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Lähellä myös etänä
Paikallisena elämänturvayhtiönä teemme
kaikkemme asiakkaidemme turvallisuuden,
terveyden ja taloudellisen menestyksen eteen
myös poikkeusoloissa.
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tapaamisajan suoraan sivuillamme
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Sukutaide ja -museo nousivat keskiöön
6–7 Koronapandemian peruessa heinäkuisen sukujuhlan,
suvun taidenäyttely ja uudistuvan sukumuseon avajaiset ovat
keskeisessä roolissa.
Jaakko Kahma

UUTISET

Vanhat kuvat paljastivat manööverin
14-17 Suojeluskunnan ja armeijan suuri sotaharjoitus
joukkoineen valtasi Liikkalan kylänraitin vuonna 1922.
Marko Wahlström
Stadion-säätiö/Wellu Hämäläinen

URHEILU

Brad Lambert unelmoi NHL:stä

KULTTUURI

Mänttärit vierailulle
Olympiastadionille

26 Lahtelainen jääkiekkoilija Brad Lambert
rakentaa määrätietoisesti omaa uraa.

33 Pääkaupunkiseudun Mänttärit vierailevat Olympiastadionilla lokakuussa. Päivitettyä tietoa tilaisuuksista
löytyy verkkosivulta www.niinipuu.fi.
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Kultti
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto

median moniäänisyyden puolesta jo vuodesta 1991.

Onko Venäjällä tilaa taiteelle?
Millaista on islantilainen dekkarikirjallisuus?
Är pollinering livsviktigt? Säilyykö elokuvahistoria?
Psykoterapian olemus. Eläkeläisten tilanne Ukrainassa.
Koskettamisen rajat ja normit. Metsien ja linnuston
rikkaus Suomessa. Immunologisten lääkkeiden hyöty.
Analyyseja ulkopolitiikasta.
Näistä aiheista ja paljon muusta voit lukea
Kultin lähes 200 erilaisesta jäsenlehdestä.
Tutustu lehtiin ja tilaa
WWW.KULTTILEHDET.FI

KORONA-AIKANAKIN PARAS TAPA TUKEA KULTTUURI-,
MIELIPIDE- JA TIEDELEHTIÄ ON LUKEA JA TILATA NIITÄ.
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Uuden edessä

E

lämme monella tapaa uuden ajanjakson alkumetreillä. Covid-19-pandemia
pakotti meidät kaikki uudenlaisiin tapoihin niin kotona arjessa, työpaikoilla
kuin harrastustoiminnassa.
Sukuyhdistystoiminta on kokenut saman: perinteisten kokoontumisten
sijaan olemme joutuneet sopeutumaan uusiin toimintatapoihin ja käytäntöihin – maskien ja käsidesien käyttöön, etäkokouksiin, virtuaalitapaamisiin.
Koko yhteiskunta pohtii kauanko tätä kestää ja mitä tapahtuu pandemian jälkeen?
Palaammeko entiseen tapaan toimia vai ovatko uudet toimintatavat jääneet ainakin
osittain uusiksi käytännöiksi?
Yhdistyksen kannalta suurin kolaus kohdistui sukujuhliin. Sukujuhlat jouduttiin kesän
2020 osalta siirtämään ja nyt olemme pakotettuja siirtämään kansanjuhlaa edelleen.
Sukuyhdistys täyttää kunniakkaat 90 vuotta vuonna 2024 ja yhdistyksen hallitus
onkin päättänyt, että siirrämme ajatukset ja panostukset samantien kesään 2024.
Toivottavasti olemme silloin vapaita kokoontumaan ja pystymme tapaamaan toisiamme ihan kasvotusten samassa tilaisuudessa laajalla joukolla!
Yhdistyksen perustakin on uuden edessä. Syksyllä sukukokous hyväksyi uudet
säännöt. Uusien sääntöjen keskeinen muutos liittyy yhdistyksen toimintatapoihin.
Yhdistyksen avoin tapa toimia on jo vuosien ajan vienyt yhdistystä kohti yleishyödyllistä kotiseututyötä hukkaamatta kuitenkaan Mänttärin Sukuyhdistyksen alkuperäistä
tarkoitusta. Tämä olennainen muutos pyrittiin kuvaamaan uusiin sääntöihin tarkoin.
Tässä lehdessä kerrotaan sääntömuutoksesta ja sen vaikutuksista tarkemmin.
Sääntömuutoksen lisäksi suvulla ja yhdistyksellä on muutenkin paljon uutta edessä
vanhaa unohtamatta. Niinipuu-lehti, paikallistapaamiset, sukuseurat, golf-kisat ja eri
teematapahtumat ovat perimää, jota emme voi hukata.
Toisaalta uusi aika luo uusia mahdollisuuksia. Virtuaalimuseon valmistelut ovat loppusuoralla ja erilaisia hahmoja virtuaalisten tapahtumien järjestämiseksi on jo vireillä.
Hyvä esimerkki ovat DNA-tutkimuksen myötä
syntyneet uudet mahdollisuudet niin suvun
historian syventämisessä kuin oman historian
ja sukututkimuksen avustamisessakin.
Arkistojen digitalisoituminen kaikkien saataville mahdollistaa aivan uusia näkökulmia joko
laajentamaan jo olemassa olevaa tutkimusta
tai avaamaan uusia vielä tuntemattomia ovia.
Yhteiskunta digitalisoituu ja tämä suunta on
se, jota kohti suvun ja yhdistyksenkin toimintaa kannattaa kehittää.
Sukukokous valitsi uuden valtuuskunnan ja myös uuden valtuuskunnan puheenjohtajan eli päämiehen. Kiitos valtavan suuresta luottamuksesta. Haluan erityisesti kiittää
edeltäjääni Anssi Paasivirtaa (taulu 10793), joka järjestelmällisesti on vienyt yhdistystä kohti uutta tulevaisuutta – työkseen yhteiskunnan rakennemuutoksia johtanut ammattilainen on
osannut tehdä samaa myös sukuyhdistyksessäkin!
Useat valtuuskunnan pitkäaikaisista jäsenistä jättivät paikkansa syksyn kokouksessa. Monet teistä
olette uurastaneet vuosikymmeniä yhdistyksen
hyväksi. Tästä työstä vilpitön kiitos.

Uusi aika

luo uusia
mahdollisuuksia

Instagram: niinipuu
www.niinipuu.fi

OLLI SIPILÄ (taulu 10775)
suvun päämies
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Ahkera toimikunta. Sukujuhlatoimikunta aloitti juhla- ja kokousjärjestelyiden suunnittelun huhtikuussa 2019. Fyysisiä kokouksia
toimikunnalle on ehtinyt kertyä kuusi ja etäkokouksia neljä. Juhlatoimikuntaan ovat kuuluneet Marko Wahlström (vas.), Olli Sipilä,
Minna Mänttäri ja Marja-Leena Vainio.

Tämän kesän sukujuhla peruuntuu
Viime vuodelta siirrettyä kansanjuhlaa ei järjestetä ollenkaan.
Sen sijaan suvun taidenäyttely ja uudistuvan sukumuseon avaus
järjestetään.

M

änttärin Sukuyhdistyksen hallitus on
päättänyt, että kuluvan vuoden heinäkuulle suunniteltu sukujuhla perutaan kokonaan vallitsevasta
pandemiatilanteesta johtuen.
– Vastuullisena toimijana emme halua
edelleenkään ottaa minkäänlaista riskiä
tässä maailmantilanteessa, sukuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Kaisu
Venäläinen (taulu 2847) sanoo.
Juhla piti alunperin järjestää jo heinäkuussa 2020, mutta epävarmasta tilanteesta johtuen juhla päätettiin viime
vuonna siirtää vuodella eteenpäin.

Sukujuhlassa on perinteisesti käynyt
paljon riskiryhmään kuuluvia ihmisiä ja
ulkomailta tulevia sukulaisia.
– Koronarokotusten pitkittyessä ja
jatkuessa mahdollisesti kesän yli, oli
parempi perua sukujuhla kokonaan, Venäläinen jatkaa.
– Ei tuntunut myös järkevältä ajatukselta siirtää sukujuhlaa vielä kertaalleen.
Tämä on historiallinen päätös, sillä edellisen kerran sukujuhla on jäänyt väliin
sotavuosina 1944–1945, hän lisää.
Sukujuhla on järjestetty säännöllisesti
joka neljäs vuosi vuodesta 1968 alkaen.
Seuraava sukujuhla ja -kokous järjestetään vuonna 2024, jolloin sukuyhdistys
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myös täyttää 90 vuotta.
Kaikkien aikojen ensimmäinen sukujuhla pidettiin Sippolan Liikkalan Mänttärinmäellä Mäkelän talon pihapiirissä ja
sukupuun alla 1.7.1934.
KANSANJUHLA JA JUHLAJUMALANPALVELUS PERUUNTUVAT
Sukujuhlan niin sanottu kansanjuhlaosio iltajameineen Myllykosken Seuratalolla ja Kerholassa sekä juhlajumalanpalvelus Myllykosken kirkossa perutaan
kokonaan.
– Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille,
joiden kanssa oli antoisaa suunnitella nyt
valitettavasti peruuntuvaa tapahtumaa.

UUTISET

Kaikille osapuolille on ilmoitettu
päätöksestä, sukujuhlatoimikunnan
puheenjohtaja Minna Mänttäri (taulu
10790) kertoo.
Juhlatoimikuntaan kuuluvat Minna
Mänttärin lisäksi Marja-Leena Vainio
(taulu 3835), Olli Sipilä (taulu 10775) ja
Marko Wahlström (taulu 1943).

Kaisa Häkkiselle
Suomen Kulttuurirahaston suurpalkinto

TAIDENÄYTTELY TOTEUTUU KULTTUURITALON GALLERIASSA
Sukujuhlan oheistapahtumaksi suunniteltu Mänttärin suvun taidenäyttely ja
kirjailijaesittely sen sijaan järjestetään
suunnitellusti kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan galleriassa 1.–27.8.2021.
Seitsemännen kerran järjestettävän
taidenäyttelyn teokset tullaan julkaisemaan fyysisen näyttelyn lisäksi myös
verkkogalleriassa. Näyttelyyn teoksiaan
haluavien taiteilijoiden tulee ilmoittautua
1.6. mennessä sähköpostitse osoitteella
sukutaide@niinipuu.fi.
Samoin sukujuhlaviikon oheistapahtumaksi suunniteltu Liikkalan Mänttärinmäen Heinäkalliolla sijaitsevan uudistuneen
sukumuseon ja sen verkkomuseon (eMuseo) avaustilaisuus järjestetään sukumuseolla lauantaina 28.8. kello 14 alkaen.
Tilaisuus pidetään vallitsevan tilanteen
mukaisen turvallisuussuositusten mukaisesti ja striimataan suorana verkkoon.

Sukulaulu uudistuu. Sovituskilpailun kilpailuaikaa on jatkettu vuoden 2021 loppuun
asti. Alkuperäisen, vuodesta 1996 käytössä
olleen laulun sanat ovat Raija Mänttärin ja
sävel Matti Nikusen käsialaa.

SUKULAULUN SOVITUSKILPAILUN
KILPAILUAIKAA JATKUU
Sukujuhlassa suunnitellun sukulaulun
sovituskilpailun voittajan julkistaminen
siirtyy tehdyn päätöksen myötä.
Mänttärin Sukuyhdistyksen hallitus on
myös päättänyt jatkaa kilpailun ilmoittautumisaikaa kuluvan vuoden loppuun asti.
Kilpailun voittaja julkistetaan vuoden
2022 aikana.
Sukulaulun sovituskilpailusta saa lisätietoja
lähettämällä sähköpostia osoitteella sukulaulu@niinipuu.fi.

MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943)
teksti ja kuvat

Suunniteltu juhlapaikka. Mänttärin Sukuyhdistyksen historian 23. sukujuhla oli
tarkoitus pitää Kouvolan Myllykoskella 17.–18.7.2021. Tapahtuma piti alunperin
järjestää jo heinäkuussa 2020. Myllykoskella pidettiin sukujuhla edellisen kerran
vuonna 2012.

