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Mänttärin Sukuyhdistyksen jäsenlehti 2009

Juhlatoimikunta koolla.Tulevien vuosien visiointia tekemässä vasemmalta Aki Mänttäri, Ari Lehtomäki, Sari Riivari,
Erkki Mänttäri, Anssi Paasivirta, Samuli Sipilä, Aila Huovi, Timo Huovila ja Jorma Mänttäri. (Kuva: Timo Huovila)

KYSYMYKSET EDELTÄVÄT TULEVAISUUTTA
Kerran neljässä vuodessa voimia kysyvä sukujuhla on taas ohitse ja nyt toisen kerran Haminan Bastionissa arkkitehti Roy Mänttärin
suunnitteleman telttakatoksen alla. Sukulaisia pääjuhlassa oli viitisensataa.Vähennystä oli odotetusti edelliseen juhlaan, jolloin sukukirja oli juuri
ilmestynyt ja innostus sen takia oli silloin suurempi kuin nyt.
Sukutapahtuma antoi aiheen miettiä toimintatapoja niin uusia juhlia varten kuin yhteydenpitoon sukulaisten kesken välivuosina. Jotakin uutta
juhlapäiviin saatiinkin.
Taidenäyttelyn avauksen yhteydessä julkaistiin Eero Mänttärin kokoama suvun tarinoita käsittelevä teos Elämänpolkuja, joka on saanut
hyvän vastaanoton. Kirja olkoon kannustimena oman tai lähisuvun tarinan kertomiseen, johon kehotankin sukulaisia rohkeasti. Tarinoita
voimme julkaista Niinipuussa. Pohjaa jopa uuteen suvun tarinoita kertovaan kirjaan on jo olemassa.
Uutta oli lisäksi kirkkokonsertti, joka oli myös suurelle yleisölle avoin. Haminan kirkossa oli toistasataa ihmistä kuuntelemassa taiteilijapari
Annika Konttori-Gustafssonin ja Kaj-Erik Gustafssonin musiikkia.
Mielenkiintoisia olivat perinteinen juhlapuhe, jossa professori Kaisa Häkkinen valotti sukunimien syntyä, sekä Elsi-Mai Ronkaisen
muistelu ensimmäisestä sukujuhlasta.
Taidenäyttely oli entistä monipuolisempi.Vahinko, että se on esillä vain kaksi päivää. Mistä voisimme löytää paikan, jossa työt olisivat esillä
pidemmän aikaa? Ehkäpä Helsingin tapaamisen yhteydessä syksyisin avattaisiin näyttely, joka voisi olla esillä esimerkiksi kuukauden. Näin
voisimme palvella ja esitellä suvun taiteilijoita.
Viime vuoden aikana saimme omistukseemme Heinäkallion Mänttärinmäellä, jossa on kaksi museoaittaa. Miten kehitämme aluetta? Nyt
suuri osa suvun materiaalista on kaupungin varastoissa. Saisimmeko aikaan oman kokoontumis- ja arkistotilan museomäelle, jonne voisimme
keskittää kaiken toimintamme? Tai voisimmeko yhdistää Liikkalan kylän ja Mänttärin suvun historian? Liittyväthän Mänttärit kiinteästi kylään
ja sen historiaan.Vallit ja Mänttärin museon alue muodostaisivat luontevan kokonaisuuden. Historiallisessa miljöössä voisimme jopa pitää
sukujuhlamme.
Paikallistapaamiset tulisi saada uudelleen viriämään muun muassa Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Lahden seuduilla. Helsingin tapaamiset
Anssi Paasivirran johdolla ovat hyviä esimerkkejä, joista voisi ottaa mallia.
Sukujuhlien yhteydessä valittu valtuuskunta uusiutui viidellä jäsenellä. Kiitokset luottamustehtävästä luopuneille ja tervetuloa uudet ihmiset
toimintaan mukaan.Uusi valtuuskunta ja johtokunta saavat pohdittavakseen tulevaisuuden asioita normaalien talousasioiden lisäksi. Tulevan
edellä on epätavallisen paljon kysymysmerkkejä. Niihin toivotaan vastauksia.
JORMA MÄNTTÄRI (taulu 11480), suvun päämies
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Uutuuskirja kiehtoi sukujuhlassa
7. Joka neljäs vuosi järjestettävä sukujuhla kokosi
Haminaan viime heinäkuussa noin 500 sukulaista.
Uusi Elämänpolkuja-kirja keräsi juhlaväkeä
myyntipöytien äärelle.
(Kuva Marko Wahlström.)

Jugendin aika loi tyyliä
20-21. Arkkitehti Kristiina Nivari teki kierroksen
Helsingissä. Kuvassa Olofsborg, jonka ovat piirtäneet
Gesellius, Lindgren ja Saarinen vuonna 1902.
(Kuva: Heikki Havas)

Minna kuvasi merilinnoituksia
12. Kouvolalainen valokuvataiteilija, yrittäjä Minna Metsärinne
on kuvannut Suomenlinnan ja Svartholman trilogia-näyttelyksi.
(Kuva: Marko Wahlström)

sisältö
2 PÄÄKIRJOITUS
4-5 UUTISET

Sukutunnukset voivat olla persoonallisia.
Sukuseurojen Keskusliiton kuulumisia. Sukuviestin kirjoituskisassa palkittuja.

6-11 TEEMASIVUT

Sukujuhlat kokosivat väen Haminaan. Professori Kaisa Häkkinen syventyi sukunimien
syntyyn. Gustafssonit konsertoivat Haminan
kirkossa. Suvun taiteilijat esittivät osaamistaan.

12-13 KULTTUURI

Paavo Koivisto on iloinen harrastajamaalari.
Minna Metsärinne valokuvasi merilinnoituksia.

14-17 PERHE

Jussi Lehtomäki opintomatkaili Namibiassa.
Partioperhe on aina valmiina.

18-21 HISTORIA

Mänttärinmäen talot kertovat asutushistoriaa. Arkkitehti teki kierroksen

22-24 SUKUTAPAHTUMIA

Saavutuksia. Marrashäät. Suvun vanhin täytti
vuosia. Jarmo Lehtomäen ja Jarkko Mänttärin
kolumnit.

24 SARJAKUVA. Väinö Puoshaka
á la Tuomas Mänttäri.

26-31 PALVELUHAKEMISTO
Suvun yrittäjät palveluksessasi.

31 TAPAHTUMAKALENTERI
Mänttärin Sukuyhdistyksen yhteystiedot.

32 SUKUTUOTTEET
Suvun myyntituotteet.
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Golffarit kisasivat Messilässä.
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SUKUSEURAT SAIVAT
ALKUNSA 1920-LUVULLA
Sukuseura-aatteen aloittajina toimivat
1920-luvulla aatelissuvut.Tiettävästi Suomen
ensimmäinen sukuseura on edelleen toimiva
"Släktföreningen von Troil rf". Se perustettiin
Helsingissä vuonna 1924.
Vuonna 1919 perustettuun
yhdistysrekisteriin merkitty ensimmäinen
sukuyhdistys oli Alftan, Alfthan ja von Alfthan
-sukujen yhdistys. Se sai alkunsa Helsingissä
vuonna 1926 ja rekisteröitiin lokakuussa
1928.
1930-luvun loppuun mennessä kaikista
Suomessa rekisteröidyistä sukuseuroista
vielä noin 60 prosenttia oli aatelissukujen
yhdistyksiä.
Ensimmäinen suomenkielinen
yhdistysrekisteriin merkitty sukuseura on
Sukuyhdistys Krogerus ry, joka rekisteröitiin
tammikuussa 1930.

SUKUTUNNUKSET
voivat olla persoonallisia

Sukukokousten ja -tapaamisten perinne
oli vakaa sivistyneistön piirissä jo 1800-luvun
loppupuolella. Esimerkiksi GummerusPihkala -suvun ja af Hällströmien tiedetään
kokoontuneen säännöllisin välein 1880-luvulta
lähtien.
Mänttärin sukuyhdistys piti ensimmäisen
sukukokouksensa vuonna 1934.

Komea sukutunnus. Billy Degerfeldtin Saksassa teettämä sormus.

MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943) teksti
JARKKO MÄNTTÄRI (taulu 3940) kuvat

Nuoret sukulaismiehet Billy Degerfeldt
(taulu 3931) ja Mikko Mänttäri (taulu
3940) eivät ole tyytyneet vain Mänttärin
sukuyhdistyksen virallisiin sukutuotteisiin, vaan ovat halunneet vielä jotain persoonallisempaa: sukutunnuksen, jollaista
ei ole muilla.
Mänttärin sukumerkki on tullut Tukholmassa asuvalle Billy Degerfeldtille tutuksi
lapsuudesta asti, erityisesti isoäitinsä
Seija Degerfeldtin (os. Mänttäri, taulu
3927) kaulassa kiiltäneen sukuriipuksen
muodossa.
Kun Billyn isä Jimmy Degerfeldt selvitti kunniakkaasti noin 90 kilometrin mittaisen Vaasa-hiihdon maaliin asti, Jimmyn
Seija-äiti askarteli pojalleen omatekoisen
mitalin, jonka yhtenä osasena oli Mänttärin
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sukupinssi.
Siitä Billy sai idean teettää Saksassa
asti itselleen omaperäisen sukusormuksen.
Useammankin kerran on Billy saanut ihmettelijöille näyttää oikean käden nimettömässä kiiltelevää tukevaa kultasormustaan
ja selvittää sen syntyhistoriaa.
Sen verran painavakin sormus on,
ettei harvinaisuus ole ihan pikkurahalla
syntynyt.
Sukumerkki, joka ei joudu hukkaan
Billyn isän jyväskyläläinen serkku Mikko Mänttäri puolestaan on jo pitemmän
aikaa koristellut käsivarsiaan erilaisilla
tatuoinneilla (isän ja äidin toppuutteluista
huolimatta).
Uusia tatuointikuvioita miettiessään

Mikko sai päähänsä, että Mänttärin sukumerkki olisi ihan siisti rinnassa, sydämen
kohdalla.
Varmuuden vuoksi Mikko kysyi sukumerkin tarkat mitat sähköpostin välityksellä sukuyhdistyksen valtuuskunnan
puheenjohtaja Jorma Mänttäriltä eikä
isältään, kun arveli isän olevan sitä mieltä,
että ”eiköhän ne tatskat jo saisi riittää”.
Isä saikin nähtäväkseen vasta valmiiksi
rintaan pistellyn kuvion! Siitä isä oli poikansa kanssa yhtä mieltä, että sukumerkki
on ehdottomasti riskittömämpi tatuoinnin
aihe kuin esimerkiksi tyttöystävän nimi.
Suvusta kun ei pääse, eikä joudu koskaan
eroon.

SUKUSEUROJEN
KESKUSLIITTO PALKITSI
AKTIIVEJA

Rintamerkki. Mikko Mänttäri
halusi sukutunnuksen, joka varmasti pysyy
eikä joudu hukkaan.

Sukulaispoika ja mummo. Billy Degerfeldt teetti
itselleen sukusormuksen, jollaista ei löydy toista.
Kuvassa Billy isoäitinsä Seija Degerfeldtin kanssa.

Sukuseurojen keskusliiton syyskokouksessa liiton
puheenjohtajaksi valittiin insinööri, kassanjohtaja
Juha-Veikko Kurki Espoosta. Kurki on ollut
keskusliiton puheenjohtajana vuodesta 2003 lähtien.
Uusiksi hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudeksi
2009-2011 erovuoroisten tilalle valittiin Kristiina
Backberg Backbergin sukuseurasta ja Iiris
Vuorenmaa Nils Gustav Malmbergin sukuseurasta.
Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja Juha
Salmenkaita sai liiton kultaisen ansiomitalin
sukuseuratoiminnan hyväksi tehdystä ansiokkaasta
työstä. Salmenkaita on toiminut keskusliiton
hallituksessa kuusi vuotta ja varapuheenjohtajana
hän on ollut vuodesta 2003 lähtien.
Keskusliitto palkitsi sukuseuroja aktiivisuudesta
ja parhaista kotisivuista. Aktiivisuudessa mitattiin
sukuseuran omaa toimintaa sekä osallistumista
keskusliiton ja muihin seuran ulkopuolisiin
toimintoihin.
Kotisivukilpailussa arvioitiin sivujen toimivuutta,
luettavuutta ja visuaalisuutta.
Aktiivisimmaksi sukuseuraksi valittiin
Nyyssösten sukuseura ry. Kotisivukilpailun
palkitut ovat Tilkasten-Värrien sukuseura ry (1.
sija), Furtenbachin sukuseura (2. sija), Suihkosten
sukuseura (jaettu 3. sija) ja Kykkästen sukuseura
(jaettu 3. sija). Kunniamaininnan sai Väänästen
sukuseura. Mänttärin sukuyhdistys osallistui
"Aktiivisin sukuseura" -kilpailuun.

SUKUVIESTI JAKOI
KIRJOITUSKILPAILUN
PALKINNOT
Sukuviesti-lehden viime vuoden kirjoituskilpailun
aiheina olivat ”Sukuni vaiheita merkkivuosina 18081809” ja ”Sukuni vaiheita vuonna 1918”.
Kilpailun palkinnot jaettiin Vantaan Kuulutko
sukuuni -tapahtuman yhteydessä lokakuussa.
Palkintoraadin puheenjohtajana toimi professori
Juha Pentikäinen sekä raadin muina jäseninä
professori Anto Leikola ja kirjallisuudentutkija
Susanna Suomela. Raadin sihteerinä
toimi Sukuseurojen keskusliiton pääsihteeri
Eine Kuismin. Raati valitsi kirjoituksista
mielestään kolme parasta ja halusi myös palkita
kunniamaininnalla neljä kirjoitusta, joita ei asetettu
paremmuusjärjestykseen.
TULOKSET
1) ”Suuremmassa virrassa”/Ritva Rajander -Juusti,
Vantaa,
2) ”Ruotusotamiehen tarina”/Marja-Liisa Putkonen,
Helsinki,
3) ”Iloa ja huolta”/Jorma Aaltonen, Jyväskylä
KUNNIAMAININNAT: Kalevi Hako,Valkeala,
Virpi Kaartinen, Helsinki, Arvo Mäki, Nokia ja
Raija Sulkava, Haapamäki
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Sukua koolla. Haminan sukujuhlassa oli mukana noin 500 sukulaista.
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti ja kuvat

MÄNTTÄRIT TARJOAVAT
läpileikkauksen maamme historiaan
		
		

Sukujuhlassa Haminassa laulu raikui, musiikki soi ja sirkustemput riemastuttivat

Mänttärin sukuyhdistyksen sukujuhlassa Haminassa viime vuoden heinäkuussa
puhunut suomen kielen professori Kaisa
Häkkinen (taulu 6727) Turun yliopistosta
piti sukutoimintaa hienona verkostoitumisen muotona.
– Sen arvoa ei voi eikä tarvitsekaan rahassa mitata. Voimme hyvin kuvitella, millaisista huikeista summista puhuttaisiin,
jos jokaiselle sukutoimintaan osallistuneelle vapaaehtoiselle ja talkootyöläiselle
maksettaisiin tuntipalkkaa.
Häkkinen korosti, että sukutyötä ei tehdäkään rahan toivossa, kuten ei myöskään
sukuyhteyttä voi ostaa rahalla.
– Suku ja sukulaisuussuhteet ovat aina
olleet sekä yksityisiä ihmissuhteita että
kokonaisia yhteiskuntia koossa pitävä
voima, hän sanoi.
Todisteeksi hän mainitsi, että keskeisimmät sukulaistermit kuuluvat kielen
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vanhimpaan ja pysyvimpään sanastoon.
– Mänttärin suvun yleisimmät sukunimet
tarjoavat oivallisen läpileikkauksen siitä
miten monimuotoinen suomalaisten sukunimien historia on, Häkkinen sanoi.
Suomessa periytyvät sukunimet tulivat
pakollisiksi vasta vuonna 1921.
–Monet sukunimet olivat alkuaan
ammattiin viittaavia lisänimiä. Tällainen
on esimerkiksi Mänttäri, joka tarkoittaa
mänttinahan eli alunalla vaaleaksi parkitun ja rasvalla sitkeäksi käsitellyn nahan
valmistajaa, Häkkinen kertoi.
Mänttärin suvussa erilaisia sukunimiä
on nykyään lähes 7 000.
Suvulla suuri merkitys
Haminan kaupungin tervehdyksen
500-päiselle juhlajoukolle tuonut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kalervo
Tulokas muistutti, että suvun merkitystä
ei voi koskaan vähätellä.
– Yhteydenpito voi vähentyä, kun muut
perhesiteet ajavat sukuyhdistyksen edelle.

