelonaan.
Seitsenhenkinen perhe on
ihastunut siihen, että 2000-luvulla voi lentää lepatella ympäri maailmaa. Kun New Yorkiin
pääsee halvemmalla kuin Kuusamoon,
ulkomaanmatkailu
kannattaa.
Tällä kertaa Jakke Mänttäri
on löytänyt Home Exchange
-internetsivustolta
perheelle
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lonvaihtoa ehdottanut professori todella työskentelee Barcelonan yliopistossa. Hän etsii
netistä vielä tarvittavat kartat ja
vilkaisee, mihin autolla kannattaisi karauttaa. Oma talo jätetään toivottamaan espanjalaisperhe tervetulleeksi Joutsenoon.
Matka ei jännitä, sillä perhe
on käynyt 2000-luvulla ulkomailla vähintään kerran vuodessa. Ennen Barcelonaa matkattiin Kiinaan, sitä ennen halpalentoyhtiöillä pitkin poikin
Eurooppaa.

Sarja kertoo itsenäisen
Suomen tavallisten ihmisten
arjesta Mänttärin suvun
kautta. Suvun juuret ovat
Liikkalan kylässä nykyisen
Anjalankosken kaupungissa.
Sarja päättyy.

vaihtokodin Espanjasta. Oman
talon voisi vaihtaa ilmaiseksi
myös huvilaan Méxicossa tai
kolmioon Pariisissa, mutta Barcelonan talo on ainoa, johon
mahtuu koko katras kolmeksi
viikoksi.

Lentoliput Barcelonaan varataan ja tulostetaan internetis-

Eino, 5, ja Eero Mänttäri, 7, tykkäävät pelata internetissä Miniclippelejä. Olli Korhonen etsii laskuvideoita malliksi omiin laskuihinsa.
tä. Juna- ja lentolippuja ei ole
Mänttärin perheessä ostettu
enää vuosiin muualta.
Seitsemän ihmisen loma Espanjassa maksaa lentoineen

1 200 euroa. Siihen sisältyvät
näpsä auto ja tilavan talon
käyttöoikeus.
Ennen lähtöä Jakke tarkistaa
Google-hakukoneella, että ta-

Jakke ja Liisa Mänttärin perhe
ei ole ainoa, jolla on halua ja
rahaa matkustaa.
2000-luvun alku on Suomessa huumaavaa nousukautta. Bruttokansantuote kasvaa
vuotta 2001 lukuun ottamatta
vähintään kahden prosentin
vuosivauhtia. Kotitalouksien
kokonaiskulutus lisääntyy samaa tahtia.
Korot ovat koko vuosikym-

menen alun ennätyksellisen alhaalla. Se saa ihmiset haaveilemaan kalliista asunnoista – ja
ottamaan suuria lainoja. Hutjakkaasti myönnettävät lainat
ja kulutusluotot panevat aika
ajoin talousoppineet haukkomaan henkeään, mutta ihmisten luottamus omaan talouteensa on luja.
Uusia työpaikkoja syntyy
kymmeniätuhansia enemmän
kuin niitä siirtyy muualle, Kiinaan tai Malesiaan. Erityisesti
metalli- ja elektroniikkateollisuus kasvaa hurjaa vauhtia ja
se näkyy kasvualojen palkoissa. Sen sijaan pieni- ja keskituloisten palkkojen kasvua suitsitaan. Tuloerot kasvavat.

ro, ovat oppineet käyttämään
tietokonetta 3-vuotiaina. He
löytävät helposti verkosta Miniclip-pelit. Einon silmät säntäilevät ruudulla kuin jäniksenpojat, kun hän ohjaa autoa
kohti maalia.
Kun Pekka istahtaa koneelle,
hän pitää hellästi sylissään sähkökitaraa. Pekka etsii netistä
nuotteja ja kitaran tabulatuureja. GuitarPro5-ohjelma soittaa
Pekan löytämät nuotit ja Pekka
soittaa perässä – joka päivä
monta tuntia.
Hänen tavoitteenaan on tulla mahdollisimman hyväksi,
ehkä menestyäkin, muttei miten hyvänsä. Esimerkiksi Idolskisa lähinnä naurattaa.