		

Suomen Kulttuurirahasto jakoi viime
Kalevalanpäivän aattona kolme 35
000 euron suuruista palkintoa merkittävistä kulttuuriteoista. Palkinnon
saivat akateemikko Kaisa Häkkinen
(taulu 6727), viulupedagogi Mauno
Järvelä ja kuvataiteilija Kuutti Lavonen.
Emeritaprofessori, akateemikko
Kaisa Häkkinen on kertonut suomalaisille, mitä kieltä käytämme ja mistä
kielemme sanat tulevat.
– Palkinto myönnetään kielen kerrosten kuorinnasta, sanojen selityksistä,
Suomen Kulttuurirahasto perusteli
palkinnon myöntämistä.
Paimiossa asuva Kaisa Häkkinen sai
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon
kirjastaan “Linnun nimi” vuonna 2005.
Professoriliitto valitsi hänet Vuoden
professoriksi 2007. Akateemikoksi
hänet nimitettiin marraskuussa 2020.
NP

Reetta Väänäselle
sukututkimuksen
ansiomitali
Suomen Sukututkimusseura on
myöntänyt suomalaisen sukututkimuksen ansiomitalin kuopiolaiselle
Reetta Väänäselle (taulu 15740).
Ansiomitali myönnettiin Savon
Sukututkimusharrastajat ry:n hakemuksesta. Suomen Sukututkimusseura
myönsi viime vuonna yhteensä kymmenen sukututkimuksen ansiomitalia.
Väänänen kiinnostui jo pikkutyttönä
tarinoista. Mummonsa tarinankertojan
kyvyn verenperintönä saanut kuopiolainen aloitti kirjoittamisharrastuksensa lapsena.
Hän on saavuttanut menestystä
myös kirjoituskilpailuissa. Viimeisimmän palkinnon Väänänen sai viime
vuonna Suomen Sukututkimusseuran
järjestämässä Sukutarina-kilpailussa,
jossa Matkat mummolaan -niminen
kirjoitus sijoittui kolmanneksi 21,3
prosentin äänisaalillaan. NP
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Konkarineuloja.
Kuusankoskelainen Mari Mänttäri
on harrastanut
neulomista
nuoresta lähtien.
Kuvassa assistenttina sylissä on
Kitty-kissa.

Korona-aika synnytti
neuloosi-ilmiön
Kuusankoskelainen Mari Mänttäri etsii aina uusia neulontamalleja. Hän loihti myös
Mänttäri-sukkamallin.

N

eulomisessa kiehtoo se, että näkee käsiensä jäljen.
Näin tuumaa neulomista nuoresta asti harrastanut Mari
Mänttäri (taulu 3007).
– Neulominen on meditatiivista ja rauhoittavaa. Kissatkin
tulevat samalla viihdytetyiksi, kun lanka liikkuu, hän sanoo.
Ystävät tietävät Kuusankoskella Pohjois-Kymenlaaksossa
asuvan Mänttärin rakkaasta harrastuksesta.
– He tuskin odottavat minulta muuta kuin sukkaa tai lapasta
lahjoiksi, hän naurahtaa.

– Yleensä teen yhden mallin vain kerran ja sitten on jo tehtävä
uutta, hän sanoo.
Hän kertoo neulovansa enimmäkseen kirjoneuleita, jotka
tuovat Mänttärin mukaan “mukavasti vaihtelua”.
– Taidankin olla Ravelryn “kanta-asiakas”, Mänttäri toteaa ja
viittaa kansainväliseen neuleyhteisöön, jonka verkkosivuilla on
yksi kahdeksan miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää.
Uusimmat neuletrendit leviävät verkkoyhteisön kautta ympäri
maapallon vain muutamissa tunneissa.

“AINA ON OLTAVA JOTAIN UUTTA”

“JOS TATUOITUNA, NIIN MIKSIPÄ EI SUKASSA”

Mänttäri kaipaa harrastukseensa aina jotain inspiroivaa ja
motivoivaa.
NIINIPUU I 2021						

Tällä hetkellä hän on innostunut tekemään Mänttäri-villasuk8

kia, joita on valmistunut useita.
– Ne päätyvät isälle (Usko Mänttäri) ja lähisuvun syntymäpäivien viettäjille, Mänttäri kertoo.
Hän innostui piirtämään Mänttäri-sukkamallin, kun näki
suvun tunnuksen alkuperäisenä Niinipuu-lehdessä.
– Kuulin, että suvun "logo" on nähty moottoripyörien kokoontumisajoissa, Rottaralli 2018 -tapahtumassa, olkavarteenkin
tatuoituna, niin miksipä ei sukassa, Mari Mänttäri tuumaa.
Hän innostui laatimaan Niinipuu-lehden lukijoille ruutumallin
Mänttäri-sukkien neulomista varten. Lehden toimitus on saanut
tietoonsa useita Mänttäri-aiheisten villasukkien tekijöitä.

Hyytiäisen mielestä aloittelijan kannattaa valita neljän millimetrin puikot ja siihen sopiva lanka.
– Silloin valmista syntyy suhteellisen nopeasti ja puikot
pysyvät mukavasti matkassa.
Hyytiäinen sanoo itse neulovansa ja virkkaavansa päivittäin
vapaa-ajallaan.
– Työpäivän päätteeksi neulon jotakin yksinkertaista, joka
syntyy ilman sen suurempaa ajattelua – kuten sukkia. Kun
aikaa on hieman enemmän, neulon hieman haasteellisempia
huiveja ja neulepaitoja.

KÄSITYÖTARVIKKEIDEN MYYNTI HURJASSA KASVUSSA

MARI MÄNTTÄRI (taulu 3007), kuvat

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n toiminnanjohtaja
Minna Hyytiäinen kertoo, että liitossa on havaittu erityisesti
korona-ajan lisänneen ihmisten käsityöharrastusta ja
neulontainnostusta.
– Tutkittua tilastoa käsityön harrastamisesta korona-aikana
ei ole vielä valmistunut, mutta siitä meillä on tietoa, että
käsityötarvikkeiden myynti on ollut hurjassa kasvussa. Tästä
päättelen, että kyllä, ihmiset tekevät nyt paljon käsitöitä.
Liiton viimeisimmän tutkimuksen mukaan (Taloustutkimus
2018) kolmasosa suomalaisista (34 prosenttia) kertoo
nikkaroivansa, rakentelevansa tai tekevänsä käsitöitä ainakin
muutaman kerran kuussa. 7 prosenttia kertoo tekevänsä
käsitöitä joka päivä ja 77 prosenttia suomalaisista harrastaa
käsitöitä ainakin satunnaisesti.
LUKIOLAISET INNOSTUNEET NEULOMISESTA
Voidaanko tällä hetkellä puhua neulooosi-ilmiöstä?
– Kyllä, neulelankojen myynti on kasvanut. Uutena ilmiönä
on, että esimerkiksi lukiolaiset ovat todella innostuneita neulomisesta. Etäopiskeluun haetaan nyt vastapainoa neulomisesta,
Hyytiäinen kertoo.
Hän toimii myös Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n
julkaiseman Taito-lehden päätoimittajana. Lehti on ilmestynyt
jo 114 vuotta.
– Tietoa ja ohjeita neulonnasta on valtavasti tarjolla netissä.
Jonkun verran aiheesta kysellään myös Taitoliitosta. Varsinaisesti
käsityöneuvontaa tekevät meidän 16 alueellista Taito-yhdistystä,
Hyytiäinen jatkaa.
HELPOILLA JA PIENILLÄ PROJEKTEILLA ALKUUN
Vinkkinä neulonnasta tai kutomisesta innostunutta Hyytiäinen kehottaa aloittamaan helpoilla ja suhteellisen pienillä
projekteilla.
– Mahdollisimman paksu lanka ei ole neulomisessa välttämättä
aina kaikkein helpoin tapa aloittaa, hän sanoo.

MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti

Näin neulot itse Mänttäri-sukat

Ruutumalli. Tämän ohjeen avulla villasukkiin voi
neuloa Mänttärin suvun tunnuksen

Lanka: Novita 7-veljestä, Muumitalo, 6ply superwash tai
vastaava
Puikot: 3 tai 3,5
Ohje: Mari Mänttäri
1. Luo neljälle puikolle 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa/
puikko.
2. Neulo pohjavärillä 8 kerrosta 2 oikein–2 nurin
-neulosta.
3. Lisää viimeisellä kerroksella 1 silmukka/puikko. Nyt
työssä on yhteensä 60 silmukkaa.
4. Neulo 5 kerrosta pohjavärillä ja aloita tämän jälkeen
kuvioneule ruutumallin mukaisesti.
5. Kun kuvio on valmis kavenna molemmissa sivuissa
2 x 2 silmukkaa. Tämän jälkeen työssä on 13 silmukkaa
puikko.
6. Neulo kantapää mieleisellä tavalla ja jalkaterän pituus
sukkaa käyttävän mänttäriläisen jalkaterän mittaiseksi.
Kun sileää osuutta on pikkuvarpaan puoliväliin voit
aloittaa kärkikavennukset ja päätellä sukan.

Useita sukkia. Kuusankoskelainen Mari Mänttäri on neulonut Mänttäri-sukkia niin isälleen kuin lähisukulaisille syntymäpäivälahjoiksi.
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elsinkiläinen Mikael Jumppanen (taulu 4450)
väitteli viime vuoden kesäkuussa tohtoriksi lääkeainekemiasta sydämen vajaatoiminnan hoitoon liittyvässä tutkimushankkeessa. Jumppasen kiinnostus
kemiaan virisi jo lukioaikana Keravalla.
Tavoitin tutkijatohtori Mikael Jumppasen tammikuussa puhelimitse. Asumme molemmat Helsingissä, mutta nyt emme tavanneet.
Koronavirusepidemian takia tapaamisia oli vielä syytä välttää.
Jumppasen tutkimusala on aikaa vaativaa ja työlästä. Lääkekehitys
ideasta lääkkeen myyntilupaan kestää tavallisesti kymmenisen vuotta
ja vaatii satoja miljoonia euroja.
Viime aikoina uutisista tutuksi tulleen rokotteiden kehittämisen
on oltava muuta lääkekehittämistä nopeampaa, sillä etenevien
kulkutautien pysäyttämistä ei voida odottaa kymmeniä vuosia. Nyt
koronarokotteita on kuitenkin pystytty kehittämään tavallistakin
nopeammin.
Vuoden kuluttua covid-19-viruksen löytymisestä markkinoilla oli
jo useita rokotteita. Ainakaan ensimmäisinä kuukausina niiden ei ole
havaittu aiheuttaneen vakavia haittavaikutuksia. Aihe tuli tietenkin
puheeksi myös lääkeainekemian tuoreen tohtorin kanssa. Mikael
Jumppanen on oppinut arvostamaan yliopistojen perustutkimusta.
– Perustutkimus on ollut tärkeässä roolissa. Rokotekehitystä
on auttanut aikaisempi työ, jota on tehty muun muassa SARSin
ja ebolaviruksen selvittämiseksi. Vaikka silloin on näyttänyt, että
rokotetutkimukset ovat vasta alkaneet, kun sairauden leviäminen
on jo loppunut, tutkimukset ovat myöhemmin osoittautuneet tosi
arvokkaiksi. Aikaisemmista tutkimuksista on saatu pohjatietoa, eikä
rokotetta ole tarvinnut lähteä kehittämään alusta asti.