Sukulaisuus on kuitenkin aina olemassa,
hän totesi.
Sukuyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja Jorma Mänttäri (taulu
11480) muistutti tervehdyssanoissaan
Niinipuu-lehden merkitystä linkkinä sukulaisten välillä.
–Joka neljäs vuosi vietettävästä sukujuhlasta puolestaan on muodostunut
monikulttuurinen tapahtuma, jossa on
taidenäyttelyä, kirkkokonserttia ja pääjuhla, hän totesi.
Suku kiehtoo nuorta polvea
Suomen Sukuseurojen Keskusliiton
puheenjohtaja Juha-Veikko Kurki muistutti, että suku on arvo, joka kiinnostaa yhä
nuorempia suomalaisia.
Kurki jakoi Keskusliiton myöntämät
kolme ansiomerkkiä sukuyhdistyksen
aktiivijäsenille.

Kultaisen ansiomitalin sai Eero Mänttäri (taulu 10 787). Aini Rantanen (taulu
11080) ja Eeva Puustinen (taulu 4019)
saivat harrastusmerkin.
Helsinkiläinen Elsi-Maj Ronkainen
(taulu 3973) kertoi juhlaväelle äitinsä
kirjoittamia kokemuksia kaikkien aikojen
ensimmäisestä sukujuhlasta vuonna 1934,
jossa hän oli itsekin vasta 2-vuotiaana
mukana ja esitti myös runon.
Kuuluminen sukuun tärkeää
Niinipuu bongasi väliajalla yleisön joukosta kotkalaiset Suvi ja Milla Anttilan
(taulu 22) sekä haminalaisen Arja Uutelan
(taulu 22) ja hänen veljensä, kouvolalaisen
Jorma Anttilan (taulu 20).
Heidän juurensa ovat Ruotilassa ja he
kuuluvat Hykkyrän sukuhaaraan.
Suvi ja 4-vuotias Milla olivat sukujuhlassa toista kertaa. Milla oli aivan vauva,
kun juhla järjestettiin edellisen kerran.
Jorma Anttilalle sukujuhla oli ensimmäinen.
– Sukulaisuus, tytär Suvi Anttila ja äiti
Arja Uutela vastaavat kysymykseen, mikä
sai heidät lähtemään juhlaan.
– Kiinnostus suvusta ja siihen kuuluminen ovat meille tärkeitä asioita. Nykyaikana on mukavaa, kun ihmiset ovat
kiinnostuneita juuristaan, he jatkavat.
Lauluvakka hiljensi yleisön
Sukujuhlan soitannallisesta annista
vastasi Haminan nuorisosoittokunta kapellimestarinaan musiikinopettaja Kyösti
Haapakoski.
Kaakon Kamarikuoro johtajanaan Kai
Huopanainen esitti neljä kappaletta.
Lauluvakka-kuoro esitti kolme sävellystä, joista viimeisenä ”Maan korvessa
kulkevi lapsosen tie”. Yleisö hiljentyi
täysin kuuntelemaan esitystä, jonka aikana
arkkitehti Roy Mänttärin (taulu 3916)

suunnitteleman Bastionin akustiikka pääsi
oikeuksiinsa.
Musiikkiesityksille tasapainoa ohjelmaan toi Haminan Teinisirkuksen monipuolinen ja vauhdikas show.
Ennen sukujuhlan päättänyttä ”Kymenlaakson laulua” johtokunnan puheenjohtaja Aki Mänttäri (taulu 2957) ja äitinsä
Raija Mänttäri (taulu 2955) esittivät
yhdessä Raijan kirjoittaman sukukronikan.
Aki oli puheenjohtajana viimeistä kertaa
lausumassa sukujuhlan päätössanoja.
Professori Kaisa Häkkisen juhlapuhe on
luettavissa kokonaisuudessaan Mänttärin
sukuyhdistyksen nettisivuilta www.kolumbus.fi/manttari.
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Komea päätös. Sukukronikan lukivat
äiti ja poika, Raija ja Aki Mänttäri.
Akustiikka toimi.
Lauluvakka sulatti
yleisön sydämet Bastionin komean kattorakenteen alla.

Tarkkana katsomossa. Varsinkin
nuorempi juhlaväki
seurasi tarkkaavaisesti Haminan Teinisirkuksen temppuja.
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VALTUUSKUNTAAN NOUSI
VIISI UUTTA JÄSENTÄ
Sukukokouksessa valittiin seuraavaksi
nelivuotiskaudeksi puheenjohtajaksi Jorma
Mänttäri (taulu 11480) Hämeenkoskelta
edelleen.
Valtuuskunnan jäseniksi valittiin uudelleen
Aila Huovi,Timo Huovila, Ari Lehtomäki,
Auli Makkonen, Aarre Muurman, Erkki
Mänttäri, Esa Mänttäri, Jarkko Mänttäri,
Kristiina Nivari, Leena Paakkinen,
Anssi Paasivirta,Timo Puhakka, Eeva
Puustinen, Jaakko Päivärinne, Sari
Riivari, Kari-Matti Sahala, Samuli Sipilä,
Riitta Siren,Vesa Wakkari ja Reetta
Väänänen.
Eroa pyytäneiden tilalle valittiin viisi uutta
jäsentä eli Jarkko Alajääski Raumalta, Mika
Arola Kotkasta, Pekka Mänttäri Haminasta,
Tuomas Mänttäri Helsingistä ja Markku
Pakkanen Anjalankoskelta.
Jarkko Alajääski (taulu 12488) on syntynyt
Porissa 13.5.1945. Hän on koulutukseltaan
tekniikan tohtori ja hoitaa Sukuyhdistyksen
kotisivuja.
Mika Arola (taulu 4432) on syntynyt
Kotkassa 29.1.1949. Hän on koulutukseltaan
merkonomi. Arola on pelannut koripalloa
SM-tasolla ja on monessa mukana
kotipaikkakunnallaan.
Pekka Mänttäri (taulu 2186) on
syntynyt Vehkalahdella 28.10.1959. Hän on
yksityisyrittäjä hautaustoimen alalla Haminassa.
Mänttäri on osallistunut useita kertoja
sukujuhlien järjestelyyn.
Tuomas Mänttäri (taulu 3978) on
syntynyt Helsingissä 5.4.1961. Koulutukseltaan
hän on varatuomari. Mies piirtää Niinipuun
sarjakuva ”Väinö Puoshakaa”.
Markku Pakkanen (taulu 2852) on
syntynyt Sippolassa 31.1.1960. Hän on
kuljetusyrittäjä, ensimmäisen kauden
kansanedustaja ja mukana monissa
luottamustehtävissä Anjalankoskella.
Pääjuhlaa edeltäneessä sukukokouksessa
puheenjohtajana toimi Anssi Paasivirta
(taulu 10793) ja sihteerinä Raili Mänttäri
(taulu 11496) sekä pöytäkirjan tarkastajina
ja ääntenlaskijoina Timo Huovila
(taulu 2007) ja Erkki Mänttäri (taulu
11496). Kokous hyväksyi sukuyhdistyksen
toimintakertomuksen vuosilta 2004-2007.
(MW)

KUVASATOA sukujuhlilta
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti ja kuvat

Ansioista merkkejä.
Eeva Puustinen
(vasemmalla) ja
Aini Rantanen
saivat Sukuseurojen Keskusliiton
harrastusmerkit
puheenjohtaja
Juha-Veikko
Kurjelta ja Jorma
Mänttäriltä. Taustalla liiton kultaisen
ansiomerkin saanut
Eero Mänttäri.
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Kaunista laulua.
Kaakon Kamarikuoro alkaa olla
Mänttärin sukuyhdistyksen housekuoro.

Vaakana
tuoleilla.
Teinisirkuksen
tytöt joutuivat
tiukkoihin
tilanteisiin.
Yhdessä juhlaan.
Arja Uutela sekä
Suvi ja Milla Anttila
kertoivat viihtyvänsä
sukujuhlilla. Taustalla Jorma Anttila.

Runoa juhlaan. Elsi-Maj Ronkainen kertoi
äitinsä kokemuksia vuoden 1934 sukujuhlasta ja lausui runon.

Mänttärin
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KIRKKOMUSIIKKI SOI
sukujuhlissa
SAMULI SIPILÄ (taulu 10775), teksti
TIMO HUOVILA (taulu 2007), kuvat

Mänttärin sukujuhlien yhteyteen järjestettiin suvun ja Haminan-Vehkalahden seurakunnan yhteisvoimin hieno kirkkokonsertti Haminan Johanneksen kirkossa.
Konsertissa esiintyivät sukumme jäsenet, taiteilijat Annika KonttoriGustafsson (taulu 2117) ja Kaj-Erik
Gustafsson.
Kaunis lauantai-illan sää oli houkutellut
konserttiin paitsi suvun jäseniä myös
melkoisen määrän muita kuulijoita.
Konsertin ohjelma muodosti monipuolisen kokonaisuuden, jossa vuorottelivat
urku- ja piano-osuudet.
Gustafsson aloitti Jean Sibeliuksen
upealla ”Intradalla uruille”. Juhlavasti
soivat sävellyksen paksut sointumassat ja
voihan siitä aistia Ruotsin kuningasparin
kulkua heidän vieraillessaan Haminassa
muutama vuosi sitten. Toisena kuultu
Taneli Kuusiston ”Pastoraali uruille” soitetaan silloin tällöin siunaustilaisuuksien
musiikkina. Nyt kontrastina Sibeliuksen
mahtavuuteen tuntui Kuusiston pehmeä
ranskalaisvaikutteinen paimentunnelma
hyvältä.
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Piano soi kesäillan kuulaudessa
Konttori-Gustafsson jatkoi pianolla
soittaen myös Kuusiston musiikkia. ”Sonatiini op 13” on hyvä näyte säveltäjän
pianoteoksista ja sopi mainiosti kesäillan
kuulauteen. Felix Mendelssohn-Bartholdyn urkumusiikkia ei kovin usein kuulla.
Siksi tämän hienon saksalaissäveltäjän tunnetuin urkuteos oli hyvä valinta konserttiin.
Varsinkin teoksen kolmas osa ”Maestoso”
vei kuulijan saksalaisen vuoristomaiseman
keskelle jylhään tunnelmaan.
Mendelssohnin ”Sanattoman laulun”
jälkeen Konttori-Gustafsson soitti Sibeliuksen sarjan ”Viisi puukuvaa”.
Sävellyksessä on viisi suomalaista puuta; pihlaja, honka, haapa, koivu ja kuusi.
Säveltäjä kuvailee jokaisen puun omaa
syvällistä luonnetta ja myös ulkoista olemusta. Kukin osa puhutteli kuulijaa.
Monien nuorten pianistien esitykset
palasivat mieleen - kuunnellessa vaikkapa Kuusi-osan jylhää komeutta ja oksien
havinaa.

Muusikkopari. Kaj-Erik Gustafsson ja Annika
Konttori-Gustafsson tarjosivat upean kattauksen
sukujuhlan kirkkokonserttiin saapuneille.

Konsertti päättyi Kaj-Erik Gustafssonin
soittamaan omaan sävellykseen ”Ramus
virens Olivarum”. Se on ”Piae cantiones”
-kokoelman melodiaan tehty muunnelmamuotoinen mittava urkuteos. Sitä kuunnellessa tuntui kesäinen vehreys tunkeutuvan
kirkkoon ja mielikuvat kulkivat sukumme
lehmuksen vihreään siimekseen.
Upea konsertti muodostui juhlatapahtumamme kohokohdaksi. Siitä kiitos
sukumme eteville taiteilijoille.

Mänttärin		
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Veistoksia tunteella. Kotiäiti Margit Hållman (taulu 961) taiteilee betonista ja savesta hevosia.
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti ja kuvat

KUVATAIDE JA KIRJALLISUUS
yhdistyivät Simeon-talossa
Sukujuhlan taidenäyttelyssä esittäytyi 23 taiteilijaa
Mänttärin suvun taidenäyttely kokosi
yhteen 23 taiteilijan teoksia sukujuhlan
yhteydessä Haminan Simeon-talossa
pidetyssä näyttelyssä viime vuoden
heinäkuussa.
– Kokosimme näyttelyn nyt neljännen
kerran. Tällä kertaa mukana oli
näytteilleasettajia aina Tukholmasta
asti. Suurin osa oli Etelä-Suomesta,
näyttelyvastaava Timo Huovila (taulu
2007) kertoi.
Huovila kuvaili näyttelyä harvinaisen
monipuoliseksi: mukana oli valokuvia,
tekstiili-, kivi-, lasi- ja puutöitä,
maalauksia sekä veistoksia.
Esillä oli yhteensä 93 eri teosta sekä
lisäksi noin 50 lasityötä, 12 käsintehtyä
kirjaa ja tekstaustöitä. Erikoisinta antia
näyttelyssä tarjosi Eeva-Liisa Puhakan

Mänttärin
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(taulu 5442) videoteos ”Autiot talot,
tyhjät tilat”.
Kilpamersu syntyi puusta
Pienempien ja isompien miesten
mielenkiinto heräsi haminalaisen Pekka
Järvisen (taulu 15021) taidokkaita
puuautoja ihastellessa. Hän oli mukana
näyttelyssä ensimmäistä kertaa.
Mies on tehnyt alusta asti puusta
seitsemän erilaista ajoneuvoa. Hänen
silmäteränsä on vuoden 1929-31 mallin
mukaan syntynyt Mercedes-Benz -kilpaauto.
Järvinen käyttää materiaaleina muun
muassa raitaa, haapaa, visakoivua ja
luumupuuta.
– Kahden auton tekemiseen menee
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aikaa noin kaksi kuukautta. Tämä on
sellaista eläkeläisen ajankulua, hän
sanaili.
Kauniita muotoja presidentin
kunniakirjaan
Espoolaiset Pirkko ja Eero Kallela
(taulu 5205) olivat myös taidenäyttelyn
ensikertalaisia. He kutsuivat yleisöä
kokeilemaan tekstausta eli kalligrafiaa.
– Tekstauksessa kiehtovat kauniit
muodot ja viivan kaari, vuonna 1990
oman yrityksen perustanut Pirkko
Kallela kertoi.
Kallelan työnäytteitä selatessa
silmät havaitsevat muun muassa
Keskuskauppakamarin presidentti
Tarja Haloselle ja eduskunnan
entiselle puhemies Paavo Lipposelle
myöntämien ansiomerkkien
kunniakirjat.

Kallela on suorittanut kalligrafian
tutkinnon Lontoossa.
Lepoa sielulle tarjoaa betonitaide
Taidenäyttelyssä jo kolmatta kertaa
mukana ollut kouvolalainen Margit
Hållman (taulu 961) oli taiteillut tällä
kertaa kipsi- ja betoniveistoksia. Aiemmin
häneltä on ollut esillä helmikirjontatöitä.
Hänen töissään toistuvat muun muassa
hevoset.
– Hahmot muovautuvat ensin savesta,
jonka avulla tehdään muotti itse valulle.
Kiehtovinta nähdä teoksen uusi syntymä,
kun valu avataan, Hållmankertoi.
Kotiäiti sai kipinän veistosten
tekemiseen Kouvolan kansalaisopiston
kurssilla.
– Tekee sielulle hyvää, kun saa roiskia
ja sotkea betonia, hän tuumasi.
Nimmari kirjaan. Tuula Toikka saa omistuskirjoituksen Eero Mänttäriltä.

ELÄMÄNTARINAT
OPETTAVAT NYKYIHMISTÄ

Tarkkaa työtä. Pekka Järvisen silmäterä on vuosien 1929-31 mallin mukainen
Mercedes-Benz -kilpa-auto.