Kun tietokone vapautuu Jaken käytöstä, takana odottaa
siisti jono.
Perheen lapset, Pekka ja Olli Korhonen ja Emilia, Eero
ja Eino Mänttäri viettävät netissä monta tuntia päivässä.
Pienimmät pojat, Eino ja Ee-

Pikkuveli Olli taas selailee
YouTubesta lasketteluvideoita.
Silloin tällöin hän tarkistaa,
mitä kaimalle eli Kola-Ollille
kuuluu. Kola-Ollista tehdyt remixit jaksavat vieläkin huvittaa. Nettiä enemmän Olli kuitenkin viihtyy rinteessä.

Tsunamikatastrofissa kuolee 179 suomalaista, eurot tulevat kukkaroihin, Lordi voittaa Euroviisut
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• Tarja Halonen valitaan Suomen
presidentiksi. Hän on ensimmäinen nainen tehtävässä.
• Filippiiniläinen Abu Sayyaf
-sissiryhmä kaappaa useiksi
kuukausiksi suomalaiset Risto
Vahasen ja Seppo Fräntin sekä 19
muuta ihmistä.
• Bomfunk MC´s voittaa MTV
Europe Music Award -palkinnon
parhaana pohjoismaisena
artistina.
• Marraskuu on ennätyksellisen
harmaa. Aurinko paistaa Jyväskylässä vain tunnin ja kuusi
minuuttia.
• Helsingin Maunulasta löytyy
kuusi vuotta kuolleena ollut mies.

•Eduskunta hyväksyy lain rekisteröidystä parisuhteesta.
• Hiihdon MM-kisoissa Lahdessa
kuusi suomalaista huippuhiihtäjää,
mukana Jari Isometsä, Harri
Kirvesniemi ja Mika Myllylä, käryää
doping-testissä Hemohesin
käytöstä. Kolmella tv-kanavalla
suorana lähetettävää Hiihtoliiton
tiedotustilaisuutta dopingskandaalista seuraa lähes kaksi miljoonaa
katsojaa.
• Yhdysvalloissa kaapataan 11. 9.
neljä matkustajakonetta. Niillä
tehdyissä itsemurhaiskuissa kuolee
lähes 3 000 ihmistä. Valtaosa
uhreista kuolee New Yorkissa, jossa
kaksi koneista ohjataan World
Trade Centerin kaksoistorneihin.
• Viinien hanapakkauksista tulee
kesän hitti.

2002
• Eurot otetaan
käyttöön myös
käteisrahana.
• Aki Kaurismäen
Mies vailla menneisyyttä -elokuva
voittaa Cannesin elokuvafestivaaleilla Grand Prix -palkinnon, ja Kati
Outinen palkitaan parhaasta
naispääosasta. Elokuva on myös
Oscar-ehdokkaana parhaasta
Yhdysvaltojen ulkopuolisesta
elokuvasta.
• Eduskunta antaa Teollisuuden
voimalle periaateluvan uuden
ydinvoimalan rakentamiseen.
• Saksalainen jättiketju Lidl avaa
ensimmäiset myymälänsä
Suomessa.
• Vantaan Myyrmannin ostoskeskuksessa räjäytetty pommi surmaa
seitsemän ihmistä.

2003

2004

• Anneli Jäättenmäestä tulee
huhtikuussa Suomen ensimmäinen
naispääministeri. Hän päätyy eroon
kesäkuussa Irak-asiakirjojen
vuodosta nousseen kohun takia.
• Euroopan suurin halpalentoyhtiö
Ryanair alkaa lentää Tampereen ja
Tukholman väliä.
• Television virityskuvan lähetys
loppuu.
• Paola Suhonen suunnittelee
ylioppilaiden päähän ylioppilaspipon.
• Amer-yhtymä
lopettaa tupakan
valmistamisen.