KEMIAKILPAILU RATKAISI TULEVAISUUDEN
Mikael Jumppanen ja hänen kaksoisveljensä Johannes syntyivät
vuonna 1986 Helsingissä, mutta jo muutaman kuukauden kuluttua
perhe muutti Espooseen. Siellä asuttiin kymmenisen vuotta, minkä
jälkeen oli vuorossa muutto Keravalle. Lukion jälkeen Mikael palasi
Espooseen opiskelemaan.
Vaikka kemiasta tuli koulussa pelkkiä kymppejä, tutkijan tie ei
ollut itsestään selvä vaihtoehto.
– Lukion ekalla pidin selvänä, että haluan diplomi-insinööriksi.
Kuitenkin lukion toisella ja kolmannella minulle ei ollut ollenkaan
selvää, mihin haluan.
Mutta kun kemia sujui lukiossa hyvin, opettaja ehdotti Mikaelille
osallistumista Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL)
lukion kemiakilpailuun. Hyvä sijoitus loppukilpailussa viitoitti
tulevaisuutta: kemian lukiosarjan kymmenen parhaan joukkoon
sijoittuneille yliopistot tarjosivat suoran opiskelupaikan.
– Valitsin Teknillisen korkeakoulun Otaniemessä, kun ajattelin,
että siellä opetus on enemmän työelämään suuntautuvaa. Oma palo
synteettiseen kemiaan syttyi, kun astelin orgaanisen kemian ykköskurssille. Tuli tunne, että tätä haluan opiskella.
Pääaineeksi valikoitui orgaaninen kemia, joka valmensi synteettiseen orgaaniseen kemiaan, joka taas valmensi lääkekehityskemiassakin tarvittavaan uusien yhdisteiden valmistamiseen. Niinpä
diplomi-insinööriksi valmistumisen jälkeen vuonna 2013 Jumppanen
saattoikin pestautua tutkimusavustajaksi Turun yliopistoon. Hän
pääsi mukaan muun muassa solubiologian lääkekehitysprojektiin.
– Huomasin, että lääkekemia olisi oma osaamisalue, jossa pääsisin tekemään yhdisteitä, joita voitaisiin testata ja niiden avulla
mahdollisesti löytää uusia hoitomuotoja sairauksiin. Tajusin, että
tykkään tästä alasta, jossa voin yhdistää kemian ja biologian. Tämä
innosti hakeutumaan tohtorikoulutettavaksi Helsingin yliopistoon.
Jälkeenpäin ajateltuna on osoittautunut hyväksi, että olen seurannut
omaa kiinnostustani – että on johtolanka, mitä olen lukiosta saakka
seurannut.

JOHTOLANKAMOLEKYYLIÄ JAHTAAMAAN
Mikael Jumppanen aloitti tohtoriopinnot Helsingin yliopiston
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Kemia johtolan
lääketutkimukse

Tutkijatohtori Mikael Jumppanen oli mukana kehittämässä u
sydäninfarktin jälkitilaan eli vajaatoimintaan.
Farmasian tiedekunnassa vuonna 2015 professori Jari Yli-Kauhaluoman ryhmässä.
– Väitöskirja oli osa isompaa projektia, jossa kehitettiin uutta
hoitomuotoa sydäninfarktin jälkitilaan eli vajaatoimintaan, johon
ei tällä hetkellä ole parantavaa lääkehoitoa. Lääkkeeksi apteekin
hyllylle tutkimuksesta on kyllä vielä pitkä matka. Tutkimuksen kuluessa lisääntyy ymmärrys siitä, miten sairaus kehittyy ja mitkä ovat
molekyylitason mekanismit, joihin voidaan vaikuttaa lääkeaineilla.
Kyseessä oli alkuvaiheen kehitystyö. Tässä tutkimuksen vaiheessa
etsitään vaikuttavia kemiallisia yhdisteitä sekä tunnistetaan, valitaan
ja hiotaan lopullinen lääkeaine jatkotutkimuksiin. Lääkeaineen teho
10

joku matemaatikko tai statistikko analysoimassa tuloksia ja artikkeleissa on mukana monta tutkimusryhmää.
Jumppasen väitöskirjan tärkein, tutkittavien proteiinien vuorovaikutusta käsittelevä, artikkeli pääsi julkaistavaksi lääkeainekemian
arvostetuimpaan Journal of Medicinal Chemistry -julkaisuun.
Väitöskirjan toinen julkaistu artikkeli käsittelee toksikologiaa
eli lääkeaineiden turvallisuutta ja riskejä. Kolmas artikkeli, jossa
tavoitteena on yhdisteiden mekanismin selvittäminen, toisin sanoen
tutkimuksen hypoteesin vahvistaminen, on käsikirjoitusvaiheessa. Se
odottaa vielä julkaisua, mutta on työn alla vertaisarvioprosessissa.
Tutkimus jatkuu edelleen, mutta Mikael Jumppanen ei ole enää
mukana projektissa, eikä tiedä tarkemmin, missä vaiheessa sydämen
vajaatoiminnan uusien hoitomuotojen kehittäminen tällä hetkellä on.
Yliopistotutkimuksen eteneminen ei ole suoraviivaista. Valitettavan
usein tutkimuksen suuntaa ohjaa rahoitus. Rokotetutkimustenkin
joukossa on kaksi lupaavaa suomalaisprojektia, joiden suurimpia
haasteita rahoitus tuntuu olevan.

UUSILLA HOITOMUODOILLA KIINNI SAIRAUDEN
SYNTYMEKANISMIIN

Tuore tutkijatohtori. Mikael Jumppasen lääkeainekemian alan väitös
hyväksyttiin Helsingin yliopistossa 5.6.2020. Kuva väitöstilaisuuden
jälkeen pidetystä karonkasta.

– Tällä hetkellä olen professori Timo Myöhäsen PREP-projektissa,
Mikael Jumppanen kertoo. – Siinä kehitetään Parkinsonin tautiin
uutta hoitomuotoa, jonka avulla taudin etenemistä voitaisiin hidastaa
ja hoitaa sairautta eikä vain oireita.
Uudet hoitomuodot edellyttävät perustutkimusta, sillä niiden
perustana on sairauden syntymekanismin tunteminen.
– Tutkimus on jo nyt paljon pidemmällä kuin yliopistoprojektit
yleensä. Meillä on hyviä alustavia tuloksia, joiden pohjalta tutkimusta
voidaan viedä eteenpäin. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että voidaan
etsiä aktiivisesti yritysyhteistyötä.
Tutkimuksen tekeminen on innostanut myös hankkimaan tietoja
tutkittavista sairauksista.
– Olen lukenut paljon. Tosi mielenkiintoista. Samalla olen oppinut
ymmärtämään, kuinka vähän sairauksista vieläkin ymmärretään.
Edelleen on monia sairauksia, joihin ei ole sairautta parantavia
lääkkeitä. Edelleen on siis paljon tarvetta tutkimukselle. Yrityksillä
ei ole intressiä tehdä samassa mitassa perustutkimusta. Yliopistoilla
on edelleen tärkeä rooli siinä, että opittaisiin ymmärtämään paremmin
sairauksia ja niiden syntymekanismeja.
MARJA KYTÖMÄKI (taulu 3633), teksti

nkana
sen pariin

JORMA JUMPPANEN, (taulu 4450), kuva

MIKAEL JUMPPANEN

sä uutta hoitomuotoa
ja turvallisuus testataan. Vasta tämän jälkeen tullaan kliinisen lääketutkimuksen vaiheisiin eli useita vuosia kestäviin potilastutkimuksiin.
– Yhdisteellä haluttiin estää sydänlihaksen hypertrofiaa eli paksuuntumista, joka yleensä johtaa sydämen vajaatoimintaan. Oma
roolini oli kemistin rooli, eli valmistin uusia yhdisteitä ja muokkasin
johtolankamolekyyliä paremmaksi. Muut tutkijat testasivat niitä
solukokeissa.
Mikael Jumppasen tutkijantyö on monialaista yhteistyötä.
– Meidän alan väitöskirjat eroavat esimerkiksi humanistisista
aloista niin, että niitä ei tehdä yksin. Aina tarvitaan monenlaista
yhteistyötä. Joku tekee yhdisteet, joku testaa niitä ja sitten voi olla

		

•

Syntynyt Helsingissä vuonna 1986, Viettänyt lapsuuden Espoossa ja nuoruusvuodet Keravalla. Asuu
Helsingissä.

•

Diplomi-insinööri orgaanisen kemian alalta Aalto-yliopistosta vuonna 2013.

•

Väitellyt tohtoriksi lääkeainekemian alalta Helsingin
yliopiston Farmasian tiedekunnasta vuonna 2020.

•

Työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston
Farmasian tiedekunnan Farmakologian ja lääkehoidon
osastolla.
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Museovirasto/Historian kuvakokoelma/Aarne Pietinen

Kotioloissa. Ensimmäisen puolisonsa Väinö
Strengin jälkeen runoilija L. Onerva eli Hilja Onerva
Lehtinen oli naimisissa säveltäjä Leevi Madetojan
kanssa. Kuvassa taiteilijat kotonaan vuonna 1938.

L. Onerva tekee uutta tuloaan
runoillaan
Leevi Madetojan puolisona ja Eino Leinon muusana tunnetun runoilijan
ensimmäinen aviomies oli metsänhoitaja Väinö Streng

M

änttärin sukuun kuuluneen runoilija L. Onervan eli
Hilja Onerva Lehtisen (taulu 13481) kuolemasta
tulee kuluneeksi ensi vuoden maaliskuussa tasan
50 vuotta.
Sanataiteilija kirjoitti myös proosaa, novelleja ja romaaneja,
mutta ennen kaikkea hän oli runoilija. Teoksissaan hän käsitteli usein vapauden ja sitoutumisen välistä ristiriitaa, joka
monesti on naisen kohtalona.
Hilja Onerva syntyi Helsingissä 28.4.1882. Hänen vanhempansa olivat Johan ja Serafina Lehtinen. Onerva oli
isän tyttö; äiti oli kasvattajana ankarampi.
Kun Onerva oli seitsemänvuotias, äiti joutui hoitoon mielisairaalaan, ja isä Johan ja Onerva jäivät kahdestaan. Isä pyysi
omaa äitiään Maria Lehtistä hoitamaan ja kasvattamaan
Onerva-tyttöä, joka oli isoäidille tavattoman rakas. Onerva
kutsui isoäitiään mummuksi ja tunsi kotinsa turvapaikaksi,
kun isä ja mummu olivat siellä.

opettajan pätevyyden. Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa hän opiskeli estetiikkaa, ranskankieltä ja lääketiedettä
vuosina 1902 –1911.
L. Onerva oli naimisissa kahdesti. Ensimmäinen puoliso oli
metsänhoitaja Väinö Streng (1882–1919). Aluksi he asuivat
Räisälässä, Karjalan kannaksella, Strengien sukukartanossa
Ivaskan hovissa. Avioliitto kesti vuodesta 1905 vuoteen 1908.
Toisen avioliiton Onerva solmi säveltäjä Leevi Madetojan
(1887–1947) kanssa. Liitto kesti vuodesta 1913 vuoteen 1947.
Onerva asui myös Eino Leinon (1878–1926) kanssa, mutta
naimisiin he eivät menneet.
JULKAISTUJA TEOKSIA 20
Runoteoksia L. Onervalta on julkaistu 20, joista kaksi on
julkaistu hänen kuolemansa jälkeen kirjailija Hannu Mäkelän
toimittamina. Nämä teokset ovat ”Siivet” ja ”Pilvet ja aurinko”.
Ensimmäinen proosateos “Mirdja” ilmestyi vuonna 1908
ja se aiheutti melkoisen kohun; sitä pidettiin liian rohkeana,
varsinkin, kun tiedettiin, että kirjoittaja on valmistunut
opettajaksi.
Hänen pääteoksenaan voidaan pitää Eino Leinon
elämäkertaa ”Eino Leino, runoilija ja ihminen”. Runoteoksista
ensimmäisten joukossa ovat ”Särjetyt jumalat”, ”Iltakellot” ja
”Murattiköynnös”. Viimeisimpiä teoksia ovat ”Pursi”, ”Kuilu ja
tähdet” ja ”Iltarusko”.
Runoilija sai elää pitkän elämän. Hän kuoli 1.3.1972. Huhtikuussa hän olisi täyttänyt 90 vuotta.
Ansioistaan kirjailijana L. Onervalle on myönnetty muun
muassa Kirjallisuuden valtionpalkinto ja Aleksis Kiven
palkinto. Näyttelijä–laulaja Maria Ylipää julkaisi L. Onervan
runoihin perustuvan esikoisalbuminsa vuonna 2013.

ENSIMMÄISET RUNOT SYNTYIVÄT KARHULASSA
Pian tämä pieni perhe joutuu muuttamaan Kymiin. Isä oli
ollut William Ruthin puutavaraliikkeen kirjuri ja nyt hänet
nimitettiin kapteeni Ruthin uuden höyrysahan isännöitsijäksi
Kymin Karhulaan.
Ensimmäisen runonsa Hilja Onerva kirjoitti juuri Karhulassa. Perhe asui Kymijoen rannalla, Korkeakosken lähellä,
ympärillä inspiroiva kaunis luonto.
Kauan Onerva ei saanut nauttia maisemista, sillä hän tahtoi
kouluun. Ja koska Kotkassa ei ollut hänelle sopivaa oppilaitosta, hän lähti Helsinkiin. Hän asui kortteerissa Adolfina
Nybergin luona. Tämä asunto oli aivan lähellä Helsingin
suomalaista tyttökoulua.
Onerva luki ensin ylioppilaaksi ja hankki jatko-opistossa
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EILA KORJALA (taulu 8562), teksti
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LÄKSIN KÄYMÄÄN
Juttusarjassa tavataan sukulaisia jossain päin Suomea.
Marko Wahlström

Sipoolainen Mänttäri. Kotikuntansa kulttuuritalon edustalla kuvattu Tiina Sinkkonen vietti lapsena paljon aikaa mummolassaan Liikkalassa.