Kaksiosaisen sukukirjan kirjoittaneen Eero
Mänttärin (taulu 10 787) kokoama uusin teos
”Elämänpolkuja” julkistettiin taidenäyttelyn
avajaisten yhteydessä.
– Kirja on mainio esimerkki siitä, kuinka
ihmiset haluavat kertoa omasta elämästään,
valtuuskunnan puheenjohtaja Jorma Mänttäri
(taulu 11 480) sanoi.
– Elämäntarinoista ammennamme oppia, hän
jatkoi.
Sukuyhdistyksen kustantamassa kirjassa
toistakymmentä sukulaista kirjoittaa oman
perheensä, vanhempiensa tai isovanhempiensa
elämästä.
Kirjassa on myös Niinipuusta tutuksi tulleen
Signe Mänttärin (taulu 3089) yli 50 lähisuvun
elämästä kertovaa runoa.
Teoksen graafisen suunnittelun ja taiton
on tehnyt Silva Lehtinen (taulu 3974).
Kovakantisessa teoksessa on 240 sivua ja 150
valokuvaa.
Eero Mänttäri sai kiitokseksi Elämänpolkukirjan kokoamisesta taidelautasen Jorma
Mänttäriltä ja johtokunnan puheenjohtaja Aki
Mänttäriltä (taulu 2957).
MARKO WAHLSTRÖM
Elämänpolku-kirja maksaa 20 euroa +
postikulut.
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Kaunista jälkeä. Pirkko Kallela näyttää miten
tekstaus syntyy. Eero Kallela seuraa vierellä.

Mänttärin		
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Linnoituksen saloja. Minna Metsärinne kuvasi Svartholman ja Suomenlinnan merilinnoituksia näyttelytrilogiaksi.

MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti ja kuvat

EHRENSVÄRDIN JALANJÄLJILLÄ

Minna Metsärinteen kuvallinen trilogia jatkuu ensi kesänä Loviisassa.

Kouvolalainen Minna Metsärinne
(taulu 1538) haluaa valokuvillaan kunnioittaa kohta 300 vuotta sitten syntyneen sotamarsalkka, linnoittaja ja kreivi
Augustin Ehrensvärdin (1710-1772)
käden jälkiä.
Hänen valokuva-trilogiansa Helsingin
Suomenlinnan ja Loviisan Svartholman
merilinnoituksista sai lähtölaukauksen
Katajanokan entisessä vankilassa viime
lokakuussa.
Tulevana kesänä Loviisassa avautuu
näyttely Svartholmasta sekä sen maalinnoituksista (Ungern ja Rosen).
Trilogian päättää juhlanäyttely Suomenlinnassa ensi vuonna.
– Suomenlinnalla on erityinen paikka
sydämessäni ja mielessäni. Rantauduin
sinne ensimmäisen kerran 15-vuotiaana
laivarippikoululaisena, jolloin paikka teki
heti lähtemättömän vaikutuksen, Metsärinne paljastaa.

Kiehtova vallitseva valo
Kuvatessa Metsärinteelle tärkeimmät
seikat ovat voimakkaat värit, muodot, valot
ja varjot sekä yksityiskohdat. Kiehtovinta
hänelle on vallitsevan valon kuvaus.
– En niinkään pyri valokuvateknisesti
täydellisiin otoksiin, vaan haluan ilmaista
omaa näkemystäni sekä kuinka näen tietyt
asiat ja yksityiskohdat, hän sanoo.
– Rakastan voimakkaita värejä. Tällä
hetkellä pidän erityisesti oikein syvän
punaisesta ja lämpimän keltaisesta. Värimieltymykset vaihtelevat paljon fiiliksien
ja vuodenaikojen mukaan.
Metsärinteelle ominta aikaa kuvatessa
on iltapäivä tai alkuilta ja auringonlaskun
aika.
Oma digijärkkäri käteen syksyllä
2007
Valokuvaus on kiehtonut Metsärinnettä aina, mutta hän ei ole sitä koskaan
erityisesti harrastanut. Kuvia hän kertoo

kulttuuri
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nuoresta asti näpsineensä milloin milläkin
filmipokkarilla sekä viime vuosina digi- ja
kännykkäkameralla.
– ”Oikean" järjestelmäkameran sain
ensimmäisen kerran käsiini Kymenlaakson Opistossa elokuussa 2007. Oman
digijärjestelmäkameran hankin heti syyskuussa. Ensimmäinen valokuvanäyttely
oli Kymenlaakson Opiston valokuvauslinjan yhteisnäyttely "Henkilökohtaista"
kouvolalaisessa kauppakeskuksessa joulukuussa 2007.
Ensimmäiset omat näyttelynsä
(”Alexandra’s View I ja II”) Metsärinne
piti Kouvolassa viime vuoden toukosyyskuussa ja heinä-elokuussa. Elokuun
lopulla hänellä oli Loviisa ulkopuolisen
silmin -teemanäyttely Loviisan Wanhassa Wara Parempi -päivillä.
Kuvapalsta alkoi Kouvolan
Sanomissa
Vuoden alussa Metsärinne aloitti yh-

MINNA KRISTIINA
ALEXANDRA
METSÄRINNE
Syntynyt Kouvolassa 29.11.1970. Aloitti
kaupallisen alan opinnot Helsingissä vuonna
1989.
Opiskellut myös hotelli- ja ravintola-,
puutarha-, turvallisuusaloilla sekä suorittanut
lukuisia myynti-, markkinointi-, atk- ja
kielikoulutuksia sekä valokuvaopintoja
Kymenlaakson Opistossa Inkeroisissa.
Työskennellyt muun muassa
opetussihteerinä, myynti- ja
markkinointiassistenttina media-alalla,
yhteyspäällikkönä, tarjoilijana, siivoojana,
kaupan kassana, back office -toimihenkilönä,
vartijana, järjestyksenvalvojana, tutkimus- ja
sairaala-apulaisena.
Muutti Helsingistä takaisin Kouvolaan
loppuvuodesta 2006.
Pyörittää äitinsä kanssa parturi-kampaamogalleriaa.
Perhe: vanhemmat Marketta (os.Wainio,
kotoisin Taavetista Luumäeltä) ja Raine
Metsärinne (kotoisin Sippolan Saverolta) sekä
veli Tero Metsärinne.
Taiteilijasukulaiset: muusikko Pertti
Metsärinne (setä), viulunrakentaja Eino Lonka
(isän eno) sekä valokuvauksen, piirtämisen
ja maalauksen taiturit Ilmari ja Veikko
Metsärinne (isän sedät).

teistyön tänä vuonna 100 vuotta täyttävän
Kouvolan Sanomien kanssa.
Lehden Sunnuntai-sivuilla ilmestyy
"Minna Metsärinteen Kouvola" -kuvapalsta, johon hän kuvaa viikottain uuden Kouvolan eri alueita (Anjalankoski, Elimäki, Jaala,
Kuusankoski, Valkeala ja Kouvola).
– Valitsen omasta vinkkelistäni kuvauskohteet. Haluan tuoda esille erilaisia
näkö- ja kuvakulmia. Kuvat ilmestyvät
perjantaisin kuvagalleriaan Kouvolan
Sanomien verkkosivuille (www.kouvolansanomat.fi/minna).
Aktiivisella naisella on työn alla myös
runokirjan kuvitusprojekti, suunnitteilla
parin valokuvakalenterin työstäminen ja
mahdollisesti Suomenlinna-aiheinen kuvakirja. Koko tämän kevään ajan hänellä
on Valoa kohti -teemanäyttely äitinsä ja
hänen yhteisyrityksessä.
– Aloitin äitini kanssa öljyvärimaalauksen
peruskurssin. Saa nähdä mitä siitä syntyy,
kenties yhteisnäyttely jossakin vaiheessa,
Metsärinne sanoo arvoituksellisesti.

Maisemat näytillä. Paavo Koivistolta oli sukutapahtuman taidenäyttelyssä esillä maalauksia.
JORMA MÄNTTÄRI (taulu 11480), teksti

MAISEMAMAALARI
säteilee iloa
Sukujuhlien taidenäyttelyn eräs mielenkiintoisimmista näytteilleasettajista
oli Paavo Koivisto (taulu 13735) Karttulasta.
Hänen iloinen ja nuorekas olemuksensa
säteili sellaisella voimalla, ettei uskoisi
hänen olevan jo 85-vuotias. Sukujuhlissakin hän jaksoi olla mukana kaikissa
tilaisuuksissa.
Koiviston elämänkokemus ja laaja
harrastusskaala on vertaansa vailla. Maalausharrastuksensa hän aloitti jo vuonna
1949 akvarellitöillä ja siirtyi myöhemmin
öljyväreihin. Sukutapahtuman näyttelyssä
hänellä oli esillä maisemakuvia.
Maalaus on ollut miehelle vain harrastus
kaiken muun työn ohessa. Oppia hän on
saanut muun muassa Vihtori Kuuselalta
Rautalammin ajoilta. Muutamia omien
sanojensa mukaan ”pikkunäyttelyjäkin” on
hänellä ollut. Maalaustyö kuuluu edelleen
hänen harrastuksiinsa.
Opettaja, joka johti kuoroja
Koivisto syntyi kaksosena Helsingissä
24.10.1923. Ylioppilaaksi tultuaan hän
opiskeli ensin Helsingin yliopistossa ja
suoritti kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna
1953.
Työelämässä hän toimi muun muassa
Jyväskylän kristillisessä setlementissä ja
myöhemmin Turun setlementissä toista-

kymmentä vuotta (1963-75). Sitä ennen
hän oli opettajana Rautalammilla, Tammijärvellä ja Hartolassa. Turun jälkeen tuli
Karttula, jossa hän oli Karttula-Tervolan
kansanopiston rehtorina eläkkeelle siirtymiseensä asti.
Kaikilla asuinpaikkakunnilla hän on
osallistunut aktiivisesti vapaa-ajan toimintaan ja johtanut muun muassa monia
kuoroja. Viipurin musiikkiopistossa hän
opiskeli viulun soittoa ”omiksi tarpeiksi”.
Harrastukset jatkuivat myös Karttulassa.
Aikaa riitti myös urheiluharrastukseen.
Hän pelasi muun muassa jääpalloa ja
pesäpalloa Suomi-sarjan tasolla Turussa
ja Jyväskylässä.
Taisteli Tali-Ihantalassa
Jo talvisodan aikaan hän toimi lähettipoikana ja puhelinkeskuksessa. Armeijaan
hän meni vapaaehtoisena vuoden 1942
alussa, mutta siirtyi jo toukokuussa 1942
rintamalle ja ylennettiin vänrikiksi vuonna
1943.
Sen jälkeen hän toimi joukkueenjohtajana. Tutuiksi tulivat Vuosalmi ja
kuuluisa Tali-Ihantalan taistelu, jossa
hän haavoittui. Mutta hän otti osaa vielä
Lapin sotaan. Sotilasarvoltaan Koivisto
on yliluutnantti.
Vaiherikas elämä on pitänyt Paavo
Koiviston vireänä, mikä huokui hänen
olemuksestaan sukujuhlissakin.
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Väriloistoa. Cultural
Festival -tapahtuman
tanssijat toivat väriä
Namibian pääkaupungin
kaduille.

TALVI SUJUI OPISKELLEN NAMIBIASSA
Pääkaupunki Windhoek muistuttaa supisuomalaista Tamperetta,
kirjoittaa maassa opiskellut mänttäriläinen.
JUSSI LEHTOMÄKI (taulu 11022), teksti ja kuvat

Afrikasta tuleva uutiskuva tuppaa antamaan maanosasta kovin yksipuolisen
kuvan, joten ilahdutan matkailuvinkillä
Namibiaan.
Vietin maassa opiskelun merkeissä
kesän 2008. Namibia sijaitsee Etelä-Afrikasta katsottuna yhden valtion ylöspäin
14 NIINIPUU 2009

Afrikan länsirannikkoa. Pinta-alaltaan se
on lähes kolme kertaa Suomen kokoinen,
mutta asukkaita maassa on vain noin kaksi
miljoonaa. Pääkaupunki Windhoek on
helppo kuvitella mielessään ajattelemalla
Tampereen kaupunkia, jossa liikennejärjestelmä on väärinpäin.

Vertailunäkökulma on muutenkin hyvä
tapa karistaa mielestä suurimmat savimajamielikuvat, sillä Hakametsän jäähallia
lukuun ottamatta Windhoekista löytää
kaiken mitä Tampere-vierailultakin voisi
odottaa. Erikoista mustaa makkaraa, internet-yhteyden ja hyvät liikennevaihtoehdot

mielenkiintoisempiin paikkoihin.
Elämyksellistä matkailua
Matkailu on iso bisnes Namibiassa ja
kiitos erityisesti saksalaisille turisteille
suunnatun ohjelman vuoksi, maassa pystyy
tekemään kaikkea taivaan ja meren välillä,
kuten esimerkiksi riippuliitämään, surffaamaan hiekkadyyneillä tai ajamaan rallia
mönkijöillä Namibin autiomaassa.
Maan suurimmassa luonnonpuistossa
Etoshassa viettää helposti viikonlopun
ihaillen luonnossa eläviä villieläimiä,
kuten norsuja, kirahveja, sarvikuonoja
ja leijonia.
Niille, joita eksoottiset eläimet kiinnostavat ainoastaan lautasella, ei Namibia
myöskään tuota pettymystä. Eräänkin
ravintolan menulta löytyy ateria, jossa
on kolmea eri antilooppia, seepraa ja
alligaattoria samalla lautasella.
Hintatasoltaan Namibia on suomalaisen
opiskelijan näkökulmasta edullinen maa.
Esimerkiksi erittäin laadukkaan illallisen
saa 10-15 eurolla. Lisäksi ravintolavaihtoehtoja on runsaasti tarjolla.

Vaihto-opiskelua kulttuuriin
tutustuen
Matkani Namibiaan ajoittui heinä-syyskuulle, jolloin eteläisellä pallonpuoliskolla
on meneillään talvikausi. Tarkenin yli 20
asteen lämpötilassa silti ihan kivasti ja
kun pilviäkään en nähnyt matkan aikana
kuin kolmasti, niin rusketus oli hankittu
matkan toisena päivänä.
Auringonottamisen lisäksi opiskelimme luokkatoverini kanssa mediaopintoja
Polytechnic of Namibiassa, joskin matkan
tärkein anti oli kulttuureihin ja ihmisiin
tutustuminen.
Namibia on nuori valtio ja koska
Namibian alueella asuu noin 11 heimoa
tai kieliryhmää edustavaa ryhmää, niin
namibialaisuutta tärkeämpää oli aina se
mitä yhteisöä edusti.
Varsinkin perhe, perheen merkitys ja siitä
huolehtiminen Namibiassa on huomattavasti enemmän mitä Suomessa perheellä
ymmärretään.
Namibiassa kun perheeseen kuuluvat
ydinperheen lisäksi sukulaiset, läheiset
ja ihmiset, jotka asuvat yhdessä, niin

loppujen lopuksi kaikki ovat aina veljiä
ja sisaria toisilleen.
Suomi-kuva elää tiennimissä
Yhteys Suomeen tuli vastaan niin
ihmisten kuin katujen nimissä, sillä katukylteistä löytyi muun muassa Vaasa-,
Oulu- ja Martti Ahtisaari-katua.
Tosin mitään erikoisasemaa suomalaisella kulttuurilla ei ole kyltteihin. Windhoekista löytyi tiet niin myös Robert
Mugabelle, Fidel Castrolle kuin Olof
Palmellekin.
Suomalaisesta kulttuurista olisi välillä
Namibiaan toivonut välittyneen myös
kellon, sillä minkään asian ei odottanut
tapahtuvan minuutilleen, vaan kaikki
tapahtui aina niin sanottuun Namibian
aikaan.
Hienompaa olisi kuitenkin, että Suomeen siirtyisi syy, minkä takia näin ei
tapahtunut. Vieraili Namibiassa sitten
köyhimmillä alueilla tai tapasi luokkatoverin kaupungilla, ihmisillä oli aina aikaa
toisilleen ja tunnelma oli aina ystävällinen
ja rennon myönteinen. Tällaista lämpöä
jäin kaipaamaan Suomenkin talveen.
Kirjoittaja oli Namibiassa 6.7-29.9.08
Mänttärin sukuyhdistys tuki matkaa stipendillä.

kulttuuri

Pitkäkaula. Kirahvit ovat luonnossa huikea ilmestys.