• Merenalainen, voimakkuudeltaan
9 Richterin maanjäristys sysää
tapaninpäivänä liikkeelle tsunamin,
joka iskee suurimmalla tuhovoimallaan Kaakkois-Aasian rannikolle.
Hyökyaallossa kuolee tai katoaa
300 000 ihmistä, suurin osa
Sumatralla Indonesiassa. 179
suomalaista kuolee, heistä suurin
osa suositussa Khao Lakin
lomakohteessa.
• Hanna Pakarinen valitaan
Suomen ensimmäiseksi Idolsvoittajaksi.
• 23 ihmistä kuolee ja 15
loukkaantuu, kun paperilastissa ollut rekka törmää
Nelostiellä Konginkankaalla
nuoria laskettelijoita
kuljettaneeseen linja-autoon.
Turma on Suomen historian
vakavin tieliikenneonnettomuus.

Emilia taas lisäilee kuvia
nuorille suunnatulla ii2-yhteisösivustolla. Palvelussa voi
luoda oman profiilin ja kommentoida kuvia. Tärkeintä on
kuitenkin pitää kavereihin yhteyttä: siitä tulee tunne, että he
ovat lähellä.
Lapset saavat olla netissä
niin kauan kuin huvittaa. Tai
kunnes joku vaatii vuoroansa.
Kukaan ei yleensä jumitu iäisyyksiksi: kaikilla tekee mieli
ulos ja kavereiden luo.

Jakke ja Liisa tutkivat kaikki
perheen isot ostokset etukäteen netissä. Kun Jakke pääsee
koneelle, hän tarkistaa talouslehtien uutisotsikot. Sen jälkeen hän tilaa itselleen netistä
ranskan kielen alkeiskurssin.
Jos vaikka seuraava vaihdettava
talo sattuisi olemaan Ranskassa.
왘 Lähteenä on käytetty taloushistorian professorin Riitta
Hjerppen haastattelua.

Koonnut: HANNA ERIKSSON/ HS Grafiikka: CES/ HS
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2006
• Lordi voittaa Euroviisut Kreikan
Ateenassa kappaleellaan Hard
Rock Hallelujah.
• Porvoon tuomiokirkko palaa
toukokuussa. 19-vuotias palon
sytyttäjä myöntää sytyttäneensä
sen tahallaan.
• VR:n makasiinit palavat.
• Kerava–Lahti-oikorata otetaan
käyttöön.
• Poliisi tukahduttaa anarkistien
Smash Asem -mielenosoituksen
poikkeuksellisen suurella voimalla
ja ottaa kiinni yli 136 ihmistä.
• Kesä on kuivin lähes sataan
vuoteen.

• Nightwish-yhtye erottaa laulajansa Tarja Turusen maailmankiertueen päätteeksi.
• Suomen Big Brotherin 1.
tuotantokausi näytetään Subtv:llä.
• Kasvihuonekaasupäästöjä
rajoittava Kioton sopimus tulee
voimaan.
• Tallinnasta Helsinkiin lähtenyt
Copterlinen helikopteri putoaa mereen 10.
elokuuta vain kolme minuuttia lähtönsä jälkeen.
Turmassa kuolee kaikki kopterissa olleet eli
kaksi ohjaajaa ja 12 matkustajaa. Turman syynä
on Sikorsky S-76 -kopterin tekninen vika.

2007
• Maaliskuu on Helsingissä
kaikkien aikojen lämpimin.
Helsinki-Vantaalla tehdään
maaliskuun lämpöennätys, kun
mittari kohoaa 17,5 asteeseen 27.
päivä.
• Suomessa järjestetään ensimmäistä kertaa Euroviisut.
• Uusi tupakkalaki muuttaa baarit
ja ravintolat savuttomiksi.
• YK:n hallitustenvälinen ilmastopaneeli julkaisee arviointiraportin,
jonka mukaan maapallon lämpeneminen on lähes varmasti ihmisen
aiheuttamaa. Suomen keskilämpötilan arvioidaan nousevan sadassa
vuodessa 1,5–9 astetta.

•18-vuotias opiskelija
ampuu Jokelan koulukeskuksessa kuusi oppilasta,
koulun rehtorin, terveydenhoitajan ja lopuksi itsensä.
Lähteet: HS, Ilmatieteen laitos, Mitä missä milloin. Kansalaisen vuosikirja 2001–2008. Wikipedia

Kuvat: HS-arkisto, Lehtikuva
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