Elviksen gospel-hittejä suomeksi

O

opperalaulajana uraa tehnyt sipoolainen Tiina
Sinkkonen (taulu 4000) on julkaissut levyllisen
Elvis Presleyn tunnettuja gospel-hittejä suomenkielisinä versioina.

live-nauhoitusten tuloksena levylle päätyi 11 kappaletta.
Biisien sovitukset ovat Seppo Järvisen käsialaa.

Levy on saanut nimekseen “Uskon” Elviksen yhden tunnetuimman gospel-hitin (I believe) mukaan.

Koronavirusepidemia on perunut laulajan keikkoja.

Alkusysäyksen levyyn antoi suomalaisen lähetysjärjestö
One Way Missionin toiminnanjohtajan pyyntö levyttää
Elviksen gospel-ohjelmistoa.
– Olimme pianisti Seppo J. Järvisen kanssa esiintymässä
järjestön tilaisuudessa, jossa Tapani Suonto ehdotti asiaa.
Innostuimme ideasta heti.
Järvinen tunsi Elviksen gospel-musiikkia jo valmiiksi varsin
laajasti, mutta Sinkkonen tutustui niihin kuuntelemalla
kokoelmalevyjä.
– Useampiakin tuttuja lauluja löytyi, hän kertoo.
LEVYLLE VALIKOITUI 11 BIISIÄ
Kaksikon urakka alkoi musiikin valinnalla keväällä 2020.
Tämän jälkeen oli edessä kappaleiden suomentaminen ja
jo valmiiden suomenkielisten tekstien etsiminen.
Viime kesän musiikkiharjoitusten ja Sipoossa tehtyjen

		

– Olemme yhdessä suomentaneet tekstejä, alttolaulaja
Tiina Sinkkonen kertoo.
– Levynjulkaisukonsertin korvasimme tekemällä televisiotaltioinnin One Way Missionin televisiokanavalle (Antennikanava 30). Ohjelma näkyy myös netti-tv:ssä. Järjestämme
konsertteja heti, kun se on mahdollista, Sinkkonen pohtii
kotonaan Sipoossa.
Levyllä soittavat muusikot kaksikko kokosi tuttavapiiristään. Kaartiin kuuluvat Mikko Iivanainen (kitara),
Thomas Törnroos (rummut) ja Ulf Krokfors (kontrabasso).
Myös laulupedagogiksi opiskellut Tiina Sinkkonen on
julkaissut aiemmin kaksi omaa albumia.
Mummonsa kautta laulajan juuret ovat Liikkalan Mänttärinmäellä Kymenlaaksossa ja ukkinsa kautta Lappeenrannassa Etelä-Karjalassa. Hänen toinen isoisä on kotoisin
Laatokan rannoilta Karjalasta.
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti ja kuva
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PERHE

Vapaaehtoisesti armeijassa. Jääkäri
Laura Kitunen (vas.), jääkäri Heidi Kitunen ja alikersantti Sara Kitunen kotona
Kouvolan Inkeroisissa.

Synnyinmaa on koti,
josta saamme voimamme
Kouvolalaiset Laura, Sara ja Heidi Kitunen valitsivat
vapaaehtoisen varusmiespalveluksen. Vanhin sisko
Elisakin harkitsi armeijaa.

N

ykyisin ei ole enää kovin
harvinaista, että naiset
suorittavat varusmiespalveluksen, mutta se, että
perheen neljästä tyttärestä
kolme lähtee armeijaan, ei ole kovin
tavallista.
Kouvolan Inkeroisissa Teija ja Ari
Kitusen (taulu 1921) urheilullisessa
perheessä tyttäret Laura, 19, Sara, 25 ja
Heidi, 22, pitivät selviönä, että armeijaan
mennään.
Vanhin siskokin, Elisa, 27, oli lukion
jälkeen suunnitellut varusmiespalvelukseen menoa ennen kuin lähti Helsinkiin
opiskelemaan.

UTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTIIN
Laura, Heidi ja Sara Kituselle Utin
jääkärirykmentti oli selkeä valinta. Ensimmäisenä lähti Heidi kesällä 2017. Sara
opiskeli ennen armeijaa fysioterapeutiksi
ja varusmiespalveluksen vuoro oli tammikuussa 2020. Laura lähti palvelukseen
lukion jälkeen heinäkuussa 2020.
– Utin jääkärirykmentistä olimme
kuulleet pelkkää hyvää, siksi valitsimme
sen, he sanovat.
– Utissa toiminta on mukavaa, se on
enemmänkin ryhmätyöskentelyä kuin
yksilösuorittamista. Siellä vallitsee hyvä
porukkahenki ja kaikkien kanssa tullaan
toimeen. Kiusaamista ei ole esiintynyt
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ja jos sellaista havaittaisiin, siihen puututtaisiin heti.
Laura ja Heidi olivat sotilaspoliisilinjalla, jossa koulutus kesti 9 kuukautta.
Sara suoritti lisäksi myös 16 viikkoa
kestävän aliupseerikurssin Haminan
maasotakoulussa.
Utin jääkärirykmenttihän tunnetaan laskuvarjojääkärikoulutuksesta, mutta siellä
ei vielä ole ollut naisten sisäänmarssia.
Vain yksi nainen on toistaiseksi läpäissyt
valintatestit.
MIKSI ARMEIJAAN?
Kitusen tyttökolmikko korostaa, että
isänmaa Suomi on heille rakas ja tärkeä.

Kysely

Kotiutuneiden antama
palaute yhä korkealla
tasolla

– Suomi on kotimaa, koti, josta saamme
voimamme ja josta lähdemme maailmalle. Me kunnioitamme sotaveteraaneja, ja
itsenäisyyspäivä on meille tärkeä. Olemme ylpeitä isänmaastamme, he tilittävät.
Heidi, joka opiskelee parhaillaan media-alan käytännöllistä puolta Joensuussa,
muistuttaa monista hyvistä asioista, mitä
armeija antaa koulutuksen lisäksi.
– Siellä luonne kehittyy, oppii periksiantamattomuutta, ja suomalainen sisu
tulee tutuksi. Ja usein tulee eteen tilanne,
jolloin voi sanoa voittaneensa itsensä.
Lisäksi asepalveluksen suorittamisesta
saa lisäpisteitä esimerkiksi työpaikkahaastattelussa.
Kansainväliset kriisinhallintatehtävätkin avautuvat armeijan suorittaneille. Ja
se, niin kuin vapaaehtoinen maanpuolustus yleensäkin, sopii hyvin naisille.

läheisiä. Vapaita viikonloppujakaan eikä
iltavapaita ole ollut. Sen sijaan lomat
ovat olleet pidempiä, esimerkiksi viikon
mittaisia.
Kokemuksena armeijan suorittaminen
on ollut suurenmoinen.
– Se on sopinut meille, olemme urheilullisia ja olemme aina valmiita kokeilemaan voimiamme ja rajojamme. Ja
ennen kaikkea, olemme olleet isänmaan
asialla. Olemme myös saaneet paljon
samanhenkisiä ystäviä, joiden kanssa on
joskus mukava muistella armeija-aikaa,
sisarukset toteavat.
Sara kotiutui 17.12.2020 ja Laura pääsi siviiliin 17.3.2021.
EILA KORJALA (taulu 8562), teksti
HANNU MÄKINEN (taulu 5220), kuva

KORONA ON VÄHÄN HAITANNUT
Laura ja Sara kertovat, että koronasta
on ollut haittaa. Heitä harmitti kovasti,
kun valatilaisuus ei ollut avoin yleisölle.
– Olisi ollut juhlallisempaa, jos väkeä
olisi ollut enemmän, he toteava
– Eikä sotilaskodissa ole voinut tavata

		

Viime vuoden joulukuussa kotiutuneiden varusmiesten kokonaisarvosana palveluksestaan oli 3,85
asteikolla 1–5.
Puolustusvoimien mukaan palautekyselyn kokonaisarvosana
oli kautta aikojen toiseksi paras, ja
hyvin lähellä edellisvuoden tulosta
3,87. Loppukyselyssä kartoitetaan
muun muassa maanpuolustustahtoa ja palvelusmotivaatiota,
kerätään palautetta varusmieskouluttajien ja henkilökunnan toimimisesta tehtävässään sekä koulutuksen laadusta ja sisällöstä.
Korkeimmat arviot varusmiehet
antoivat seuraavista muuttujista:
yleinen maanpuolustustahto (4,3),
armeija-aika (4,3) ja arvio kantahenkilökunnasta (4,3).
Palvelusaikaa leimasivat koronaviruspandemian johdosta tehdyt
poikkeusjärjestelyt, kuten varusmiesten jakaminen pieniin ryhmiin
sekä lomien ja kiinniolojaksojen
uudelleenrytmitys.
– Palveluksen alkamis- ja päättymisajankohdat pidettiin ennallaan. Koulutuksellisista kokonaistavoitteista ei erityisjärjestelyistä
huolimatta tingitty. Asevelvollisten
koulutuksessa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan virtuaalisia
koulutusympäristöjä muun koulutuksen rinnalla, Puolustusvoimat
toteaa tiedotteessaan.
Varusmiehiltä kerätyn palautteen
mukaan palvelus pystyttiin toteuttamaan korkealaatuisesti. Loppukyselyn tulosten ja henkilökunnan havaintojen perusteella varusmiesten keskuudessa on vallinnut
erittäin hyvä me-henki, mikä
on vaikuttanut tuloksiin merkittävästi. Myös varusmiesjohtajien
toiminnastaan saama palaute
on erinomaisella tasolla: arvio
ryhmänjohtajista oli 4,0 ja arvio
upseerikokelaista 4,1.
Koronavirustilanteesta johtuvia
varusmieskoulutuksen erityisjärjestelyitä on jatkettu saapumiserän 1/21 osalta. NP
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Kansainvälistä väriä. Sotaherroja eri maista Liikkalan VPK:n talon edessä..

Lasinegatiivien
arvoitus ratkesi
Vanhat valokuvat paljastivat, että Liikkala nousi valtakunnan uutisotsikoihin lähes
100 vuotta sitten, lokakuussa 1922.

NIINIPUU I 2021						

16

L

ahtelainen valokuvaharrastaja Oskari Kahma
tarkasteli vanhaa lasinegatiivilaatikkoa ja löysi
isoisänsä isän, opettaja
Jaakko Kahman ottamia mielenkiintoisia
valokuvia.
Oskari innostui parin kaverinsa kanssa
tutkimaan niiden yksityiskohtia. Esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelan suunnittelemasta miekasta ja junanvaunun
tekstistä he päättelivät kuvien olevan
vuodelta 1922.
Yhdessä kuvassa luki talon seinässä
L.V.P.K, mikä viittasi L-kirjaimella
alkavan paikkakunnan VPK:n taloon.
Missä se mahtoi olla?
GOOGLEN KARTTAPALVELU LÖYSI
KUVAUSPAIKAN
Kaveriporukka etsi tietokoneella
Googlen karttapalvelusta L-alkuisia
paikkakuntia, joissa olisi kuvien mukaisesti joki, peltoja ja mäkiä.