Afrikan jättiläinen. Norsuja saattoi ihailla maan
suurimmassa luonnonpuistossa Etoshassa.
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Partioharrastus on asenne ja elämäntapa.
Se vie ihmisen sataprosenttisesti mukaansa
ja houkuttelee ideoimaan yhä uusia toimintamuotoja, toteavat Pohjois- Kymenlaakson Utissa asuvat Leena ja Esko Mänttäri
(taulu 3001), jotka molemmat ovat olleet
partiolaisia nuoresta asti. Myös heidän
lapsensa Tuomas ja Emilia ovat kuuluneet
partioon aivan pienestä pitäen jopa niin
sanatarkasti, että Tuomas osallistui ensimmäiseen partiokokoukseensa muutaman
päivän ikäisenä, kun kiireellinen palaveri
pidettiin Naistenklinikalla.
Eikä Emiliakaan ollut kuin pariviikkoinen, kun hän jo oli äidin mukana Kymenlaakson partiopiirin piirihallituksen
kokouksessa.
- Lapsena partio merkitsee ystäväjoukkoa ja mukavaa yhdessä tekemistä,
mutta aikuisena haluaa tietoisesti tehdä
nuorisotyötä ja tarjota lapsille ja nuorille
jotakin muuta kuin ABC:n nurkilla oleilua,
Leena sanoo.
Kihlajaisista partiohäihin
On ihan kokonaan partioharrastuksen
ansiota, että Leena ja Esko löysivät toisensa. Alunperin kotkalainen Leena Salminen
ja Valkealasta kotoisin oleva Esko Mänttäri olivat kyllä tavanneet piirihallituksen
kokouksissa, mutta vasta piirileirillä
Miehikkälän Savajärvellä vuonna 1980 he
näkivät toisensa uudella tavalla, ihastuivat
ja rakastuivat.
Tuolla ikimuistoisella leirillä Kouvolan
terveyskeskuksen sairaalan ylihoitajana
toiminut Leena vastasi leirin ensiavusta.
Vaellusikäisistä partiolaisista huolehti
Esko. Kihlajaisiahan se tiesi. Kihloihin
mentiin vuoden 1981 jouluna ja seuraavana
vuonna vietettiin häitä.
-Ne olivat partiohäät. Partioystävä,
siviilissä kondiittorimestari, leipoi suuren
täytekakun ja kaikesta ohjelmasta sekä
tarjoilusta huolehtivat partiolaiset, Leena
muistelee.
Utin Pilvenveikot
Vaikka sekä Leena että Esko ovat olleet
monissa vastuullisissa tehtävissä Kymenlaakson partiopiirin toiminnassa, Leena
piirin johtajana ja koulutusohjaajana
sekä Esko varajohtajana ja piirihallituksen
jäsenenä, on oman lippukunnan, Utin
Pilvenveikkojen toiminta sydäntä kaikkein
lähimpänä. Esko laskee vuosia ja toteaa
olleensa aktiivipartiolainen vuodesta 1963
lähtien.
-Sihteerin tehtävät sain 1970-luvun
alussa ja sihteerinä toimin edelleen, hän
hymyilee. Leena toteaa, että Eskon jäätyä
eläkkeelle Utin varuskunnan varastonhoitajan työstä, lippukunnan asioiden hoitamiseen kuluu joka päivä useita tunteja.
Leena on vielä työelämässä mukana.

Jamboreella. Emilia Mänttäri (vas.) ja partiokaveri Kärt kansainvälisellä partioleirillä Englannissa vuon
ympäri maailmaa.

MÄNTTÄRIT AINA VALMIINA
koko perheen

Lippukunta Utin Pilvenveikoissa toimii lähes sata aktiivista partio
EILA KORJALA (taulu 8562), teksti
EMILIA MÄNTTÄRIN PERHEALBUMI (taulu 3001), kuvat

Hän toimii Kouvolan perusturvassa johtavana ylihoitajana. Kun katselee sihteerin
laatimaa toimintasuunnitelmaa kuluvalle
vuodelle, se näyttää niin monipuoliselta ja
kiinnostavalta, että tekee mieli ilmoittautua
Pilvenveikkojen jäseneksi.
Joka kuukaudelle on suunniteltu
kuutisen tapahtumaa: on makkaranpaistokurssia, lasketteluleiriä Rukalla, Lapinvaellusta, melontailtoja, pihakirppistä,
partiokirkkoa, pilkkikilpailua ja vaikka
mitä.

perhe
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Menestystä ja palkintoja
- Teemanamme on ollut perhepartiointi
eli pyrimme aktivoimaan myös aikuiset
eli koko perheen mukaan toimintaan,
Leena kertoo.
- Vuonna 2002 saimme ESR/Alma-rahaa
16 000 euroa ja sen turvin järjestimme

Lapin vaelluksella. Esko Mänttäri Utin
Pilvenveikkojen järjestämällä retkellä vuonna 2006.

PARTIOTA JA MEDIAKULTTUURIA
Vaikka perheen lapset Emilia ja Tuomas ovat lähteneet opiskelemaan, he eivät ole
jättäneet partioharrastustaan.Yhä edelleen he ovat projekteissa mukana. Tuomas
opiskelee logistiikkaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ja asuu Kotkassa, Emilia lähti
Rovaniemelle Lapin Yliopistoon opiskelemaan audiovisuaalista mediakulttuuria.
-Tiesin jo ala-asteella viidennellä luokalla ollessani, että ylioppilastutkinnon jälkeen
haluan opiskella viestintää. Ehkä siihen varmuuteen vaikutti osaltaan sekin, että
opettajamme kannusti ja rohkaisi meitä osallistumaan Yleisradion järjestämään kilpailuun
"Omat videot", Emilia muistelee.
- Teimme videon koulukiusaamisesta ja voitimme kilpailun. Myöhemmin videomme voitti
myös Euroopan mestaruuden.
- Olen voinut hyödyntää koulutustani myös partiotoiminnassa, sillä vuosina 2003-2008
ollessani piirihallituksessa, vastasin viestinnästä. Olin sekä piirin Jänkämä-lehden että
Suomen Partiolaiset ry:n VartionJohtaja-lehden päätoimittajana.

Linja-auton kuljettajana partiolaisille
Tällä hetkellä Emilia on mukana Suomen Partiolaiset ry:n SuomiSenegal kumppanuushankkeessa viestintätiimissä. Tuomas on toiminut Kymenlaakson partiopiirin erä- ja
luontojaoksen vetäjänä muutaman vuoden ja osallistunut oman lippukunnan toimintaan
ollen mukana erilaisissa projekteissa. Partiokin on hyötynyt Tuomaksen opiskelusta ja
kiinnostuksesta autoja kohtaan. Muutama vuosi sitten hankittu linja-auton kuljetuslupa on
ollut ahkerassa käytössä. Monilla Utin Pilvenveikkojen retkillä Tuomas on ollut linja-auton
kuljettajana.

Valokuvausta taiteen näkökulmasta

nna 2007. Leirille osallistui noin 40 000 partiolaista

n voimin

olaista.

yhteensä 47 tapahtumaa, leirejä ja retkiä,
joihin osallistui yli tuhat henkilöä. Silloin
myös hankittiin kanootteja, ja melontaharrastus toi toimintaan mukaan lasten
vanhempia.
-Olemme myös halunneet kehittää
uusia toimintatapoja. Esimerkiksi uudella
Utti-hallilla lippukunnallamme on oma
säännöllinen salivuoronsa ja silloin voi
harrastaa vaikkapa seinäkiipeilyä.
On hyvin paljon Mänttäreiden ansiota,
että Utin kylästä on lippukunnan toiminnassa mukana lähes sata nuorta. Utin
Pilvenveikot on idearikas, aktiivinen,
yhteistyöhaluinen ja vastuuntuntoinen
partiolippukunta. Ei olekaan ihme, että
toimintavuonna 2007-2008 se palkittiin
piirin toimivimpana lippukuntana.

Emilian ja Tuomaksen opinnot alkavat olla loppusuoralla. Keväällä 2008 Emilia valmistui
taiteen kandidaatiksi ja maisterin tutkinto on pro gradua vaille valmis.
- Valokuvaus kiinnostaa minua suuresti ja lähestyn sitä taiteen näkökulmasta.
Kandidaattityönikin aiheena oli "Valokuvat muistelemisen välineenä", Emilia kertoo.
Kaksi onnistunutta valokuvanäyttelyäkin hän on ehtinyt suunnitella ja järjestää:
ensimmäinen oli Kustaan Galleriassa Valkealassa ja toinen Kouvolassa.
-Luonto- ja lapsikuvat ovat ominta omaa. Ne ovat mieliaiheita, haasteellisia, mutta niiden
työstäminen on myös palkitsevaa.

Monessa mukana
Liekö partioharrastuksella osuutta siinä, että Emilia on hyvin sujuneiden opiskelujen
lisäksi ehtinyt tehdä paljon oman alansa töitä.
- Olen tehnyt videoita partiolle sekä opetus-ja esittelyvideoita eri terveydenhuollon
organisaatioille sekä tietysti perhejuhlavideoita. Joulu- ja onnittelukortteja olen
suunnitellut tilaustyönä sekä myös valokuvannut erilaisia tilaisuuksia.
Vantaan kaupungilla ja Leirikesä ry:llä hän on työskennellyt viestinnän tehtävissä sekä
toiminut Kouvolan Sanomissa lehtivalokuvaajana. Lisäksi hän perusti veljensä Tuomaksen
kanssa oman yrityksen, SnowCrystalin, joka tarjoaa erilaisia viestinnän palveluja, kuten
esimerkiksi valokuvausta, videointia tai konserttitaltiointia. Ja kaiken tämän lisäksi hän on
ehtinyt välillä ohjaajaksi partioleireille. Emilian mielestä partio on antanut paljon: tiiviin
ystäväpiirin, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä perheenjäsenten kanssa.
-Se on rikkautta ja heijastuu positiivisesti kaikkiin elämässä eteen tuleviin tehtäviin.
EILA KORJALA

Perhepotretti. Emilian ensimmäisen valokuvanäyttelyn avajaisissa joulukuussa
2007.Vasemmalta Emilia, Leena, Esko ja Tuomas Mänttäri.
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Vanhaa maisemaa. Liikkalan rautatieaseman miljöötä 1950-luvulla. (Kuva: Eeva Puustisen arkisto)

MÄNTTÄRINMÄEN TALOT
ja asukkaat
Mänttärinmäen taloissa asuu edelleen noin 50 sukulaista. Mänttäreiden asutus
alkoi 1600-luvun puolivälissä.

RAIJA MÄNTTÄRI (taulu 2955), teksti

Mänttärin suku kuuluu maamme laajimpiin tutkittuihin sukuihin. Vuonna 1649
Ruotsin kuningatar Kristiina lahjoitti
Sippolan pitäjän maita Turun maaherralle.
Tosin Liikkalan, Ruotilan ja Hirvelän talot
palautuivat vuonna 1682 takaisin suoraan
verovelvollisiksi kruunulle.
Sippola kuului tuolloin Vehkalahden
kappeliseurantaan. Koska kirkkomatkat
olivat kohtuuttoman pitkiä, Sippola sai
vuonna 1668 valtioneuvos Creutzin tu18 NIINIPUU 2009

historia

kemana oman kappelikirkon.
Päätökseen vaikutti ratkaisevasti myös
Tuomas Abrahaminpoika Mänttäri (taulu 1), joka tuolloin istui jäsenenä Ruotsin
valtiopäivillä.

Mänttäreiden asutus alkoi Koivikon
talosta
Ensimmäinen Mänttäreiden asuttama
talo lienee tutkimuksien perusteella sijannut nykyisen Koivikon talon ja Summajoen

välimaastossa.
Seuraava Mänttärin suurpirtti rakennettiin todennäköisesti nykyisen Mäkelän
talon ja Sepän talon välille. Taloa asutti
nimenomaan Tuomas Abrahaminpoika
perheineen.
Valitettavasti talo paloi vuonna 1662
irtaimistoineen. Vahingon arvo oli noin
200 kuparitaaleria. Sen korvaamiseksi
kerättiin valtiovallan määräyksellä kaikista
Vehkalahden ja Valkealan taloista kaksi
hopeaäyriä.

Noista ajoista Mänttärin suku on kasvanut ja sukulaisia muuttanut muualle – jopa
muihin maihin ja maanosiin. Mänttärinmäelle on vuosikymmenien saatossa
asettunut ymmärrettävästi muitakin kuin
Mänttäreitä.
Liikkalan asema vilkastutti elämää
Rautatien Inkeroisista Haminaan valmistui vuonna 1889. Liikkalan asemanseutu
oli tuolloin hyvinkin kylän reuna-aluetta.
Kun vuonna 1901 rakennettiin kolmen
kilometrin pituinen tieyhteys asemalta
Liikkala–Inkeroinen-tiehen, alkoi elämä
vilkastua.
Ratayhteys muuhun Suomeen mahdollisti muun muassa hyvän saven saamisen
ohella Liikkalan tiilitehtaan perustamisen.
Rautatie asemineen vilkastutti osaltaan
laajalti Sippolan muitakin kyliä. Muun
muassa kauppojen tavarat tulivat Liikkalan
asemalle, josta niin Liikkalan kuin Hirvelänkin osuuskaupat noutivat omansa.
Lapset saattoivat kerätä mansikoita tai
muita marjoja tuokkosiin, joita he kävivät
kauppaamassa matkustajille junien seisoessa asemalla.
– Huudeltiin vain ”vaat päät pennii”, niin
monet matkustajista maksoivat 25 penniä.
Samalla olimme näkemässä, ketkä kaikki

tulivat junista ja ketkä siihen nousivat,
anoppini muisteli.
Saattoivatpa lapset käydä aseman
liikennettä seuraamassa ajankulukseen.
Etenkin nuorten parien kihlanostomatkat
sekä sodan aikana lomille tulevat ja lomilta
lähtevät sotilaat kiinnostivat.
Matkustajia tuli Hirvelästä saakka
Liikkalan ja Ruotilan posti tuli junalla
asemalle vuodesta 1899 vuoteen 1955
saakka.
Matkustajia tuli junille jopa Hirvelästä
saakka. Matkalippuja saatettiin vilkkaimpina vuosina myydä päivittäin 20-30
kappaletta. Tavaraliikenteen tarpeisiin
Liikkalan ratapihalle oli rakennettu kolme
raideparia.
Vielä jatkosodan aikana liikkalalaiset
oppikoululaiset käyttivät junaa päivittäin
koulumatkoihinsa niin Inkeroisten kuin
Haminan suuntaan. Junien kausiliput olivat
opiskelijoille varsin edullisia.
Päivinä, jolloin koulu päättyi niin, että
asemilla jouduttiin odottelemaan junan
lähtöä, konduktöörit antoivat koululaisten
odotella junassa. Kilteimmät ”konnarit” saattoivat päästää heidät lukemaan
läksyjään toisen luokan pehmustetuille
penkeille. Matkan aikana piti muuttaa
kolmanteen luokkaan.

historia

Tavaraliikenteen siirtyessä yhä enenevässä määrin maanteille ja linja-autojen
tarjotessa kylän asukkaille paremmat liikenneyhteydet, loppui henkilöjunaliikenne
radalla vuonna 1968. Tätä edesauttoi omien
autojen käyttö.
Asemarakennus purettiin tarpeettomana
1970-luvulla ja koko rataosuus vuonna
1984.
Ei-sukulaisia asustaa liki 30
Perinteisille Mänttärin maille, kuten
Savijärven rannoille on vuosikymmenten
saatossa rakennettu 14 huvilaa, joista
yhdeksän kuuluu edelleen Mänttärin
suvulle.
Ensimmäisen huvilan Savijärvelle rakensi sukuyhdistyksen perustaja ja kantava
voima Evert Mänttäri (taulu 3912).
Mänttärinmäellä ja Asemankulmalla on
nykyisin myös sellaisia taloja, jotka ovat
omistajiensa vapaa-ajanasuntoja.
Laskennallisesti alueella on yhteensä 50
asuintaloa, joissa arvioiden mukaan asuu
sukuun kuuluvia 46, sukuun kuulumattomia 27 ja kesäasukkaita 21.
Jutussa mainittujen asukasmäärien
selvittämiseksi apuna on ollut Mänttärinmäellä syntynyt Eeva Puustinen, joka on
vuosien aikana ollut yhteydessä lukuisiin
sukulaisiin.