VR:n vanhasta ratakartasta näki onko
niissä ollut myös rautatie 1920-luvun
alussa. Sitten vain etsintäretkille valituille
seuduille.
Bensaa ei kulunut eikä maantie pölissyt, koska kaverukset käyttivät Googlen
Street View -palvelua. Sen avulla voi
ajella leppoisasti nojatuolissa ja katsella
maisemia tietokoneen ruudulta.
Virtuaaliset ”ajoneuvot” kolusivat
sinnikkäästi Lahden, Loviisan ja monien
muiden seutujen raitteja, mutta valokuviin
sopivia näkymiä ei löytynyt. Viimein
Googlen palvelu toi tietokoneen näytölle
kuvaa Liikkalan Aholanmäentieltä.
Silloin tärppäsi!
– Oli hieno hetki saada tekstiviestillä
kuvakaappaus kuvissa esiintyvästä valkoisesta rakennuksesta, joka näytti olevan
edelleen pystyssä ja tunnistettavissa,
joskin nykyään punaiseksi maalattuna,
Oskari Kahma kertoo.
Näkyviin ilmestyi täsmälleen sama
talo, joka on yhdessä Jaakko Kahman

ottamista kuvista. Tien vastakkaisella
puolella näkyi Liikkalan VPK:n talo,
se L.V.P.K.
Oskari Kahma sai vinkin, että liikkalalainen Veino Vakkari (taulu taulu 2851,
1662) on Liikkalan asioiden huipputietäjä
ja otti häneen yhteyttä. Vakkari innostui
arvokkaista valokuvista ja laittoi heti
tietoa eteenpäin.
Seurasi monta kiinnostavaa jutustelua,
joissa pohdittiin valokuvien taustaa.
Esimerkiksi Vakkarin uusi talo, auton
malli ja rekisterikilpi sekä puhelinlangat
ja ulkomaiset upseerit saivat raapimaan
päitä. 1920-luvun alku sopi ajankohdaksi,
mutta mistä tapahtumasta oikein oli kyse?
LIIKKALA OLI KOKO SUOMEN
PUHEENAIHE
Valokuvien tapahtuma näytti niin
merkittävältä, että siitä täytyi olla jossain
uutisoitu. Niinpä olikin.
Kansalliskirjaston digitaalisesta leh
tiarkistosta voi etsiä artikkeleita van-

Harjoitus alkaa.
Majuri Jarl Vegelius
selostaa joukoille
taistelun kulkua.

Katse oikeaan päin!
Kuvassa suojeluskuntien
ylipäällikkö Lauri Malmberg
ja muita ohimarssin seuraajia.
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lehdistä. Ennen vuotta 1930 ilmestyneet
sanoma- ja aikakauslehdet ovat kenen
tahansa vapaasti tutkittavissa. Kun
hakusanat osuivat tarkasti kohdalleen,
lehtiarkistosta löytyi useita kuviin sopivia
uutisia.
Lehtijutuista selvisi, että valokuvissa on
kyse Suojeluskunnan ja armeijan suuresta
sotaharjoituksesta vuonna 1922. Se uutisoitiin näkyvästi esimerkiksi Kouvolan
Sanomissa, Uudessa Suomessa, Helsingin
Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä,
joka julkaisi myös useita Jaakko Kahman
harjoituksesta ottamia valokuvia.
TYKIT JYLISIVÄT JA AUTOMOBIILIT
PELOTTIVAT
Liikkalan ”syysmanööveri" pidettiin
lauantain ja sunnuntain välisenä yönä
21.–22. lokakuuta 1922, minkä Oskari
Kahmakin oli päätellyt ajankohdaksi
vanhoja säätietoja tutkimalla.
Manöövereissä riitti vilskettä ja meteliä. Automobiileja körötteli pimeillä
kyläteillä, tykit jylisivät, räikät rätisivät
ja pari tuhatta miestä paukutteli kiväärejä.
Puolustusministeri kenraalimajuri
Bruno Jalander (1872–1966) ja korkeita
sotaherroja ulkomaita myöten patsasteli
Liikkalan VPK:n talolla.
– Oli siinä kylän ihmisillä ja elukoilla
ihmettelemistä. Aamukahvi, jos toinenkin
saattoi läikähtää tassille, Veino Vakkari
pohtii valokuvia katsellessaan.
Harjoituksen seuraajia kuskattiin
autoilla tapahtumapaikalta toiselle ja
lehtimiehet kirjasivat havaintoja muistivihkoihin. Vaikka nopeusrajoitus oli pimeään aikaan vain 20 kilometriä tunnissa,
autojen valokiilat pelästyttivät sotilaiden
suitsemia kuormahevosia.
Autoja oli 1920-luvulla koko Suomessa
alle 2 000, eikä niitä yhtenään kylillä
huristellut.
HERNEROKKAA, BON APPETIT!
Siniset ja valkoiset harjoitusjoukot taistelivat yön pimeydessä. Vankeja otettiin,
kuoltiin elävältä, riideltiin kumpi ampui
ensin ja ryntäiltiin sinne tänne.
Aamun valjetessa miehet pääsivät lottien keittämälle hernesopalle VPK:n talon
pihalle. Rokka maistui myös harjoitusta
seuraaville korkeille upseereille.
Uusi Suomi -lehti noteerasi, että Ranskan sotilasasiamies söi kaksi lautasellista,
eikä vääntänyt kertaakaan suutaan.
Toimittajia kestittiin lauantaina jo ennen harjoitusta Vihtori Yrjösen kotona
Metsäkylässä. Sunnuntaina toimittajat ja
sotaherrat pääsivät juhlapäivälliselle Haminan Seurahuoneelle. Vaikka kieltolaki

Ihmisiä tungeksi. Väki kokoontui VPK:n talolle harjoituksen päätyttyä.

oli voimassa, tuollainen porukka tuskin
pelkkää marjamehua nautiskeli.
Tyytyväiset toimittajat kirjoittivatkin
lehtiinsä ylistäviä raportteja kokemuksistaan. Taistelun rivimiehet ahtautuivat
rokan ja puheiden jälkeen Liikkalan
asemalla tavaravaunuihin ja kotimatkalle.
Ilman tarjoilua.
LIIKKALASSA MYYTIIN, URHEILTIIN JA
TANSSITTIIN
Manööverin jälkeen Liikkala palasi
normaaliin elämään ja siitäkin saa hiukan kuvaa vuoden 1922 sanomalehdistä.
Liikkalassa seurattiin eniten Haminassa
ilmestyneen Maaseutu-lehden uutisia ja
ilmoituksia.
H.Puustinen ilmoitti myyvänsä valkjärveläiset kiessit, M.Liikkanen kohta
poikivan maitolehmän ja seppä J.Kujala
kilpa-ajokärryt kumipyörillä. O.Heikkilä
tiedotti avanneensa sekatavarakaupan Juholassa. Haminan tullikamarin huutokaupassa myytiin hevonen, reki, faneeriaski,
kolme ja puoli tusinaa huuliharppuja sekä
kaksi koinsyömää miesten pukua.
Iltamia ja juhlia järjestettiin Liikkalan
VPK:n talolla ja Työväentalolla. Sisällissodan 1918 tapahtumat olivat vuonna
1922 katkerassa muistissa ja väki kävi
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visusti omissa tilaisuuksissaan. VPK:n
taloa mainosti Maaseutu ja Työväentaloa
Eteenpäin.
Huvivero vältettiin, kun iltamaohjelman jälkeen oli korkeintaan tunti tanssia.
Sitä odotellessa kestettiin pitkäpiimäisetkin juhlapuheet ja torven toitotukset.
Lotta-Svärd yhdistys ja Suojeluskunta
järjestivät kesäjuhlan Liikkalan valleilla
ja VPK:n talolla elokuussa. Juhlaan
kuuluivat urheilukilpailut, kansanjuhla

Paluumatka alkaa.
Lähtö kotimatkalle
Liikkalan asemalta.

Virkeä sukulainen. Kouvolalainen Enni Frimodig täytti 102 vuotta viime
vuoden elokuussa.

Ajatukset lentävät usein
Sippolaan
Kouvolalainen Enni Frimodig on Mänttärin suvun vanhin jäsen.

M
ja lopettajaiset, joiden huipennuksena
oli tanssia.
Sippolan Veljien Tarmopiiri järjesti
joulukuussa iltaman Liikkalan Työväentalolla. Ohjelmassa oli huvinäytelmät
“Galleon tähti” ja “Toppakahvia” sekä
runo, kertomus ja pilaesitelmiä. Lopuksi
tanssittiin, tietysti.
VESA VAINIO (taulu 1859), teksti
JAAKKO KAHMA, kuvat

änttärin suvun vanhin jäsen Enni Frimodig (o.s. Uutela, taulu 10428) täytti
viime elokuussa 102 vuotta. Hän on syntynyt Sippolassa 8.8.1918. Tällä hetkellä
Frimodig asuu Kouvolan Marjoniemessä palveluasunnossa ja viihtyy hyvin.
– Olen koko elämäni ajan saanut olla hyvin terve, hän sanoo.
– Vielä kahdeksankymppisenä ajelin polkupyörällä, mutta enää en uskalla.
Nyt on aikaa muistella pitkän elämän vaiheita. Ajatukset lentävät usein lapsuuden kotiin,
Sippolan Kytölahteen.
– Sinne Sippolaan on aina ikävä. Se on rakas ja kaunis paikka, hän sanoo.
Hän muistelee, miten lapsena oltiin paimenessa. Se oli mukavaa ja aikuiset arvostivat
meidän työtämme.
MUUTTO INKEROISIIN JA MYLLYKOSKELLE
Kun Enni avioitui Kannuskoskelta Sippolaan muuttaneen autoilija Gunnar Frimodigin
kanssa, he muuttivat ensin Inkeroisiin ja sitten Myllykoskelle. Molemmissa paikoissa tehdas
työllisti perheen isän.
Perheeseen syntyi seitsemän lasta, kuusi poikaa ja tytär. Siitä huolimatta Enni-äiti ehti
käydä työssä rakennuksilla.
– Halusin aina työskennellä myös kodin ulkopuolella. Nuorena on voimia, Enni sanoo.
SOTA-AIKA MUUTTI ELÄMÄN EPÄVARMAKSI
Kun talvisota syttyi, elämä muuttui epävarmaksi. Pelko, ahdistus ja ikävä olivat elämässä
aina läsnä.
– Se oli hyvin vaikeaa, koska silloinkin, kun sain Gunnarilta rintamalta kirjeen, mietin,
miten kauan kirje on ollut matkalla. Epävarmuus oli pahinta, ja mieli oli aina levoton, Enni
muistelee.
Mutta sotakin loppui ja Gunnar tuli terveenä kotiin. Vaikka maassamme kaikki oli
rempallaan ja työtä oli rajattomasti, ne olivat kiitoksen vuosia. Olihan perheen isä tullut
kotiin terveenä.
YSTÄVIEN KÄYNNIT OVAT MUKAVIA
- Täällä Marjoniemessä on hyvä asua. Enää ei ole kiire.
Suvun vanhimman on mukava odotella läheisiä ihmisiä, jotka tulevat tervehtimään.
Silloin on hyvä muistella elettyä elämää, ja tunteista päällimmäisenä on kiitollisuus.
Ja ne läheiset ihmiset käyvät usein. Sen kertovat pöydällä ja ikkunalaudalla olevat
maljakot, joissa hehkuvat kauniit kukat.

Edellinen Mänttärin suvun vanhin jäsen oli niinikään kouvolalainen Vieno Puhakka (taulu
11621), joka kuoli 105 vuoden ja 11 kuukauden iässä 15.7.2020.

EILA KORJALA (taulu 8562), teksti
HANNU MÄKINEN (taulu 5220), kuvat
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Marssitauolla. Yliluutnantti
Vihtori Huusari (vas.) talvisodan
loppuvaiheessa. Kuva Jaakko
Rugojevin kirjoittamasta kirjasta
“Majuri Vallin rykmentti”.

Elämä kuljetti Sippolasta
Kontupohjaan
Seppä Vihtori Huusarin tie vei Viialan kylästä Neuvostoliiton korkeimpaan neuvostoon.

S

ippolalaisen talollisen pojan elämäntaival kulki
Myllykosken paperitehtaalta punakomentajaksi
Neuvostoliittoon, jossa hän palveli myös valtion
sisäisessä turvallisuusopalvelussa.
Viktor Eerikinpoika Huusari (taulu 1365) syntyi
Sippolan kirkonkirjojen mukaan Viialan kylässä 19.3.1897.
Viktorin vanhemmat olivat talollinen Eerik Matinpoika
Huusari ja vaimo Maija Stiina Matintytär Hasu.
Kummeina olivat talollinen Tuomas Antinpoika Hasu ja vaimo
Anna Huusari. Hänet kastoi kirkkoherra Aaro Johan Rytkönen.
Viktor Huusari tunnettiin myöhemmin myös nimillä Vihtori Huusari
ja Viktor Anton Huusari.
Viktor lähti radanrakennukseen vuonna 1910. Samana vuonna
hänen Jalmari-veljensä lähti etsimään parempia elinolosuhteita
Amerikasta. Viktorin isä Eerik työskenteli kirvesmiehenä. Isä kuoli
vuonna 1913 ja tupa jouduttiin myymään huutokaupalla perheen
velkojen kattamiseksi.
Viktor Huusari oli myös töissä Myllykosken paperitehtaalla.
Hän meni sepän oppiin vuonna 1916.

LIITTYI PUNAKAARTIIN
Vihtori Huusari liittyi Myllykosken paperitehtaan punakaartiin
vuonna 1917 ja oli mukana vuoden 1918 sisällissodan taisteluissa.
Sodan alettua Suomessa punaisten johto keksi lähettää edustajat
Muurmannin radalle 3.2.1918. Siellä perustettiin suomalaisen
punakaartin järjestelytoimikunta.
Monelle Muurmannin radan varren paikkakunnalle perustettiin
kaartin yksiköitä, mutta niiltä puuttui aseita. He lähettivät kaksi
edustajaa (Ahava ja Vihuri) Helsinkiin Suomen punakaartin yli-
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päällikkö Eero Haapalaisen luo esittämään mahdollisuutta hyökätä
Venäjän kautta valkoisten selkään.
Tarkoituksena oli saada valkoiset kahden rintaman väliin.
Haapalainen lähetti kouvolalaisen punapäällikkö Kosti Tammisen
johtaman junan viemään aseita Ahavalle 27.2.1918. Junaa miehitti
Myllykosken paperitehtaan punakaartin 64-miehinen 3. komppania
pyhtääläisen kirvesmiehen (Niiranen) johdolla, ja Vihtori Huusari
oli mukana komppaniassa.
Juna oli ensin ajanut Pietariin, jossa sikäläinen punaisten huoltotoimisto osti venäläisiltä muun muassa 8 000 kivääriä ja muita
aseita. Pietarista juna lähti Kantalahteen, jonne se saapui 18.3.1918.
Valkoinen everstiluutnantti Carl Malm oli edennyt vastarintaa
kohtaamatta Suomesta kohti Vienan Kemiä, jossa punaiset varustautuivat kiivaasti. Petroskoin suomalainen punakaarti joutui
lähtemään Sortavalan sijasta sinne ja saapui Kemiin 150 miehen
joukolla 3.4.1918.
Seuraavana päivänä Pietarista tuli vielä 50 suomalaista. Heitä
johtamaan ryhtyi laivaremonttimies Kalle Vesanto, joka oli Suomen
työväen pääneuvoston jäsen ja tullut sen edustajana Helsingistä
Muurmannin radalle. Sorokasta saapui 200 venäläistä punakaartilaista ja Kantalahdesta punasuomalaisten asejuna, jossa oli 40
suomalaista mukanaan Vihtori Huusari ja 60 venäläistä Kosti
Tammisen johdolla. Pietarista ja Arkangelista saapui junalla ja
laivalla lähes 500 venäläistä lisää.
Carl Malm hyökkäsi Vienan Kemiä kohti aamulla 10.4.1918,
mutta kahden miehen kaaduttua ja kahden haavoituttua valkoiset
tajusivat vastuksen liian voimakkaaksi ja lähtivät paluumatkalle.
Punaiset vetivät suomalaiset kaartilaiset heinäkuun 1918 aikana
pohjoisen rintamalta Karhumäkeen. Karhumäessä koottiin Alek-

20

sander Wasténin toimesta pataljoona, josta syntyi ensimmäinen
suomalainen tarkka-ampujarykmentti 20.9.1918.
Vihtori Huusari liittyi Wasténin joukkoihin jo heinäkuussa. Tosin
rintamalla elämä oli kovin yksitoikkoista, kun ei ollut tarjolla
kuin vartiopalvelusta ja erilaista harrastetoimintaa. Vihtori toimi
rykmentin 3. komppanian joukkueenjohtajana ja maaliskuussa
1919 hänet komennettiin Pietariin.

KOMENTAJAKURSSEILLA PIETARISSA
Venäjän pääesikunta ja Suomen Kommunistinen Puolue (SKP)
antoivat 14.10.1918 asetuksen suomalaisten komentajakurssien
pitämisestä Pietarissa. Alunperin kurssien oli tarkoitus olla kuuden kuukauden mittaisia ja kurssilaiset palvelisivat komentajina
suomalaisissa punajoukoissa.
Vihtori Huusari aloitti opiskelun Pietarissa punakomentajakursseilla maaliskuussa 1919, mutta opiskelu keskeytyi suomalaisten valkoisten hyökättyä Aunukseen. Kurssilaisia käytettiin
puna-armeijan iskuosastoina ja niin Vihtorikin lähti rintamalle
heinäkuussa 1919. Kurssilaispataljoona jatkoi opiskeluaan Pietarissa 11.9. Vihtori liittyi Venäjän Kommunistiseen puolueeseen
(bolsevikit, RKP b) Pietarissa vuonna 1919.
Punaiset torjuivat valkoisen pohjoisarmeijakunnan hyökkäyksen,
mutta valkoiset vahvistivat joukkojaan ja hyökkäsivät kenraali
Nikolai Judenitsin johdolla kohti Pietaria. Tätä hyökkäystä
torjumaan perustettiin Pietarin kurssilaisista osasto, joka lähti
rintamalle 14.10.1919. Sotatoimia kesti 10.11. saakka, jolloin
osasto palautettiin Pietariin ja kurssilaiset jatkoivat opiskeluaan.
Vihtori Huusari valmistui punakomentajaksi maaliskuussa 1920.
Punaisen 1. divisioonan 6. suomalainen rykmentti oli koottu
Suomen rajalta ja Karhumäestä Petroskoihin maaliskuussa 1920.
Sinne komennettiin myös Vihtori joukkueenjohtajaksi 6. komppaniaan maaliskuussa 1920. Hänet komennettiin 6. komppanian
päälliköksi toukokuussa 1920. Työkomppanian
päälliköksi hänet määrättiin syyskuussa 1920, josta
edelleen 3. komppanian päälliköksi huhtikuuhun
1921 saakka.
Huhtikuun 1921 jälkeen Vihtori Huusari kuljetti propagandaa ja palveli myös Neuvostoliiton
valtion sisäisessä turvallisuuspalvelussa. Hän
valmistui punakomentajien jatkokursseilta syyskuussa 1923 ja kävi panssarikurssit Moskovassa
syyskuussa 1923. Huusari erosi armeijasta kesäkuussa 1924.

das kaipasi kykeneviä työnjärjestäjiä ja ammattimiehiä, Vihtori
määrättiin puristinmieheksi, mekaanisen työosaston johtajaksi ja
myöhemmin hiomaosaston mestariksi (1934–1939).
TALVISODASSA TULITTI SUOMEN KAUKOPARTIOMIEHIÄ
Talvisodassa 1939–1940 Vihtori Huusari toimi panssarivaunuyksikön päällikkönä. Sodassa hän tapasi vuosien takaisia tovereitaan
kansainvälisen sotakoulun ajoilta: Akseli Anttila, Valter Valli ja
divisioonan esikuntapäällikkönä toiminut Rudolf Sivers.
Vihtori Huusari osallistui suureen isänmaalliseen sotaan aseseppänä vuosina 1940–1941. Lokakuun lopulla hän joutui Mäntyselkään,
Vallin rykmentin puolustusalueelle. Aseseppänä hän kunnosti
vioittuneita konetuliaseita, mikäli niissä oli kunnostettavaa.
Eurajokelaissyntyinen puna-armeijan 162. prikaatin komentaja
Valter Valli auttoi Huusaria Kontupohjan asemalta tykkiepisodin
yhteydessä löytyneiden viljasäkkien kuljetuksessa Karhumäkeen
armeijan varastolle.
Huusari palasi joukko-osastoonsa sekä osallistui 162. prikaatin
mukana Karhumäen, Poventsan ja Haapaselän puolustustaisteluihin. Karhumäen ja Mäntyselän valtauksiin osallistui myös osittain
Sippolan miehistä koottu Pajarin komentama JR25.
Myöhemmin Vihtori Huusari – kun oli jo ikämies – lähetettiin
selustassa olevaan Petrovski Jam -nimiseen asutukseen ja määrättiin
sinne perustetun sotasairaalan 2212 huoltopuolen komissaariksi.
Suomen armeijan päämajan alaisuudessa toimineista kaukopartioryhmistä ja Laguksen jääkäreistä koottu sadan sotilaan ryhmä
teki yllätyshyökkäyksen rintamalinjan taakse Venäjän Karjalassa
Petrovski Jamiin yöllä 12.2.1942. Ylikersantti Paavo Lukkarin
johtama kolmas ryhmä tuhosi sotasairaalan.
Vihtori Huusari sai koottua muutaman miehen puolustusryhmän,
joka aloitti tulituksen hyökkääjää kohden ja sai ilmeisesti osumat
kahteen kaukopartiomieheen.

Huusarin ponnistuksin
tilan taloussaavutuksista
oli tullut vakioilmiö.

RAUHAN AIKANA SOVHOOSIN
PERUSTAJAKSI
Rauhan koitettua Vihtori Huusari työskenteli viisi vuotta
(1924–1929) Leningradissa Jegorovin vaununrakennustehtaalla.
Kun Kontupohjan sähköaseman ja paperitehtaan rakennustyömaalle
tarvittiin taitavia työläisiä, Vihtori Huusaria pyydettiin Karjalaan.
Hän toimi tehtaalla seppänä.
Kontupohjan kaupunki sijaitsee Äänisen Kontupohjanlahden
päässä. Amerikansuomalaiset ja karjalaiset käytännössä rakensivat kaupungin 1920- ja 1930-luvulla. Vuonna 1929 valmistuneen
sähkövoimalan myötä kaupunkiin rakennettiin myös sellu- ja
paperitehdas.
Valtava rakennustyömaa tarvitsi maataloustuotteita. Vihtori
Huusarin tehtäväksi annettiin Sunun valtiontilan eli sovhoosin
perustaminen. Neljän vuoden (1930–1934) kuluessa siitä muodostui mallitila, jossa oli yli 300 rotulehmää, 150 sikaa ja 56
hevosta. Myös traktoreita ja muita ajanmukaisia koneita saatiin
hankittua kohtalaisesti. Huusari palveli osan aikaa (1932–1933)
myös Leningradin sotilaspiirin esikunnassa.
Huusarin ponnistuksin tilan taloussaavutuksista oli tullut vakioilmiö. Kun täydellä teholla toimiva Kontupohjan paperiteh-

		

KORKEIMMAN NEUVOSTON
EDUSTAJA KAHDESTI

Vihtori Huusari muutti takaisin
Kontupohjaan vuonna 1947. Hänelle
myönnettiin Leninin kunniamerkki,
kaksi mitalia ja kunniakirja vuonna
1948. Erään lähteen mukaan hänelle oli
myönnetty myös sotilaallista ansioista
Punaisen lipun kunniamerkki. Molemmat kunniamerkit ovat Neuvostoliiton
korkeimpia kunniamerkkejä.
Huusari valittiin myöhemmin kahdesti – vuosina 1950–1954 ja
1954–1958 – Neuvostoliiton korkeimpaan neuvostoon työläisten
edustajana Kontupohjan paperitehtaalta. Hän kuului Suomen eduskunnan 50-vuotisjuhlille vuonna 1957 tulleeseen Neuvostoliiton
valtuuskuntaan.
Huusarin sukulaiset näkivät Vihtorin nimen lehdessä etukäteen
julkaistussa valtuuskunnan jäsenluettelossa sekä menivät Kouvolan
asemalle ja tunsivat hänet, vaikka miehestä ei ollut mitään tietoa
vuoden 1918 jälkeen. Neuvostoliiton suurlähettiläs lähetti autonsa
tuomaan Huusarin kahdeksi päiväksi Kouvolaan, jolloin iäkäs
äitikin tapasi poikansa 39 vuoden eron jälkeen.
Vihtori Huusarilla oli poika ja tytär ensimmäisestä avioliitosta.
Hän kävi eläkkeellä ollessaan Suomessa Oulusta kotoisin olevan
kolmannen vaimonsa Annan kanssa. Vihtorin ensimmäinen aviopuoliso oli venäläinen ja toinen virolainen.
Huusari jäi eläkkeelle vuonna 1958. Hän kuoli kunnioitettuna
sotaveteraanina ja korkeimman neuvoston entisenä jäsenenä
76-vuotiaana Kontupohjassa 12.11.1973.
AARNO K. NIEMI (taulu 10533), teksti
Kirjoittaja on Raumalla asuva sukututkija.
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Kapula vaihtui. Mänttärin Sukuyhdistyksen valtuuskuntaa kaksi kautta eli vuodesta 2012 johtanut helsinkiläinen Anssi Paasivirta, 75, (oik.) siirsi
viestikapulan vantaalaiselle Olli Sipilälle, 57. Sipilällä on kuvassa kaulassaan suvun päämiehen käädyt.