Työväkeä. Mänttärin miehiä junaradan oikaisutöissä 1950-luvulla Liikkalassa. (Kuva: Eeva Puustisen arkisto)

		
www.kolumbus.fi/manttari

19

KRISTIINA NIVARI (taulu 3914), teksti

Uljas julkisivu. Helsingin yliopiston päärakennus. Carl Ludvig Engel, 1832. (Kuva: Susanne Salin)

ARKKITEHTI TEKI KIERROKSEN
Helsingissä
Engelin ajasta Korkeasaaren Kuplaan - poimintoja vuosikymmenten varrelta
Ennen pääkaupungiksi tuloaan Helsinki
oli pikkukaupunki, jossa ei ollut montaa
merkittävää tai näyttävää rakennusta
Suomenlinnaa lukuun ottamatta.
Kun Suomi oli siirtynyt Ruotsilta
Venäjälle 1812, siirrettiin pääkaupunki
Helsinkiin pois valtion länsireunalta ja
lähemmäksi Pietaria.
Keisari Aleksanteri I halusi uuden
pääkaupungin myös näyttävän pääkaupungilta, joten muutoksia tarvittiin.
Kaupungin uuden asemakaavan laati
Johan Albrecht Ehrenström vuonna
1817. Siinä tärkeitä tekijöitä olivat uudet
esplanaadit sekä vanhan torin laajennus
sitä reunustavine pääkirkkoineen ja hallinnollisine rakennuksineen.
Kaupungin uudistuksessa suurin rooli
oli saksalaisella Carl Ludvig Engelillä,
joka saapui Helsinkiin Pietarista. Voidaan
hyvin sanoa, että "Helsinki ei olisi mitä on"
ilman Engeliä, joka toteutti muun muassa
torin ja sen ympäristön muutoksen.
Senaatintorille rakennettiin hänen
suunnitelmiensa mukaan uusi, suuri Tuomiokirkko ja Senaatti, joka rakennettiin
vuosina 1818-20.

Senaatista mallia Yliopistolle
Yliopisto siirrettiin Turun palon jälkeen Helsinkiin vuonna 1827, joten sille
tarvittiin uusi päärakennus, jonka Engel
suunnitteli pitäen esikuvanaan senaattia:
rakennusten julkisivut ovat pääpiirteiltään
samanlaiset.
Rakennuksessa on juhlava portaikko
kolme kerrosta korkean pääaulan eli vestibyylin ympärillä. Vestibyyli jäljittelee
antiikin rakennusten sisäpihaa.
Hieno juhlasali vaurioitui myöhemmin
sodassa ja korjattiin Eduskuntatalon arkkitehti J.S. Sirénin suunnitelmien mukaan.
Siren oli suunnitellut myös päärakennuksen laajennuksen 1930-luvun lopulla,
jolloin rakennus laajeni koko korttelin
kokoiseksi.

historia
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Säätytalosta asuintaloihin
1800-luvun parhaiten säilyneitä julkisia
rakennuksia Suomessa on Säätytalo.
Gustaf Nyströmin suunnittelema hieno
uusrenessanssirakennus valmistui vuonna
1891.
Vuosisadan vaihteessa syntynyt jugend
pääsi kukoistukseensa Katajanokan län-

siosassa, jonne oli juuri saatu uusi asemakaava. Asuinkortteleiden rakentaminen
alkoi vuosisadan vaihteessa ja koko alue
oli rakennettu kymmenessä vuodessa.
Kuuluisa arkkitehtikolmikko Herman
Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel
Saarinen suunnitteli yhdessä 1900-luvun
alussa Helsinkiin useita asuinkerrostaloja,
joista kolme Katajanokalle.
Ensimmäinen toimeksianto oli niin
sanottu Tallbergin talo (1897-98). Sen
taustalla oli liikemies Julius Tallbergin
järjestämä arkkitehtuurikilpailu, jonka
kolmikko voitti. Muut kaksi Katajanokan
asuintaloa ovat jo raskaampia ja linnoitusmaisempia.
Vuonna 1902 valmistuneessa Olofsborgissa on suuret läpitalon asunnot ja
erkkereitä, torni ja voimakas tiilikatto,
kodikasta tunnelmaa luovat kaakeliuunit
sekä alkovit.
Asuintalo EOL (1903) on raskaampi
ja linnoitusmaisempi ja sen portaikko
koristemaalauksineen upea.
1920-lukua edustaa tavaratalo Stockmann, jonka suunnittelemisesta järjestettiin arkkitehtikilpailu jo vuonna 1916,

mutta ensimmäinen maailmansota siirsi
rakentamista ja tavaratalo valmistui lopulta
vasta vuonna 1930. Sigurd Frosteruksen
suunnittelema rakennus on esimerkki
uusista, kokonaan kaupallisista rakennuksista.
Stockmann on yhä tavaratalojen malliesimerkki: rakennuksen tilallinen selkeys
on poikkeuksellista. Helsingin keskustan
tärkeä maamerkki, Niilo Kokon, Viljo
Revellin ja Heimo Riihimäen suunnittelema Lasipalatsi (1936) on 1930-luvun
funktionalistisen arkkitehtuurin ilmentymä: valkoinen ja tasakattoinen rakennus
nauhaikkunoineen.
Bio Rexin teatteri ja aulatilat ovat ajan
sisätilojen parhaita esimerkkejä. Ne on
hienosti restauroitu vuonna 1998.
Siviili-Aaltoa ja julkista Aaltoa
Vaikka Alvar Aallon yhdessä vaimonsa
Aino Aallon kanssa suunnittelema perheen
oma talo Munkkiniemessä on 1930-luvun
lopulta, siinä on jo nähtävissä merkkejä
1940-luvun arkkitehtuurin uudesta pehmeydestä.
Maalattu tiili, ulkoseinissä oleva pystyrimoitus sekä sisätilojen vaihtelevat
materiaalit ovat esimerkkejä siitä pehmeydestä, jolla Aalto siirtyi pois tiukasta

vuodelta 1969 on yksi suosikkipaikkojani.
Keskellä rakennusta on kolmen kerroksen
halli, jonka katosta tulee valoa särmikkäiden kattoikkunoiden kautta.
Sisätiloille antaa upean luonteen niiden
materiaali, Carraran marmori.
Esplandin ja Keskuskadun kulmassa sijatsevan rakennuksen julkisivu on kuparia.
Kirjakaupan toisen kerroksen kahvila on
mitä miellyttävin.

nettu Leiviskän suunnittelema rivitalo.
Kiasma sai aikaan polemiikin
1990-luvun lama-aikoina rakentaminen
oli vähäistä, mutta Helsinki sai kuitenkin
silloin yhden tunnetuimmista rakennuksistaan: amerikkalaisen Steven Hollin
suunnitteleman nykytaiteen museo Kiasman vuonna 1998.
Vuoden 1993 arkkitehtuurikilpailu,
jonka Holl voitti, synnytti valtaisan keskustelun ja polemiikin, jonka pohjalta
amerikkalaisarkkitehti muutti jonkin
verran suunnitelmaansa. Kiasma syntyi ja
oli valmistuessaan ensimmäinen Töölönlahden lukuisista tulevista rakennuksista.
Se oli monella tapaa uusi Suomessa niin
rakennuksena kuin toiminnaltaan.

historia

Katajanokalta kohti Vallilaa
Katajanokan kärki oli pitkään sotilasalue
ja ulkopuolisilta suljettu. Siellä sijaitsivat
suuri, Engelin suunnittelema Merikasarmi,
1800-luvun alkupuolelta oleva vankila
sekä kasarmeja ja varastoja. Kun armeija muutti pois, alue vapautui muuhun
käyttöön.
Uuden asuinalueen suunnittelu alkoi
asemakaavan suunnittelukilpailulla vuonna 1971. Alueella yhdistettiin ensimmäistä kertaa omistuspohjaltaan erilaisia
asuintaloja. 1980-luvun nousukauden
arkkitehtuuria leimasivat lukuisat kulttuurikeskukset ja monitoimitalot, joita
rakennettiin ympäri Suomea. Ideana oli
sijoittaa useita erilaisia toimintoja saman
katon alle. Arkkitehti Juha Leiviskän Vallilan kirjasto ja päiväkoti (1984-1991) on

Kupla tuli Korkeasaareen
Korkeasaaren Kupla -torni on arkkitehtiopiskelija Ville Haran opinnäytetyönään
suunnittelema ja orgaanisesti muotoiltu,
puurakenteinen näkötorni. Rakennuksen
taustalla on syksyllä 2000 Teknillisen
korkeakoulun arkkitehtiopiskelijoille
järjestetty kilpailu kymmenmetrisestä,
puisesta näkötornista. Kuplan vapaa
muoto viehättää: se seuraa ympäröivää
kivimuuria ja väistää viereisiä koivuja.
Vaikka suomalaisessa kulttuurissa
suorakulmainen muotokieli on lähes
sääntö, luonnossa pyöreä muoto esiintyy
kaikkialla, soluista planeettoihin.
Kupla on oiva esimerkki 2000-luvun
uudesta arkkitehtuurista: ei perinteinen
iso ja raskas rakennus, vaan kevyt ja
veistoksellinen kohde.
Juttu pohjautuu pääkaupunkiseudun
Mänttäreiden tapaamisessa 6.10.2008 pidettyyn esitykseen. Kirjoittaja työskentelee
Suomen rakennustaiteen museossa.

Korkeasaaren Kupla. Näkötorni,Ville Hara,
2002. (Kuva: Jussi Tiainen)
Uusi asuinalue. Katajanokka rakentuu.
(Kuva: Simo Rista)

funktionalismista.
Kun arkkitehtitoimiston kasvaessa
tarvittiin lisää tilaa, Aalto suunnitteli
lähiseudulle uuden toimistorakennuksen,
joka valmistui vuonna 1955. Rakennus on
kadun puolelta hyvin suljettu: valkoinen
muuri johtaa sisäänkäynnille.
Toisella puolella talo avautuu isoin
ikkunoin teatterimaiselle pihalle. Aallon
suunnittelema Akateeminen kirjakauppa

helsinkiläinen esimerkki ideasta. Keskellä
1910-luvulta periytyvää puukaupunkialuetta sijaitseva rakennus avautuu suojatulle
pihalle, joka tarjoaa pienen keitaan tiiviisti
rakennetulla urbaanilla alueella.
Arkkitehdin pyrkimyksenä on ollut jo
osittain hävitetyn puutaloalueen alkuperäisen luonteen palauttaminen. Kokonaisuutta täydentää vielä piha-alueen toiselle
laidalle myöhemmin 1990-luvulla raken		
www.kolumbus.fi/manttari
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SAAVUTUKSIA
Tälle palstalle toivotaan vinkkejä suvun
jäsenistä, jotka ovat suorittaneet jotakin
merkittävää valtakunnallisesti, alueellisesti
tai henkilökohtaisesti,esimerkiksi opinnoissa
tai nimityksissä. Tai ovat kunnostautuneet
omassa työssään, opinnoissa tai urheilussa.

kulttuuri
Salima Peippo (taulu 14419) oli
mukana dominon maailmanennätyksessä. Kansainvälinen koululaisryhmä
kaatoi Hollannissa 4 345 027 palikkaa
ketjussa. 85 koululaista 13 eri Euroopan
maasta oli rakentamassa ketjua, jossa
oli muun muassa pyramideja. Sirkustaiteilija Peippo laittoi liikkeelle ketjun, kun
hänet laskettiin katosta köysien varassa.
Markku Huovila (taulu 2018) voitti
Helsingin Sanomien Säätiön järjestämän
pilapiirroskilpailun. Kilpailun voitto nosti
hänet suomalaisten pilapiirtäjien eliittiin,
vaikka asuukin Tukholmassa. Kilpailuun
osallistui yli 300 piirtäjää.
Ville Heikkinen (taulu 11784) on voittanut valtakunnallisen vuoden luontokuvakilpailun 14–17-vuotiaiden sarjassa.
Voittaneessa kuvassa taistelevat vanha ja
nuori kanahaukka.Yleisöäänestyksessä
kuva sijoittui toiseksi. Myös veli Jesse on
harrastanut kuvausta menestyksekkäästi.
Molemmat ovat olleet tunnetun luontokuvaaja Hannu Hautalan opissa.
Silva Lehtinen (taulu 3974) on
kirjoittanut laajalti levinneet ja suositut
lasten luontokirjat ”Mikä kukka” ja
”Mikä ötökkä”. Hän on myös kuvittanut
ne. Kirja-arvostelussa sanotaan muun
muassa ötökkäkirjasta, että se on vanhempien pelastus. Niin kiinnostavasti on
esimerkiksi 60 Suomessa elävää ötökkää
kuvitettu ja niistä kerrottu. Lehtinen on
taittanut myös Eero Mänttärin kokoaman kirjan ”Elämänpolkuja”.
Jukka Sakki (taulu 8532) Kouvolan
Takamaalta on kirjoittanut esikoiskirjan
”Asiallinen peli”, joka kertoo autoista.
Sakki voitti parisen vuotta sitten Palttakirjailijayhdistyksen kirjoituskilpailun
tarinalla ”Sillat”.
Pertti Rainio (taulu 15156) Haminasta
on julkaissut kaksi kirjaa ”Laman laineilla” ja ”Vauhtia nousukauden nosteessa”.
Kirjat ovat koosteita hänen kirjoittamistaan runoista paikallislehdissä ajankohtaisista asioista. Kirjassa selitetään runojen taustat. Rainiosta oli juttu Niinipuun
numerossa 13. Hän käyttää nimimerkkiä
Topi T. Rienari.

22 NIINIPUU 2009

Syksyn hääpari. Samuli
Sipilä (taulu 10775) ja Aulikki
Helle avioituivat Virolahdella
viime marraskuussa. Kuva
Seppo Helle.

SAMULI JA AULIKKI SAIVAT TOISENSA
MARRASHÄISSÄ
Viime vuoden marraskuun 15. päivänä vihittiin avioliittoon suvun jäsen Samuli
Sipilä (taulu 10775) ja lehtori Aulikki Helle.
He molemmat ovat tehneet elämäntyönsä Virolahdella Etelä-Kymenlaaksossa.
Samuli aloitti kansalaiskoulussa vuonna 1964 sekä jatkoi yläasteen musiikin
opettajana ja rehtorina eläkkeelle siirtymiseensä eli vuoteen 1997 asti. Viimeiset
vuodet hän toimi Virolahden yläasteen ja lukion rehtorin virassa. Aulikki toimi
Virolahden lukion ja keskikoulun (yläasteen) historian, yhteiskuntaopin ja
taloustiedon lehtorina vuodesta 1965 vuoteen 1995. Heille kertyi 30 yhteistä
työvuotta. Molemmat viihtyivät työssään erinomaisesti.
Virolahtelainen merimaisema on miellyttänyt kumpaakin ja muutama yhteinen
hailinpyyntimatkakin on sattunut vuosien varrelle. Keväinen lintujen massamuuton
tarkkailu Virolahden rannikolla on ollut myös lähes jokavuotinen yhteinen kokemus.
Häitä vietettiin lähimpien omaisten ja ystävien kanssa. Vihkimisen suoritti
kirkkoherra Jarmo Uotila. Musiikista vastasivat pianisti Jaana Jokimies,
diplomilaulaja Kai Huopainen ja suvun muusikot. Helteen suvun esittelyn piti
opetusneuvos Heikki Helle ja Mänttärin suvusta kertoi suvun päämies Jorma
Mänttäri. Syksyinen merimaisema sävytti juhlatunnelmaa Virolahden Kivitaskukodissa.
Samuli Sipilä on kuulunut Mänttärin Sukuyhdistyksen valtuuskuntaan
kymmeniä vuosia ja johtokuntaan edelleen. Hän on ollut suvun kantavia voimia
juhlajärjestelyissä ja vuosikausia musiikin vahva esittäjä.
MARKO WAHLSTRÖM

SUVUN VANHIN TÄYTTI 101 VUOTTA
Mänttärin suvun vanhin Bertha Elin Villikka, o.s. Kivinen (taulu 623) on syntynyt Pohjois-Kymenlaakson Iitissä 23.8.1907. Hän on siis täyttänyt jo 101 vuotta ja
seuraavan kerran ensi elokuussa tulee 102 vuotta täyteen. Hän asuu edelleen Iitissä,
sen terveyskeskuksessa.

KOLUMNI

ONNETON KOUVOLALAINEN
JARMO LEHTOMÄKI (taulu 11020), teksti

Jaaha, katsohan, sukulaisia! Puolisoani Marja-Leenaa on joskus helppo ärsyttää.
Kun mediassa vilahtaa nimi Mänttäri tai muuten vain suvusta tuttu henkilö, onhan
se pakko mainita kotona. Tosin palautteena saan aina kommentin sukututkimuksen ulottamisesta aina Aatamiin ja Eevaan, josta asti sitten kaikki ovatkin olleet
sukulaisia.
Lehtiä selatessa saa tuntea pientä ylpeyden tunnetta, kun sukulainen on menestynyt jossakin tehtävässä tai urheilussa. Sopivassa tilanteessa voi myös omaa asemaa
pönkittää mainitsemalla ohimennen sukulaisuudesta johonkin tunnettuun Mänttäriin.
Tilanteessa aistittava kateus tuntuu suorastaan hyvältä.
Martti Ahtisaaren Nobel-palkintokin tuntui meille mänttäreille jo kovin tutulta,
olimmehan me jo tottuneet palkintoon Frans Emil Sillanpään ansiosta. Käytännössähän ennen Ahtisaarta Nobelin olivat saaneet Sillanpään lisäksi vain AIV-mies
Virtanen. Tuli muutaman kerran brassailtua, että 50 prosenttia Suomeen tulleista
Nobeleista on tullut Mänttäreille. Nyt se luku on enää vain 33 prosenttia.
Me mänttärit olemme kovia muuttamaan
Vuodenvaihteessa oli poikkeuksellisen kova ”muuttoaalto”, kun kuntia meni
yhteen oikein urakalla. Mänttärinmäellä asuvat ovat nyt sitten kouvolalaisia, halusivatpa sitä tai eivät. Reilut parikymmentä vuotta mänttärit asuivat Anjalankoskella
ja sitä ennen pääosin Sippolassa. Kolmas kunta ihmisiässä, vaikka he olisivat aina
asuneet samassa paikassa.
Kuntaliitokset saavat aina aikaan suuren tunneryöpyn. Valtaosalle kuntalaisia
liitoksella ei ole mitään muuta eroa kuin veroilmoituksessa maininta verotuskunnasta. Kaikki toiminnot jatkuvat ja nekin toiminnot, jotka muuttuvat, saattaisivat
muuttua joka tapauksessa.
Jo Anjalankoskikin koki kovia muutoksia ennen kuntaliitosta, kun ikärakenteen
muutos, muuttotappio ja kylien tyhjentyminen lakkauttivat muun muassa useita
kyläkouluja. Kuntaliitos saattoi olla meille anjalankoskelaisille helpompi asia
kuin monen muun kunnan asukkaalle. Mehän teimme edellisen liitoksen reilut 30
vuotta sitten, kun Sippola ja Anjala solmivat avioliiton. Toraisahan liitto toki oli,
mutta sen verran ehti poikkinainteja tapahtua, että torat hiljenivät vuosien saatossa.
Eniten kinaa uudessa Kouvolassa ovat tainneet aiheuttaa vain kunnan nimi ja se
onko postiosoitteena kunnan vai taajaman nimi.
Kuntaliitos vie meitä onnettomampaan suuntaan
Kouvola oli Ilta-Sanomien Onnellisin kunta-vertailussa kolmanneksi viimeisin.
Kaikki muut Kymenlaakson kunnat olivat selvästi paremmin sijoittuneita. Eli yhdessä
yössä minustakin tuli Suomen kolmanneksi onnettomimman kunnan varsin onneton
asukas. Laitoin siis kaupungin uuden vuoden juhlaan mustan surusolmion.
Kirjoittaja on Niinipuun toimituskunnan jäsen.

SAAVUTUKSIA
Jarmo Lehtomäki ( taulu 11020) sai
viime vuonna Keskilaakso-lehden Anttipatsaan tunnustuksena paikalliskulttuurin
ja -lehden hyväksi tekemästä työstä. Hän
kuuluu Niinipuu-lehden toimituskuntaan
ja on toiminut viisi vuotta Anjalankosken
Yrittäjien puheenjohtajana.

urheilu
Simo Kirssi (taulu 10111) on menestynyt
erinomaisesti kansainvälisissä endurokisoissa ja sijoittunut joka kerta 10 parhaan
joukkoon. Hän kilpailee neljättä vuotta
ammattilaisena saksalaisessa BMW Motorrad Motorsport -tiimissä. Häntä pidetään
kansainvälisesti menestyneimpänä anjalankoskelaisena urheilijana tällä hetkellä. Kirssi
on voittanut Euroopan mestaruuden cross
country -sarjassa.
Juha Hirvi (taulu 8748) menestyi kuudensissa olympialaisissaan sijoittumalla seitsemänneksi ja 18. omissa kiväärilajeissaan.
Tunnustuksena aikaisemmista saavutuksistaan hän kantoi Suomen lippua avajaisissa.
Hänet on valittu Suomen Ampumaurheiluliiton kiväärilajien täysipäiväiseksi valmentajaksi. Lisäksi hän sai Kotkan kaupungin ja
Kymenlaakson parhaan urheilijan palkinnon
viime vuonna.
Karoliina Toikka (taulu 4451) palkittiin
Poniravigaalassa Lahdessa viime joulukuussa sekä Suomen että aktiivisten raviponialueiden parhaimman tunnustuspalkinnolla.
Hänen poninsa Jupiter III on muun muassa
Kymenlaakson nopein raviponi. Se on ollut
sitä jo kolme vuotta peräkkäin. Toikka on
syntynyt Anjalankoskella 17.11.1990.
Antti Puhakka (taulu 10652) palkittiin
viime vuoden Anjalankosken parhaana
urheilijana. Puhakka on maamme eturivin
ampujia ja edustaa Kotkan Ampumaseuraa.
Myös toinen ja kolmas sija tulivat Mänttärin sukuun, sillä seuraavina olivat pyöräilijä Carina Ketonen (taulu 10112) ja
ampumahiihtäjä Marko Mänttäri (taulu
3818). Eri lajien parhaista löytyy myös
Arsi Sjögren (taulu 3860) mäkihypyssä,
Tuulikki Tapola (taulu 1195) keilailussa
ja Jani Söyring (taulu 6398) pyöräsuunnistuksessa. Heillä kaikilla on menestystä
kansallisissa kilpailuissa.
Sisarukset Lasse ja Laura Valli (taulu
11427) ovat kunnostautuneet kansainvälisesti talvilajeissaan: Lasse on voittanut
Suomen alle 17-vuotiaiden Jääpallomaajoukkueessa MM-pronssia ja Laura puolestaan menestynyt muodostelmaluistelussa
Tsekissä (joukkue Team Mystique) sekä
voittanut French Cupin.
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JARKKO MÄNTTÄRI (taulu 3940)

Markku Pakkanen (taulu 2852) on
valittu Suomen Reserviläisliiton puheenjohtajaksi viime marraskuun kokouksessa.
Hän on vuonna 1955 perustetun liiton 10.
puheenjohtaja. Sotilasarvoltaan Pakkanen
on ylivääpeli ja on ollut muun muassa rauhanturvaajana YK:n Namibia-operaatiossa.
Pakkanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja.
Jyrki Korkeila (taulu 5776) on nimitetty
Turun yliopiston psykiatrian professorin
määräaikaiseen virkaan. 49-vuotias dosentti
ja lääketieteen tohtori aloitti virassa viime
heinäkuun alussa ja virkakausi päättyy
vuoden 2013 kesäkuun lopussa.
Mikko Kiviharju (taulu 4464) on valmistunut tekniikan lisensiaatiksi Teknillisen
Korkeakoulun informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunnasta tietojenkäsittelytieteen laitokselta.
Teemu ja Mirja Puhakka (taulu 2952)
vastaanottivat viime vuoden keväänä
Walter Ehrströmin säätiön kultamitalin
perusteena 25 vuoden aikana tuotettu ensiluokkainen maito. Pariskunta on sittemmin luopunut karjasta.
Klaus Klemettilä (taulu 8394) valittiin
vuoden yrittäjäksi 2008 Anjalankoskella.
Hän on perustanut Mauri Jantusen
kanssa lasitusliikkeen vuonna 1979 ja on
omistanut sen yksin vuodesta 1986 Myllykosken Lasi -nimisenä.Yrityksessä on neljä
työntekijää ja se on erikoistunut autojen
tuulilaseihin ja kehyspalveluihin. Lisäksi liike
on tunnettu taidetarvikevalikoimasta ja
erikoispeileistä.
Koonneet: Eeva Puustinen, Jorma Mänttäri ja
Marko Wahlström

24 NIINIPUU 2009

MONIMUTKAISTA
SUKULAISUUTTA
Oulun yliopiston suomen kielen professori Harri Mantila pohdiskeli 29.7.2008
Keskisuomalaisen Kielijuttu-palstalla entistä väljempien ja muuttuvampien
parisuhteiden haasteita kielenkäytön osalta.
Mantila kertoi herättäneensä hämmennystä nimittämällä jonkun avopuolisoa
morsiameksi tai sulhaseksi. Joidenkin mielestä morsian ja sulhanen ollaan vasta häissä,
toisten mielestä sitten kun kihlat on ostettu.
Mantilan mukaan morsiamelle sen enempää kuin sulhasellekaan ei ole olemassa
mitään ehdotonta virallista määritelmää. Nimityksiä passaa hyvin käyttää varsinkin
”vakituisesta hellusta”.
Vaikeampiinkin nimeämispulmiin Harri Mantila kertoo törmänneensä.
– Millä nimellä kutsuisin esimerkiksi poikani asuinkumppanin isän nykyistä vaimoa,
siis avominiäni äitipuolta?
Olen jo kokeillut käytännössä sanaa avoanoppipuoli. Se on tietysti huvittanut,
mutta samalla monet ovat alkaneet pohtia, voisiko naimakaupan kautta syntyneiden
sukulaisuussuhteiden nimityksiä ottaa uusiokäyttöön ja soveltaa myös avosuhteisiin.
Miltä kuulostaisivat vaikkapa avovävy ja avoappi?, Mantila kuulostelee.
Mantilan kirjoitus sai minutkin miettimään sukulaisuusnimityksiä lähipiiristäni.
Ensimmäiseksi tuli mieleeni vuoden 2007 joulun edellä kuollut velipoikani Ooke,
joka keski-iässä muutaman avioliiton läpikäytyään ryhtyi seurustelemaan samalla
kylällä vajaan kilometrin päässä asuneen neiti-ihmisen kanssa. Heille syntyi yhteinen
lapsikin, mutta missään vaiheessa lapsen vanhemmat eivät asuneet saman katon alla, eli
avoliitossa.
Kun keräsin tietoja Mänttärin sukukirjaan, velipoika ilmoitti elävänsä etäavoliitossa.
Sukukirjan tekijä Eero Mänttäri (taulu 10787) ei kauan nikotellut asian kanssa, vaan
kirjasi velipojan silloisen kumppanin titteliksi ”etäavopuoliso”.
Tämä etäavoliitto ehti vielä purkautua ennen velipojan äkillistä kuolemaa, kun
velipoika tykästyi yhteen, maailmalta kotinurkilleen palanneeseen entiseen heilaansa.
Minä rupesin sitten funtsimaan, miten minä voisin nimittää velivainaan entistä
avopuolisoa.
en teko
ei tämän lehd
Ilman Sinua
Käännyin asiantuntijan puoleen ja kysyin
a.
st
olisi mahdolli
neuvoa Harri Mantilalta.Vastaus tuli kuin
SUN
TUKIMAK
apteekin hyllyltä: ”Miten olisi ex-etäavokäly!”
10 euron
aksaa
Kirjoittaja on Mänttärin Sukuyhdistyksen
valtuuskunnan jäsen ja Niinipuu-lehden entinen
toimitussihteeri.

voit m
MAN
KESKIAUKEA
EELLA.
M
TOLO AKK
PANKKISIIR
si !
Kiitos avusta

Startti edessä. Ensimmäinen ryhmä lähdössä kierrokselleen.Vas. Leila Huovila, Jussi Voutilainen,Vertti Huovila, Aki Huovila, Jorma Mänttäri
ja Mikko Huovila.
JORMA MÄNTTÄRI (taulu 11480), teksti
TIMO HUOVILA ,kuvat

SUKUGOLFFARIT KOHTASIVAT MESSILÄSSÄ
Nuorin osallistuja oli 12-vuotias Onni Tiilikka
Viime kesän sukugolf pidettiin tällä kertaa
Messilän golfkentällä Hollolassa viime
vuoden elokuun lopulla. Jo 11. tapahtumassa
oli ennätysmäärä osanottajia, peräti 26
kilpailijaa ja osa ilmoittautuneista oli jäänyt
pois yhteensattumien vuoksi.
Messilä onkin keskeisellä paikalla
sijainniltaan ja pienehköjen korkeuserojen
vuoksi miellyttävä kenttä pelata.
Eräs golfin hienouksista on, että samassa
sarjassa voivat kilpailla keskenään niin naiset
kuin miehetkin sekä vanhat ja nuoret niin
sanottuna pistebogikilpailuna eli tasoitukset
huomioiden.
Kilpailun nuorin osanottaja Onni
Tiilikka (taulu 5601) oli 12-vuotias ja
vanhin Timo Huovila (taulu 2007) jo yli 70
vuoden ikäinen.
Jo kansallistakin menestystä SM-kilpailujen
tasolla saavuttanut Kimi Paunonen (taulu
10919) pelasi erinomaisesti saavuttaen
varsinaisena tuloksena 72 lyöntiä eli kentän
par-tuloksen. Myös pistebogivoitto meni
hänelle.

Tulokset:
1) Kimi Paunonen, Kotka (KG), 39 pistettä
2) Lasse Paavola, Lahti (MeG) 37
3) Jonne Lassila, Kotka (KG) 35
4) Riku Paavola, Lahti (MeG) 34
5) Mika Tiilikka, Jyväskylä (LPG) 34
6.) Timo Ukkola,Valkeala (KosG) 32
7) Jussi Voutilainen, Lahti (ViGS) 31
8) Jorma Oksanen, Helsinki (HCG) 31
9) Jari Huovila, Pirkkala (Gpi) 31
10) Eija Voutilainen, Lahti (PBG) 30
11) Heli Lambert, Lahti (Saskatoon) 29
12) Tuula Helenius, Jyväskylä (LPG) 28
13) Sirkka Mänttäri, Hämeenkoski (MeG) 28
14) Ilkka Tirkkonen, Helsinki (IGS) 27,
15) Timo Huovila, Anjalankoski (KkG) 27
16) Aki Huovila,Vantaa (KkG) 24
17) Markku Paunonen, Kotka (KG) 23
18) Antero Helenius, Jyväskylä (LPG) 23
19) Leila Huovila, Pirkkala (Gpi) 22
20) Vesa Mänttäri, Lahti (MeG) 21
21) Eero Paunonen, Porvoo (PBG) 21
22) Jorma Mänttäri, Hämeenkoski (MeG) 21
23) Onni Tiilikka, Jyväskylä (LPG) 21
24) Jari Paunonen, Kotka (KG) 18
25) Merja Turkia, Elimäki (IGS) 16
Mikko Huovila, Espoo (KkG)

Tuttua hommaa. Kimi Paunonen voitti sukugolfin.
kentän ihannetuloksella. Hän sai palkintonsa Jorma
Mänttäriltä., jonka takava kolmatta polvea Sallamari ja
Sara Voutilainen.
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KIITOS kaikille SUVUN YRITTÄJILLE. Olette arvokkaalla panoksella
Rakennesuunnitelmat

INSINÖÖRITOIMISTO
ERNO SEPPÄ

RAKENNUS-OLLI Oy
Mäkikuja 4, 48720 Kotka

15275

Metsäsianpolku 7, 04600 Mäntsälä
puh. 019-687 3152, 040-529 6352
10520 erno.seppa@msoynet.com
Turvetuotannon, metsäalan ja
maanrakennusalan palvelut.
Erikoiskuljetusten saattovalvonta.