Henkinen perintö
on elämän kantava voima
Suvun uudeksi päämieheksi nousi Olli Sipilä Vantaalta. Poikkeusoloissa järjestetty historian 23.
sukukokous valitsi uuteen valtuuskuntaan 29 jäsentä, joista 12 on uusia.

M

änttärin Sukuyhdistyksen 23. sukukokouksessa Liikkalan
VPK-talossa viime
lokakuun lopulla valittiin 29-jäseninen valtuuskunta, joista
12 on uusia.
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi ja
suvun päämieheksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi valittiin Olli Sipilä (taulu
10775) Vantaalta. Hän on koulutukseltaan
tietoliikennetekniikan insinööri, joka
työskentelee Yleisradio Oy:n mediatek-

nologian päällikkönä.
Sipilä on jo kolmannessa polvessa
sukuyhdistyksen vastuunkantaja, sillä
aikanaan isoäiti Aino Sipilä (taulu 10774)
oli valtuuskunnan jäsen ja isä Samuli
Sipilä (taulu 10775) on yksi suvun kymmenestä kunniajäsenestä. Olli Sipilä on
ollut valtuuskunnan jäsen vuodesta 2012
ja varapuheenjohtajana vuodesta 2013.
“PERUSELEMENTIT OVAT KUNNOSSA”
Uusi päämies toteaa, että valtuuskunnan
puheenjohtajana on helppo aloittaa, sillä
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kaikki peruselementit ovat olemassa.
– Meillä on hyvin toimiva johtokunta
(hallitus) ja valtuuskunnan jäsenissä
on sekä mies- ja naisjäseniä että myös
nuoria. Tasapaino on hyvä. Ja nykyisessä
yhteiskunnassa perheen ja suvun merkitys
on tärkeä. Henkinen perintö on elämässä
kantava voima, Olli Sipilä sanoi lehdistölle sukukokouksen jälkeen.
Erikoista Liikkalan sukukokouksessa
oli se, että kokous striimattiin suoraan
verkkoon ja sitä voi kuka tahansa seurata Niinipuu-lehden YouTube-kanavan

kautta. Viimeksi striimattu live-lähetys
toteutettiin sukujuhlassa Kotkassa vuonna
2016.
KORONAVIRUSTILANNE KARSI
OSALLISTUJIEN MÄÄRÄÄ
Koronavirusepidemian vuoksi osallistujamäärä oli rajattu 50:een henkilöön.
Paikalla oli 20 henkilöä ja salissa istuttiin
turvavälit huomioiden. Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Pakkanen
(taulu 2852) ja sihteerin tehtävät hoiti
Minna Mänttäri (taulu 10790).
Niinipuu-lehden toimitussihteeri
Marko Wahlström (taulu 1943) loi
katsauksen toimintakertomukseen
vuosilta 2016–2019. Todettiin, että toiminta on ollut monimuotoista ja uusia
ideoita toteuttavaa. Erityisesti huomioitiin sukulehti Niinipuun menestys; lehti
voitti sukulehtikilpailun vuonna 2018.
Erityisen suosittuja tapahtumia kuluneella nelivuotiskaudella olivat Liikkalassa järjestetty runo-, tarina- ja käsityöpäivä
sekä luontoiltapäivä, jolloin sukumme
menestynyt luontokuvaaja Jari Heikkinen (taulu 11784) kertoi perheensä
valokuvausharrastuksesta ja monista
kansainvälisistä kilpailuista, joissa sekä
isä että lapset olivat menestyneet.
Kaikessa toiminnassa sukuyhdistys
on toteuttanut kestävän kehityksen periaatetta. Sukuyhdistys tekee yhteistyötä
Suomen Kotiseutuliiton, Sukuseurojen
Keskusliiton sekä sukuseurojen, sukututkijoiden ja kotiseutuyhteisöjen kanssa.

Suorana verkkoon. Sukukokous striimattiin. Kuvauksesta vastasi
sukuyhdistyksen nuorisovastaava Eetu Pesu (taulu 1915), joka opiskelee
mediapalvelujen toteuttajaksi Koulutuskeskus Salpauksessa Heinolassa.

“KOHTI VALOA KULJETAAN”
Suvun uusi päämies Olli Sipilä totesi
lehdistön haastattelussa, että suvun merkitys on hyvin monimuotoinen.
– Ja aina on mahdollisuus muuttaa ja
kehittää yhdessä. Sekin on yksi elämän
rikkauksista.
– Ja toisin kuin yleisesti ajatellaan,
erimielisyydet eivät aina ole hajottava
tekijä, vaan päinvastoin, ne vahvistavat,
kun yhdessä tehdään työtä ja kehitetään
asioita. Se kaikki on eteenpäin menoa ja
valoa kohti kulkemista, Olli Sipilä sanoo.

Turvallisesti. Sukukokouksessa noudatettiin koronavirusepidemian
johdosta annettuja suosituksia. Kuvassa sukuyhdistyksen kunniajäsen
Reijo Mänttäri (taulu 9704) ja valtuuskunnan ex-jäsen Pirjo Pohto (taulu
6935).

EILA KORJALA (taulu 8562), teksti
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), kuvat

Turvavälit. Koronavirusepidemian vuoksi
sukukokouksen osallistujat istuivat turvavälein.

		

23 						NIINIPUU I 2021

Tällainen on uusi valtuuskunta
Daniel Borshagovski, Tukholma: vieraileva tutkija
(biologia ja genetiikka), Karolinska Institutet ja
Helsingin Yliopisto
Mia Berlin, Helsinki: Ruokaviraston vientijaoston
maavastaava
Atte Helminen, Vantaa: teologian maisteri,
pastori, Suomen Adventtikirkon evankelioimis- ja
sapattikoulutyöstä vastaava, pääkaupunkiseudun
Mänttärien yhteyshenkilö

Historian nuorin. Kotkalainen luokanopettaja Amanda
Kaukiainen, 23, on tiettävästi
nuorin valtuuskuntaan koskaan
valittu jäsen. Sukuyhdistyksen
organisaatiossa valtuuskunta
on ollut vuodesta 1964 lähtien.
(Kuva: Amanda Kaukiaisen
kuva-arkisto)

Näin valtuuskunta uudistui

M

VALTUUSKUNNAN KESKI-IKÄ LÄHES 54
VUOTTA
Uuden valtuuskunnan keski-ikä
nimityshetkellä oli 53,9 vuotta, kun
edellisen valtuuskunnan keski-ikä oli 59,1
vuotta. Alle 50-vuotiaita valtuuskunnassa
on nyt yhdeksän.
Uuden valtuuskunnan nuorin jäsen
on 23-vuotias Amanda Kaukiainen
(taulu 4021) Kotkasta. Alle 40-vuotiaita
valtuuskunnassa ovat Daniel
Borshagovski (taulu 4386) Tukholmasta,
Mia Berlin (taulu 2957) Helsingistä, Simo

Amanda Kaukiainen, Kotka: luokanopettaja
Annariitta Kottonen, Kauniainen: hammaslääkäri,
Hammaslääkäri-lehden päätoimittaja,
suunnistuksen MM-mitalisti
Päivi Lampinen, Tampere: keittiöapulainen,
sukututkija, Pirkanmaan Mänttäreiden
yhteyshenkilö
Lauri Lehtomäki, Hamina: insinööri (CTS Engtec
Oy)
Taito Muurman, Järvenpää: teknikko, eläkeläinen

Keski-ikä aleni viidellä vuodella
ja nuorten määrä kasvoi
änttärin Sukuyhdistyksen uudessa
valtuuskunnassa on nyt 12 naista
ja 17 miestä. Uusi valtuuskunta
sai 12 uutta jäsentä, joista viisi on naisia
ja seitsemän miehiä. Uusiutumisaste on
täsmälleen sama kuin sukukokouksessa
Kotkassa vuonna 2016.
Edellisestä valtuuskunnasta 16
jäsentä jatkaa. Nyt valtuuskunnan
puheenjohtajaksi eli suvun päämieheksi
valittu Olli Sipilä (taulu 10775) toimi myös
aiemmassa valtuuskunnassa. Hän on ollut
valtuuskunnan jäsen vuodesta 2012 ja sen
varapuheenjohtaja vuodesta 2013.
Valtuuskunnan kokonaismäärä
(puheenjohtaja ja jäsenet) pieneni
nyt yhdellä 29:ään, kun edellisen
valtuuskunnan pääluku oli puheenjohtaja
mukaan lukien 30.
Valtuuskunta on Mänttärin
Sukuyhdistyksen ylin päättävä
elin sukukokousten välisellä
nelivuotistoimikaudella. Valtuuskunta
kokoontuu vuoden aikana vähintään
kerran kevätkokoukseensa maalis–
huhtikuussa.

Simo Kantele, Helsinki: Suomi–Venäjä-seuran
Etelä-Suomen piirin projektikoordinaattori,
kielentutkija

Kantele (taulu 6936) Helsingistä ja Lauri
Lehtomäki (taulu 11022) Haminasta.
Alle 50-vuotiaita ovat Arto Mänttäri
(taulu 11496) Kouvolasta, Anna-Leena
Riitaoja (taulu 10794) Espoosta, Jyrki
Venäläinen (taulu 2847) Haminasta ja Iina
Wahlström (taulu 1943) Loimaalta.
Valtuuskunnan alle 60-vuotiaita ovat
Atte Helminen (taulu 2319) Vantaalta,
Päivi Lampinen (taulu 7508) Tampereelta,
Anne-Riitta Mänttäri (taulu 3926)
Jyväskylästä, Esa Mänttäri (taulu 10790)
Espoosta, Marja-Riitta Mänttäri (taulu
2948) Kotkasta, Tuomas Mänttäri (taulu
3978) Helsingistä, Sari Riivari (taulu
8087) Haminasta, Terhi Ruotsalainen
(taulu 11484) Lappeenrannasta, KariMatti Sahala (taulu 14495) Pornaisista,
Ilkka Varmavuo (taulu 9701) Lahdesta ja
Olli Sipilä (taulu 10775) Vantaalta.
Yli 60-vuotiaiden "kerhoon" kuuluvat
Annariitta Kottonen (taulu 13159)
Kauniaisista, Markku Mänttäri (taulu
7531) Hämeenlinnasta, Pekka Mänttäri
(taulu 2186) Haminasta, Roy Mänttäri
(taulu 3916) Helsingistä ja Markku
Pakkanen (taulu 2852) Kouvolasta.
Yli 70-vuotiaiden sarjaan kuuluvat Taito
Muurman (taulu 2387) Järvenpäästä,
Pekka Päivärinne (taulu 1139) Lahdesta
ja Marja-Leena Vainio (taulu 3835)
Kouvolasta. Valtuuskunnan vanhin jäsen
on 83-vuotias Reetta Väänänen (taulu
15740) Kuopiosta.
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti
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Arto Mänttäri, Kouvola: automaatiosuunnittelija,
harrastajavalokuvaaja, aktiivinen polkujuoksija
Anne-Riitta (Anne) Mänttäri, Jyväskylä:
fysioterapeutti, johdon assistentti (Firstbeat
Technologies Oy)
Esa Mänttäri, Espoo: Vantaan Yrittäjät ry:n
toimitusjohtaja
Marja-Riitta Mänttäri, Kotka: lastenhoitaja
(Meripirtin viikkopäiväkoti), Tehy ry:n
pääluottamusmies
Markku Mänttäri, Hämeenlinna: painotalon
myyntipäällikkö
Pekka Mänttäri, Hamina: yrittäjä (hautaus- ja
juhlapalvelu sekä kukkakauppa)
Roy Mänttäri, Helsinki: arkkitehti, yrittäjä
(arkkitehtitoimisto)
Tuomas Mänttäri, Helsinki: Hyvinvointiala HALI
ry:n työmarkkinajohtaja
Markku Pakkanen, Kouvola: maatilateknikko,
kuljetusyrittäjä, kaupunginvaltuutettu
Pekka Päivärinne, Lahti: entinen asemakaavaarkkitehti, eläkeläinen
Anna-Leena Riitaoja, Espoo: yliopistotutkija
(sosiologia), Helsingin Yliopisto
Sari Riivari, Hamina: luokanopettaja (Sippolan
koulu)
Terhi Ruotsalainen, Lappeenranta:
erikoissairaanhoitaja, ohjaaja (Ryhmäkoti Luotsi
Oy)
Kari-Matti Sahala, Pornainen: toimitusjohtaja,
osakas (Tres Hombres Consulting Group Oy),
yksityisyrittäjä, sukututkija, sukututkimusjaoston
yhteyshenkilö
Olli Sipilä, Vantaa: tietoliikennetekniikan insinööri,
Yleisradio Oy:n mediateknologian päällikkö
Marja-Leena Vainio, Kouvola: entinen
nuorisotoimenjohtaja–koordinaattori, eläkeläinen,
kaupunginvaltuutettu
Ilkka Varmavuo, Lahti: optikko (Optikko Mäkelä),
Lahden Pelicansin jääkiekko-otteluiden selostaja,
radioääni, Lahden Seudun Urheilutoimittajat ry:n
jäsen
Jyrki Venäläinen, Hamina: korjaamotyöntekijä
Reetta Väänänen, Kuopio: entinen myyjä,
eläkeläinen, sukututkija
Iina Wahlström, Loimaa: kansatieteilijä, filosofian
maisteri, näyttelyamanuenssi (Suomen Maatalousmuseo Sarka)
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Viimeistä kertaa. Paikkansa jättänyt Anssi Paasivirta (vas.) esitteli
kokoukselle sääntömuutosehdotuksen, jota työstettiin viime vuoden
aikana. Vierellä ko-kouksen
puheenjohtaja Markku Pakkanen
(taulu 2852).