KUMIPALVELU Oy

Pirkkolankatu 2, 45130 Kouvola
www.kumipalvelu.com
3884

IF-SANEERAUS Oy
Kotka
Lautturinkatu 9,48900 Kotka
P. 040-5840 559

15137

Lintilänkulma 13 49300 Tavastila
0400-790 082

KULJETUS MANKINEN
HAMINA

12610

VEDINMESTARIT
05-368 4412
2431

2292

Karhula Sammonaukio 2
puh. 05-260 6866
TEKNISET Konepiste
Kouvola Torikatu 1 puh. 05-371 1781
www.koneseppo.fi
4275
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8753

050 5432 662,
kkh.ari.lonka@kymp.net
Karhula

www.kirja-antikvariaatti.net
Edullinen ja nopea postitus myös
ulkomaille
Virolahden Koskeloiden sukukirja
www.koskelat.org
15675

TUOMISEN
KAIVUKONE KY
Elimäki

6288

PÖYTÄSTANDAARIT

03-2558910
www.taitopaino.fi
13178

Tmi SEIJA FORSMAN

Pitkäkuja 122, 49520 REITKALLI
Puh. 050-526 9318
muuraukset-saneeraukset
kaikki siivoukset
15141

DOCTOR OF MOTORS

Caaraklinikka
KALEVI NIEMI OY

Rantahaka (Leikarin sisäpiha)
507 P. 05-285 134, 0400-555 281

Pysäkkikahvila
Satu SUVIRANTA

Lounaskahvila Pitopalvelu
Linja-autoasema, Hamina
P. 040-582 6988
11109

KODINKONEHUOLTO
Ari Lonka

Laantintie 88 49520 Reitkalli
puh. 0400-727132

Eräliike RIISTAMAA

Tapiontie 2, 45160 Kouvola
P.05-375 0288. Ma-pe 10-18
Oravannahkatori 1, 02120 Espoo
P. 09-4110 1290 Ma-pe 12-18
www.riistamaa.fi
680

Elimäellä
6-tien varrella!

(05) 377 7466 www.mustilaviini.ﬁ

Koneurakointi
TONI LÄÄTI

Vihanneksia
J & A MÄKELÄ Oy
Pälvitie 4, 01390 Vantaa
Puh. 09-825 0401

13494

TUUSDATA

15734

15186

KUNTO-MEKKA Oy

Pallokentäntie 4, 45700 Kuusankoski
P. 050-5680404
8006

Petri Jussila
Palosentie 382 A, 46710 SIPPOLA
2915 0400-550 917, 05-326 7127

Kyminsuuntie 187, 48600 Kotka
puh. 05-260 6773

Rakennusliike
MARKKU LÄÄTI Ky

Koulutettu hieroja Jari Lampinen

PJ TURVE OY

KIVELÄN MERIKALA Ky
9200

mukana tukemassa Sukuyhdistyksen toimintaa.

Kieli- ja konsultointipalvelu

OY PRESSYSTEM AB

Tompurintie 21 B, 46800 Myllykoski
kari.huusari@pressystem.com
Puh. 040-506 0420
1166

SOPIMUSSIIVOUKSET
LOPPUSIIVOUKSET

Sirkku Mänttäri
Puh. 0400-934 568

6164

Kuusankoski, Inkeroinen

Tapio Koivulan Puutarha ky
7999

Akkuhuolto
M.KUITTINEN Ky

Tienlanaukset Lumenauraukset
Maanrakennusta

JORMA AULIN

2149

17500 Padasjoki
0400-354608

puh. 05-383 4038

6325

Laturinkatu 6,Kouvola
Puh. 05-3754267
Avoinna ma-pe 8-17.
Palveleva asiantuntijaliike

10269

Avoinna kesällä
arkisin
TERVETULOA
1915

Kesäkukkia, vuodenajan leikkokukat,
hautavihkot, onnittelukimput

MIINALAISEN PUUTARHA

Valkjärventie 54, 49540 Metsäkylä
0400-154 487 kaisamiina@hotmail.com
12425

Harri Lautala
Saverontie 490, Savero
Puh. 0400-553 582

9516

Mänttärin suvun jäsenille vuosikerta 22 €
Väh.10 jäsenen yhteistilaus 19 €/vuosi
Puh. 09-4369 9450 fax 09-4369 9451
sukuviesti@suvut.fi. www.suvut.fi.
Suomen Sukuseurojen Keskusliitto ry,
Savilankatu 1 b, 00250 Helsinki.

Baaritoimintaa.Asioimisposti.
Veikkaus. Elintarvikkeita.

SEURATALON BAARI

Metsäkyläntie 393, Metsäkylä
puh. 05-345 8206
13367

HOTELLI KARHU

Juhlatarjoilut
Mirja Koivu

12871

Rakennus ja Maansiirto
LAUTALA Oy

TILAA SUKUVIESTI-lehti

Parasta pitopalvelua.Luotettavaa laatua.

Hamina p. 0400 854 879
mirja.koivu@netti.fi

Rakennus- ja maansiirtoalojen
palvelut yli 20 vuoden kokemuksella

Karjalantie 7, KARHULA
P. 05-2103100
hotelli@hotellikarhu.com
www.hotellikarhu.com

6670

Avoinna ark. 8-18 la 10-13
Kaupinkatu 11, 45130 Kouvola
www.parolli.fi
6401
1538

Sinulle on aina tuoli kahvipöydässä

Alexandra's

STEMMASSA

KALUSTETALO KNUUTTILASSA
Hämeenlinnassa
Virvelintie 12, 03-675 6035
7570
Älä aja ohi!

Kiinteistövälitys
KOTIKOLME Oy LKV

Et. Karjalantie 5, 48600 Kotka
p. (05) 230 3600, fax. (05) 230 3625
www.etuovi.com/kotikolme
10901

Minna Metsärinne
Valokuvataulut

050 4141 413 www.alexandras.eu

City Salon Kampaamo - Galleria

170

Kauppalankatu 13, 45100 Kouvola

Jalon Mylly Oy

Liikkalantie 820, Liikkala
Puh. 0400 559 491 www.jalonmylly.fi
Vehnä-, ruis- ja ohrajauhot,
ryynit ja hiutaleet
Soita ja kysy lisää.
4844

PUUNKÄSITTELYÄ METSÄSTÄ TIENVARTEEN

RUOKOLA KY
HEVOSMÄENTIE 50, PL 40,
FIN-46801 ANJALANKOSKI
PUH. 358 (0) 5 3657 057
FAX. + 358 (0) 5 3657058
E-MAIL:STINA.RUOKOLA@PP.INET.FI

8577

KARHULAN PESUKARHU Ky

Itsepalvelua ja palvelua Mattopesut
Vuodevaatteet Perhepyykit Sopimuspesut
Työvaatteet Noutopalvelu

Av. ma-pe 8-16 la 8-12
05-268 8400 Karhunkatu17 48600 Kotka
3138

Paperitehtaantie 3, 46800 Myllykoski
Puh/fax 05-365 4560
www.jovesport.fi
5126

Kiitoskortit, pohjukkeet, kehykset sekä
samettikansiot valokuvaajille

PASPIS OY

Kartanontie 43 28430 Pori
P. 02-646 2255, fax 02-646 2208
www.paspis.net
7037

14749

5283

M-SUUTARIT OY

Asemakatu 1, 45100 Kouvola
Puh. 05-371 1250
5558
Painopalvelua Haminassa

Kaivokatu 7, HAMINA
05-354 1010
rai-kuva@haminetti.net

Laivasillankatu 4, HAMINA
05-344 6622
jt.paino@haminetti.net

JT-PAINO KY

11491

Kodin Lakipalvelu
Ilkka Hoikkala

09-549 12400
Informaatiopalveluja
www.merilkon.fi
Valaisimien erikoisliike

Suutari- ja avainpalvelu

RAI-KUVA

SAVONKATU 35 C KOUVOLA
puh. 0500-701 480
3172

Merilkon Oy

VALOHUONE

Salpausselänkatu 27 45100 KOUVOLA
p. 05-311 7177,fax. 05-311 7175
valohuone@valohuone.fi
10518

Posliinityöt Anneli Lautala
Savero p. 0400-657 266
Lahjamyymälä avoinna ke 12-18
muuten sopimuksesta

9516
Parturi-kampaamo

KENNEL

Suomenlapinkoira,Lapinporokoira,Keeshond,Kleinspitz

1915

www.viksalan.fi
050 596 6099

SALON SEIJA

Kaunisnurmen palvelukeskus
Ruotsulantie 32 45100 Kouvola
05-311 7642
7521

		
www.kolumbus.fi/manttari

27

KIITOS kaikille SUVUN YRITTÄJILLE. Olette arvokkaalla panoksella
Peltolan Metalli

Antenni- ja satelliittilaitteet

TELEKYMI

Salpausselänkatu 56, 45100 Kouvola
0400-550 942
www.telekymi.fi
3766

Kotkan Sammutinhuolto
PEKKA VILLIKKA
646

05-218 4096 0440-652 551
Puistotie 24-26 48130 KOTKA
www.kotkansammutinhuolto.fi

TURVAYKKÖSET

14226

Hallituskatu 13 45100 KOUVOLA
p. 05 5353 400 fax 05 5353 403
Pallokentäntie 4 45700 KSNK
p. 05 5353 305 fax 05 5353 306

Elektroniikkahuolto
Tmi Lasse Ristola

11039

Siitosentie 17 49420 Hamina
Puh. 040-5461 897
lasse.ristola@pp1.inet.fi

6678

Sähköurakointi SEPPÄLÄ

Honkelinmäentie 93, 43100 Saarijärvi
puh. 0400-644166
2082

46710 SIPPOLA
sippolansahko@co.inet.fi
P. 0208 366 176 fax 05 366 6060

643
8388

Autoilija
HANNU HAAPANEN
4409

46900 Inkeroinen
05-317 2467
0400-253 604

MUUTOT ja kuljetukset
JYRKI PAKKANEN KY

KOUVOLA 040 716 0603
www. jyrkipakkanen.fi
Myös pianot, flyygelit, kassakaapit
ja muuttolaatikkovuokraus
11674

P. 02-541 5121

NOSTURIPALVELUT HAMINASSA
NOSTURIURAKOINTI

Markku Aho Oy

KONETYÖ S. HALONEN

Veneveistämö
Markku Seppälä

Puuveneitä tarpeesi ja toivomustesi mukaan

Seppäläntie 30, 49480 Summa

7796
2852

0400 151 590

AutoAsennus Ossi Julin
Katsastuskorj.,Huollot,Moottorikorj. Ruostev.korj.

Kolarikorj. Sähkökorj. Rengasmyynti/työt Maalaukset

Okansuora 19 46920 Inkeroinen
0400-854489
6234

Hiekoitussepelit/Kalliomurskeet

28 NIINIPUU 2009

Toikanmäentie 1,
46900 Inkeroinen
puh/fax 3171 631, 041-4476868

3421

Haminan Auto-Apu Oy

Huollot/kolarikorjaus/maalaus
Ilmastointilaitehuolto
Korjaamotie 12
49400 Hamina
4634
puh. 05-353 5400
15148

8028

0400 252 848
Hilpi Jussila

Maansiirtotöitä kaivurikuormaimella
Urakoitsija

J.TOIKKA

4451

040-8388721

12414

Maanrakennusurakointi/ Kuljetuspalvelut
Maansiirto/ Lavetti/ Nosturityöt
Tilaukset (05) 363 4415 Jarmo Toikka 0400-251 007

0400 654 802
Jukka Jussila

KULJETUS
J. TOIVONEN Ky

HANNU HARJU

P. 040-565 9623
www.masalines.fi

www.meriset.com

14213

KAIKKI ALAN URAKOINNIT *ERIKOISKULJETUKSET

328
16- ja 19-paikkaiset
pikkubussit tilausajoon

MERISET

ITÄISEN SUOMENLAHDEN
RISTEILYT
05-228 5648 0400-105014

Traktorikaivuutyöt,sade- ja salaojatyöt,
piha- ja puutarhatyöt, Kurottajapalvelut
Kiinteistöjen konetyöt

0400-550 405

1638

Kytöahontie 9, 46800 Myllykoski
Puh/fax 05-365 6045
040 512 1590 /Vesa Arposalo
4091

TIETOKONEET,OHJELMAT,LISÄLAITTEET,PELIT

P. (05) 3750586
Kauppalankatu 17,45100 KOUVOLA

VUOTTA
1948-2008

ARPOSALO OY

ATK -MYLLY OY
KOUVOLA

WiLEN kY

12954

60

SIPPOLAN SÄHKÖ JA KONE KY

LVI-ASIANTUNTIJA

Mechelinintie 14 HAMINA
puh. 05-220 0700

KULJETUKSIA

Rakentaja, kunnostaja, korjaaja, kaikkea
mitä tarvitset sähköstä ammattitaidolla.
Nyt myös ilmalämpöpumput

VESIJOHTOLIIKE

12364

Tammenmäentie 4
46910 ANJALANKOSKI
05-742 250 fax 05-742 2520
www.peltolanmetalli.fi

mukana tukemassa Sukuyhdistyksen toimintaa.

253

Kaivolankatu 10,
37630 Valkeakoski
0400-634810

HAMINA -TRAILER Ky
12095

Teollisuuskatu 20
49400 Hamina
05-3448 480

HITSAUSTARVIKKEET
MIG.TIG.PLASMA.LASER.

LADEK WELDING

P. 0207 300 300 www.ladek.fi
e-mail: ladek@ladek.fi
4089

PALVELEVA LASI- ja
METALLITALO
Vahinkopäivystys yötä
päivää
Pl 52 49401 Hamina
P.05-3444 950 040-5269779
11011
F.05-3444955

HYVÄ SISÄILMASTO ON ELÄMISEN LAATUA

Yrittäjänkaari 23 30420 FORSSA
P. 03- 4241 800 F. 03- 4241 820
www.niemi-kari.fi
2931

Konepaja

HAMJETS OY

Syväsatamantie 32, 49460 HAMINA
05-345 3444, 0400-552 885
13890

RAKENNUS JA SANEERAUS

S.LEHTOMÄKI

46750 Liikkala p. 0500-936020
sami.lehtomaki@pp1.inet.fi
VTT:n
vedeneristyssertifikaatti
11020
1247

T:mi Ari Niemi

Rakennussaneerausta
Puh. 0400-656 547
Salpausselänkatu 53 B 13
45100 Kouvola

3118

Kuljetusliike
KARI POLVELA OY

kattopellit seinäpellit ikkuna- ym. pellit
vesikourut tikkaat lumiesteet kävelysillat

KYMEN PELTIRAKENNE OY

Mäyrämäenpolku 2 MYLLYKOSKI
puh. 0400-650 777 fax 05-363 5342
www.kymenpeltirakenne.fi
280

Anjalankosken Terästyö Ky
Sipunsaarentie 382, 46710 Sippola

Eerolansuorantie 119
33680 Tampere

7041 03-360 0940 0400-635 358

KYMEN
BETONILEIKKAUS

Somerotie 5, KOUVOLA
05-375 3660, 0400 653 038
Tiili- ja betonirakenteiden timanttiporaukset, sahaukset ja purkutyöt.

KOTKA
0400-209 823

15638

MÄKELÄNKANKAANTIE 1, 49490 NEUVOTON
PUH (05) 345 0700 MATKAP. 0400-550 700
TELEFAX (05) 345 0770
rakennusliike.suntio@co.inet.fi
11488

keittiö-,wc-,pesuhuone-,sauna- ym. remontit

KOSKISEN HÖYLÄPUU

HÖYLÄHIRSIMÖKIT YM.
HÖYLÄTAVARAA HÖYLÄYSPALVELU
Kannusjärvi 0400 803 775
www.koskisentila.fi
10246

HOITOLA OLLI

Modernia vyöhyketerapiaa ja hierontaa
Laillistettu hieroja - urheiluhieroja dipl. vyöhyketerapeutti Olli Töytäri
Haikarintie 16 , 21120 RAISIO
02-251 1005, 0400-782 486
7826
olli.toutari@massage.inet.fi

SAUNAPOLKU 8 45150 KOUVOLA
PUH. 05 375 4547
8624
1297

Parturi-kampaamo

Myös meikkaukset,hiuspidennykset,suihkurusketukset

Myllykoskentie 12, Myllykoski
puh. 05-325 5590

ma sulj. ti-pe 10-18 la 9-14 tai sop. mukaan

Kampaamo Arja Metsäketo

Avoinna: ma-pe 9-17
Illat ja viikonloput sopimuksen mukaan.
Nyt myös meikkipalvelut.
Kuusitie 16 45610 KORIA
P. 040-541 1189
439

HOITOPISTE

Kuntohoitaja Teija Kitunen
puh. 050-5823 240

0500-877 345
27

1921

LVI-alan ykkönen

PARTURILIIKE
ANJA LEPPÄ

SAKKI OY

13923

Teollisuuskatu 26, HAMINA
P. 05-3448 840

Oy Primation Finland Ltd
Rautatienkatu 2, KOTKA
05-2184 405
www.primation.fi

14214

Päätetie 36, 49480 Summa
P. 020 779 0750
12411

HUOLLOT

IKKUNA-, ERISTYS- JA KUVIOLASIT, PEILIT, TURVAURAT,
AUTOJEN JA TRAKTOREIDEN LASIT, ASENNUSPALVELU,
TAIDE- JA ASKARTELUTARVIKKEET, KEHYSTYSTYÖT

11541

4961

0400-551 646
KIINTEISTÖHUOLTO KIISKI OY

Abrahaminkatu 13, HELSINKI
09-646 170
11231

Jäsperintie 1 Myllykoski
P. 05-363 6071 F. 05-325 4819

8394

REMONTIT

HIUSTIIMI

Minna Haimi

Beamark Oy
Spelttitie 4, 00680 HELSINKI
Puh. 09-752 2218. Fax 09-752 2367

11047

PARTURI-KAMPAAMO
Tiina Paavolainen
P. 05-3673 308
Päätie 10, Inkeroinen

Rekisteröity hieroja
Markku Richter

Karhulan linja-autoasema,
II kerros 48600 Kotka
P.
05-288
779 044-3030602
10760
www.kolumbus.fi/manttari
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Erikoishammasteknikko
LASSI OKSANEN

10440

mukana tukemassa Sukuyhdistyksen toimintaa.

11020

Uudet, yksilölliset hammasproteesit ja proteesien huollot sekä korjaukset.
VASTAANOTOT: Myllykoski, Keskikoskentie 5, puh. 05-3255 800,0400-650 820
Kouvola, Hovioikeudenkatu 10, puh. 0500-650 820

INKEROINEN

8457

1922
Jaana Jääskeläinen,ompelijamestari
Ruokotie 25 49400 Hamina

MOISION TAIDE- JA PITOKARTANO OY
Moisiontie 163, 47200 Elimäki
P/F 05-3776 332 www.moisionkartano.com

LOUNASKAHVILA
PULLAPISTE
Torikeskus, Jyväskylä

12783

3201

014-613 511

Sibeliuskatu 24
HAMINA
P. 05-3447660
info@koivistonautokoulu.fi
www.koivistonautokoulu.fi

P. 0400-656 248 www.jaananompelimo.fi

Inkeroinen

TILAUSTYÖT*BRODEERAUKSET*TYÖ-JA SEURA-ASUT

7844

JUVEKIM OY 		
ANTIKVARIAATTI ARWO PAPERI
Avoinna ti-ke-to 12.-18.00.

OSTAA/MYY KIRJOJA JA KERÄILYTAVARAA.

Puutarhakatu 46 Turku
P. 0400-527 382 www.juvekim.fi 15934

Luotettavaa
maanrakennuspalvelua

Maansiirto Hyyryläinen
6409

Linguistic Services

Kymen Kielitoimisto OY

Kaija Kiviharju
cell +358(0)400-654299
Saalastintie 16 G, 46900 Anjalankoski
4464 e-mail: kaija.kiviharju@kkky.inet.fi

Tasokas pitopalvelu

2489

10044 15234

Merenhelmi

4638

Mikä on kehosi ikä?

Maailman parhaat
lappalaiskoirat

graafikko,kuvataiteilija
yrityksille omat lahjasarjat
Hietamäenrinne 5
39500 IKAALINEN
03-458 7922 040-572 5922
www.luoja.org

11481

4event

Aulanko,Helsinki, Levi
www.4event.fi 0207 291 871

290
Tämänkin lehden painaja

Koskelontie 15, 02920 Espoo
Puh. 09-143 127, fax 09-147 853
16009

Irlantilaissuomalainen
hotelli-ravintola
Heinolan
järvimaisemissa
Kausantie 4
Myllyoja /HEINOLA
Puh. (03) 718 8666
www.croninsguesthouse.com

HYVINVOINTIKESKUKSET

www.lumiturpa.net
p. 0400-680 583

COSMOPRINT OY

Kouvola P. 040-900 0656
www.mvh.fi

Helmi Koiviola

Karjalantie 10-12, 48600 Karhula puh. 05 345 3555
pitopalvelumerenhelmi@pp.inet.fi
Arja Hujakka 040 730 0751 Marja-Liisa Pesonen 040 516 0541

Kirjapaino

PORVOO

HS-TALLI

Pyttyläntie 21 46750 LIIKKALA
P. 040-5873656 www.hs-talli.net
Suomenhevostalli, ratsastustunteja,
leirejä, maastoratsastuksia ja vaelluksia
sekä rekiajeluja.
15075

Keravanportti, Alikeravantie 3 c, 04250 Kerava

P. 09- 857 1165. ark. 10-19, la 10-16
www.pikkuhurmuri.fi
3943
Kaikki kultasepänalan työt ammattitaidolla

Kultaseppä Jukka Nikkanen
Päätie 7, Inkeroinen
0400-940 656

http://personal.inet.fi/palvelu/jukka.nikkanen

2354

TILI TOIVONEN

Kirkkokatu 4 Hamina
Puh. 24 h. 05-355 7760, 0400-313288
HAUTAUSPALVELUA
Valitse vapaasti - parasta palvelua

2363

www.manttari.fi

2186
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5123

Isännöinti Kirjanpitopalvelut
Viipurojantie 9
46900 Inkeroinen
05- 3673 188, 040-7073646

TAPAHTUMAKALENTERI
MSY:n Valtuuskunnan kokous pidettiin 8.3. Kotkassa valtakunnallisen sukututkimuspäivien yhteydessä.
Sukuseurat Mänttärinmäen sukukumuseolla sunnuntaina 19.7. kello 13 alkaen.
Sukugolfkilpailu Messilässä lauantaina 29.8. Ilmoittautumiset viikkoa ennen Jorma
Mänttärille, puh. 03-764 1338 tai Timo Huovilalle, puh. 050 591 5786.
Sähköpostitse voi ilmoittautua osoitteilla jorma.manttari@phnet.fi tai
timo.j.huovila@kymp.net.
Pääkaupunkiseudun Mänttärien tapaaminen maanantaina 12.10. kello 18.30.
Seurustelu, sukutietoihin tutustuminen ja sukutuotteiden myynti alkaa jo klo 17.30.
Kokoontumispaikka on Paasitornin kokoustilat Helsingin työväenyhdistyksen
talossa (Paasivuorenkatu 5 A). Illassa muun muassa suvun jäsenten esittämää
ohjelmaa, kahvia ja sukulaisten tapaamisia. Muistuttakaa lähisukulaisianne ja
naapuruston Mänttäreitä tapahtumasta.
Muut alueelliset tapaamiset. Ajankohdat ovat avoinna ja vastuuhenkilöitä
kaivattaisiin. Jos olet sukutoiminnasta ja tapaamisten järjestämisestä kiinnostunut,
ota yhteys Hämeenlinnassa Sirkka-Liisa Knuuttilaan, puh. 0400 747 827 tai Anja
Perälään, puh. 03-675 6497, Jyväskylässä Jarkko Mänttäriin, puh. 014-253 144, Tampereella Pekka Kujalaan, puh. 03-362 1136 sekä Turussa Leena Paakkiseen,
puh. 02-237 0253.
Sukututkimusjaosto kokoontuu tarvittaessa.Yhteyshenkilönä toimii Timo
Huovila, puh. 050 591 5786 tai sähköpostitse timo.j.huovila@kymp.net
Sukumuseo on avoinna tarvittaessa. Ota yhteys museota vastapäätä asuviin
Tenho ja Sirkka Kujalaan, puh. 05-366 5190.

NIINIPUU ETSII AVUSTAJIA

Mänttärin Sukuyhdistyksen Niinipuu-lehden toimitus kaipaa uusia kirjoittajia
tekemään sukulehteä, jonka Sukuseurojen Keskusliitto on todennut maamme uutta
etsivimmäksi ja kokeilevimmaksi sukulehdeksi. Niinipuun avustamisesta kiinnostuneita
kirjoittajia kaivataan erityisesti Varsinais-Suomesta, länsirannikolta ja maamme
pohjoisosista. Sanankäytön taidon lisäksi kamerankäytön hallitseminen on eduksi,
sillä kirjoittajan olisi hyvä myös kuvittaa juttunsa. Myös kuvaaja-avustajat huomioidaan.
Sukulehden avustamisesta kiinnostuneet voivat kysellä lisätietoja päätoimittaja Jorma
Mänttäriltä, puh. 03-764 1338 tai toimitussihteeri Marko Wahlströmiltä, puh. 0400
434 529. Kirjoituksia voi lähettää osoitteella Marko Wahlström, Aumatie 2 B 7, 06150
Porvoo tai sähköpostitse marko.wahlstrom@pp.inet.fi.
C
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Elinikäinen
kumppani.
Sveitsiläistä laatua
jo 125 vuotta.
Maahantuoja: Nexet Oy, puh. (02) 2760 250, www.nexet.fi

Autoilija
HANNU LYIJYNEN

New Holland ja CASE IHtraktorit ja työkoneet

Pekka Laurila Ky

Lappeenranta
0400-930 371

15034
5840

3723

MOKKAMESTARIT Oy
on Tamperelainen Kahvipaahtimo
Kuukuja 8 E,33420 Tampere
Tehtaanmyymälä ark:9-17
Puh. 03-253 01 45
www.mokkamestarit.fi

Kouvola
P. 05-382 1051 0500-257 320

PITOPALVELU SAARA CO
Järjestää häät,syntymäpäivät,
muistotilaisuudet, yritys- ym. tilaisuudet

15862

MÄNTTÄRIN
SUKUYHDISTYS ry.
PL 2, 46901 Anjalankoski,
puh. 040 737 5238/Aila Huovi
email: manttari@kolumbus.fi,
Internet: www.kolumbus.fi/manttari
Pankkitili: 520006-51750
JOHTOKUNTA
Sihteeri: Erkki Mänttäri,Vesitorninkatu 15 B,
45160 Kouvola, puh. 05-320 1660,
email raili.manttari@pp1.inet.fi
Rahastonhoitaja: Sari Riivari,Valkjärventie 112,
49540 Metsäkylä, puh. 040-8483169,
email: sari.riivari@netti.fi
Jäsenet:
Ari Lehtomäki, Jokelankuja 59, 46900 Anjalankoski, puh. 0400-975 042,
ari.lehtomaki@lahivakuutus.fi
Aila Huovi, Liikkalantie 743, 46900 Anjalankoski,
puh. 040 737 5238,
email: aila.huovi@pp.inet.fi
Timo Huovila, Koulutie 19 B, 46800 Anjalankoski, puh. 05-365 6136,050 591 5786,
email: timo.j.huovila@kymp.net
Olli Sipilä, Jousitie 11, 01280 Vantaa
email: olli.sipila@yle.fi
Kaisu Venäläinen, Salmintie 135, 49490 Neuvoton puh. 05-3450477
Contact person in North America:
Art Jura, 30 Robins Road, Union, Maine 04862,
USA, email: artjura@msn.com
VALTUUSKUNTA 2008-2011
Puheenjohtaja: Jorma Mänttäri, Hankalantie 5,
16800 Hämeenkoski, puh. 03-764 1338,
email: jorma.manttari@phnet.fi
JÄSENET
Jarkko Alajääski, Rauma (12488)
Mika Arola, Kotka (4432)
Aila Huovi, Liikkala (2951)
Timo Huovila, Myllykoski (2007)
Ari Lehtomäki, Liikkala (11022)
Auli Makkonen, Hamina (5390)
Aarre Muurman, Hamina (2381)
Erkki Mänttäri, Kouvola (11496)
Esa Mänttäri, Espoo (10790)
Jarkko Mänttäri, Jyväskylä (3940)
Pekka Mänttäri, Hamina (2186)
Tuomas Mänttäri, Helsinki (3978)
Kristiina Nivari, Helsinki (3914)
Leena Paakkinen, Turku (5840)
Anssi Paasivirta, Helsinki (10793)
Markku Pakkanen, Inkeroinen (2852)
Timo Puhakka, Helsinki (10648)
Eeva Puustinen, Inkeroinen (4019)
Jaakko Päivärinne, Lahti (1137)
Sari Riivari, Hamina (8087)
Kari-Matti Sahala, Pornainen (14495)
Samuli Sipilä, Helsinki (10775)
Riitta Siren, Espoo (6986)
Vesa Vakkari, Nurmijärvi (5511)
Reetta Väänänen, Kuopio (15740)

Saara Kiri
0400-848 610

www.kolumbus.fi/manttari
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Lähettäjä: Mänttärin Sukuyhdistys ry.
PL 2, 46901 Anjalankoski
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SUVUN MYYNTITUOTTEET 2009

Kesän juhliin lukuisia lahjavihjeitä !
Voit tilata kaikkia sukutuotteita keskiaukeaman kupongilla tai puhelimitse 040 737 5238/ Aila Huovi
050 367 7049/ Eeva Puustinen tai 0400 842 627/ Aini Rantanen. Hintoihin lisätään postikulut.

KULTAINEN SUKUMERKKI
KULTAINEN SUKUMERKKI

42€
*PRÄSSÄTTY RIIPUS 50€
*VALETTU RIIPUS 35€
*RINTAMERKKI

PINSSI

3€

DVD-LEVY

SUKUJULKAISUT - Lahjaksi itsellesi tai jälkeläisellesi

5€

MÄNTTÄRIN SUKUKIRJA

100€

Kaksiosainen sukukirja sisältää tiedot
kaikista suvun jäsenistä. Koonnut Eero
Mänttäri.

ELÄMÄNPOLKUJA

20€

Suvun jäsenten kirjoittamia elämäntarinoita.
Koonnut Eero Mänttäri.

ONNITTELU- ja SURUADRESSIT 6€

AVAIMENPERÄ

4€

Valitse tilatessasi lauseet
seuraavan numeroinnin mukaan:
1) Onnitteluadressi.
3) Siellä kukkia täynnä on maa, sydän uupunut
levätä saa. Kevyt kulkea on, ei ahdista siellä, ei
kipua tuskaa taivaan tiellä
4) Me olemme niin kuin uni ja niin kuin ruoho
maan, joka aamulla puhkee kukkaan ja illalla
leikataan
5) Kätesi Jeesus siunaten hiljaa yli hautani laskeutuu
6) Jeesus sanoo: Minä olen ylösnousemus ja elämä,
joka uskoo minuun se elää vaikka olisi kuollut

STANDAARI 30€
ISÄNNÄNVIIRI
pituus 5 m. 60€
(8-12 m salko)

EKOKASSI

5€

LIPPIS 10€

pituus 4,5 m.
(6-8 m salko)

50€

Niinipuu-lehden kustannukset nousivat lehden painopaperin tullessa uudeksi kulueräksi. Kustannustason noususta johtuen pyydämme
suvun jäseniä tukemaan lehteä. Ilman Sinua ei tämän lehden teko olisi mahdollista.
10 euron TUKIMAKSUN VOIT MAKSAA KESKIAUKEAMAN PANKKISIIRTOLOMAKKEELLA. Kiitos avustasi !