Sukukokous muutti
sääntöjä

S

ukukokous uudisti myös vuonna 1964 vahvistetut säännöt,
jotka eivät enää ole olleet nykyisen yhdistyslainsäädännön
mukaiset.
Mänttärin Sukuyhdistyksen toiminta on ollut jo pitkän aikaa
monipuolisempaa ja laajempaa kuin mitä vanhoissa säännöissä
on kuvattu.
– Uudistus oli välttämätön, jotta yhdistyksen säännöt olisivat
nykyisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukainen, valtuuskunnan
puheenjohtaja Olli Sipilä (taulu 10775)
kuvailee.
Lisäksi sukuyhdistys on kasvanut yhden
kyläyhteisön sisäisestä sukuseurasta
maan ja maailman laajuiseksi verkostoksi.
– Sääntöjen ajanmukaisuus oli hyväkin
tarkistaa myös tästä näkökulmasta, Sipilä
korostaa.
Yhdistyksen toiminta on myös
muuttunut sukuyhdistystoiminnasta
yleishyödylliseksi kotiseututyötä
tekeväksi yhdistykseksi, joten tästäkin
syystä säännöt oli hyvä tarkistaa.

muita yhdistyksiä aika-ajoin tarkistamaan sääntöjään sekä niiden
ajantasaisuus ja myös lainmukaisuus.
– Meidän prosessi oli aika työläs, mutta asian voi tehdä
kevyemminkin nojaamalla erilaisiin mallisääntöihin, joita on
saatavilla niin Sukuseurojen Keskusliitolta kuin Patentti- ja
rekisterihallitukselta, Sipilä sanoo.
Hän itse sanoo oppineensa paljonkin muutosprosessin aikana.
– Ehkä keskeisimpänä sen, että muutosten valmisteluun
pitää käyttää aikaa. Pitää olla hyvä
ja asiantunteva ryhmä hoitamaan
asiaa sekä määritellä kuinka tarkkaa
sääntömuutosten tekeminen on, jotta
uudet säännöt kuvaisivat sitä tahtotilaa,
jonka yhdistys haluaa toiminnallaan olla,
Sipilä korostaa.
Sääntömuutoksen suurin hyöty
sukuyhdistykselle on ennen kaikkea
lainmukaisuus ja yleishyödyllisyys.
– Ensimmäinen on jo edellytys
toiminnalle. Jälkimmäinen kertoo siitä
halusta, johon yhdistys toiminnassaan haluaa keskittyä ja on jo
aika kauan toiminutkin.

Esi-isät määrittelivät,
että yhdistykseen niin
sanotusti synnytään.

“OPETTAVAINEN PROSESSI”
Sipilän mukaan sääntömuutos oli prosessina hyvin
opettavainen.
– Ensinnäkin yhdistyksen piti löytää riittävän motivoitunut
ryhmä valmistelemaan sääntömuutosta. Ryhmän piti myös
tutustua nykyiseen lainsäädäntöön, parhaisiin käytäntöihin ja
muodostaa uudet säännöt mahdollisimman paljon hukkaamatta
yhdistyksen perustajien henkeä.
Työryhmä käytti myös asiantuntija-apua, joka monessa
suhteessa oli kullanarvoinen pykäliä muodostettaessa.
– Ehdottomasti muutokseen kannatti lähteä. Saimme samalla
täsmennettyä sukuyhdistyksen päätöksentekotapaa ja eri
toimintojen välisiä suhteita, Sipilä jatkaa.

JÄSENEKSI PITÄÄ JATKOSSA LIITTYÄ
Suurin muutos sääntöuudistuksessa on sukuyhdistyksen jäsenyys.
Esi-isät määrittelivät, että yhdistykseen niin sanotusti synnytään eli
kaikki sukuun syntyvät olisivat automaattisesti myös yhdistyksen
jäseniä
– Tämä ei ole yhdistyslain mukaista ja siksi jäseneksi pitää liittyä. Yhdistys valmistelee parhaillaan käytännön järjestelyä, miten jäseneksi
liittyminen olisi mahdollisimman yksinkertaista, Olli Sipilä kertoo.
Vanhat jäsenet pysyvät yhdistyksen jäseninä, joten heidän osaltaan
mitään olennaista muutosta ei tapahdu.
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti ja kuva

VALMISTELUUN PITÄÄ KÄYTTÄÄ AIKAA
Valtuuskunnan puheenjohtaja kannustaa niin sukuseuroja kuin

		

Mänttärin Sukuyhdistyksen uudet säännöt löytyvät
kokonaisuudessaan verkkosivulta www.niinipuu.fi.
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Hyökkääjä tositoimissa.
Brad Lambert taistelee
kiekosta MM-turnauksen
välierässä Yhdysvaltoja vastaan. (Kuva: Pasi Mennander/
Suomen Jääkiekkoliitto)

Matkalla kohti kiekkohuippua
Nuori lahtelainen jääkiekkoilija Brad Lambert muistaa myös kiittää
läheistensä sukulaisten tukea.

S

uomalais-kanadalaiset
sukujuuret omaava
jääkiekkoilija, 17-vuotias Brad
“Brädi” Lambert (taulu 11 480) on
tulevaisuuden kiekkolupaus, jolla on
ikänsä puolesta vielä kaksi vuotta
aikaa pelata alle 20-vuotiaiden (U20)
maajoukkueessa.
Lahtelaisnuorukainen oli ainoana
vuonna 2003 syntyneenä pelaajana
mukana voittamassa MM-pronssia
tämän vuoden alussa Kanadan
Edmontonissa järjestetyissä alle
20-vuotiaiden MM-kilpailuissa.
Suomen maajoukkue voitti
pronssiottelussa Venäjän maalein 4–1
(0–1, 1–0, 3–0).
– Hyvät fiilikset! Se oli uskomaton
reissu huipputyyppien kanssa, Brad
Lambert kommentoi pronssiottelua.
Jääkiekon nuorten MM-kilpailut
pelattiin 25.12.2020–5.1.2021.
Suomen maajoukkueessa pelasi
yhteensä 14 vuonna 2001 syntynyttä
kiekkoilijaa, jotka nyt siirtyvät
aikuisten sarjaan. "Nollakakkosia" eli
vuonna 2002 syntyneitä joukkueessa
oli kymmenen. He voivat ikänsä
puolesta edustaa Suomea vielä ensi
vuoden MM-turnauksessa.
“OLEN PIENESTÄ ASTI RAKASTANUT
LÄTKÄÄ”
Lahden Pelicansin kasvatti
on saanut kiekkogeenit
isältään, kanadalaissyntyiseltä

jääkiekkovalmentaja Ross
Lambertilta, joka on entinen
jääkiekkoilija pelipaikaltaan myös
hyökkääjä.
“Brädin” setä puolestaan on Lane
Lambert, joka pelasi 1980-luvulla
NHL:ssä kolme kautta Québec
Nordiques -joukkueessa.
– Olen niin pienestä asti rakastanut
jääkiekkoa, että en muista aikaa,
jolloin en olisi pelannut, Lahdessa
syntynyt ja kasvanut Brad sanoo.
Nuoren miehen uran tähän asti
parhaimmat saavutukset ovat
tämän vuoden MM-pronssin lisäksi
vuonna 2019 Euroopan nuorten
olympiafestivaaleilla saavutettu
pronssimitali ja Kanadassa City Wide
-mestaruus.
Hän nimeää idoleikseen jääkiekossa
kanadalaiset keskushyökkääjät
Mathew “Matt” Barzalin ja Connor
McDavidin.
TAVOITTEENA PÄÄSTÄ NHL:ÄÄN
Uransa lahtelaisseurasta aloittanut
Brad Lambert on pelannut Helsingin
IFK:ssa (HIFK) ja nyt hän edustaa
jyväskyläläistä JyP HT:tä.
– Tavoitteena olisi seuraavaksi NHL,
nuori mies toteaa määrätietoisesti.
Hän ei kursaile pohtiessaan
unelmaansa jääkiekkoilijana.
– Tulla yhdeksi maailman parhaista
pelaajista, mies vastaa Niinipuulehden esittämään kysymykseen.
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Jääkiekon ohella hän opiskelee
parhaillaan verkkolukiossa.
– Jääkiekko vie kuitenkin
suurimman osan ajastani, Lambert
toteaa.
Kokenut NHL:n Central Scouting
Servicesin eli jääkiekkokykyjä
etsivän organisaation Euroopanosaston johtaja Göran Stubb on
julkisuudessa arvioinut, että Brad
Lambertilla on olemassa kaikki
ainekset, jotta hänestä voisi tulla
huippupelaaja.
“ILMAN LÄHISUVUN TUKEA EN OLISI
TÄSSÄ”
Mänttärin laajaan sukuun
kuuluvalle nuorelle miehelle suku
merkitsee paljon.
– Läheiset sukulaiset ovat olleet
iso osa ja tuki elämääni. Ilman heitä
en todellakaan olisi tässä, missä nyt
olen, hän kiittää oma lähipiiriään.
Nuorukaisen perheeseen
kuuluvat äiti Heli ja isä Ross.
– Olen ainut lapsi, mutta laskisin
myös serkut ja isovanhemmat
sekä tädin ja sedät lähiperheeseen
kuuluviksi, Brad Lambert jatkaa.
Tulevaisuuden kiekkolupauksen
isoisä on Mänttärin
Sukuyhdistyksen kunniajäsen
Jorma Mänttäri (taulu 11 480).
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti

URHEILU

Iloinen tapahtuma.
Sukugolfkisa on hauska
perinne, vaikka sadekelin
kisa koetteli kilpailijoiden
henkistä kanttia.

Sukugolf pelattiin reippaassa
sadekelissä Nurmijärvellä
Perinteikkään kilpailun voiton nappasi tällä kertaa Kari Knuuttila.

M

Sukugolfkilpailussa käytiin myös kaksi erikoiskilpailua.
Pisimmästä avauksesta vastasi Leila Huovila (taulu 2008),
joka edustaa Golf Pirkkalaa. Lähimmäksi lippua -kilpailun
voiton nappasi Kari Knuuttila Lahden Golfista.
Naisten sarjan voittajaksi löi Virpi Markkanen Keimola
Golfista 28 pisteellään.

änttärin Sukuyhdistyksen jo 23. kerran järjestetty
sukugolfkilpailu pelattiin reippaassa sadekelissä
viime syyskuun alussa. Kilpailu järjestettiin
kansalliskirjailija Aleksis Kiven "Seitsemän veljestä" -teoksen
150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Nurmijärvi Golfin
metsäisellä ja kumpuilevalla kentällä.
Sukugolfkilpailu oli myös sukuyhdistyksen viime vuoden
ainoa yleisö- ja jäsentapahtuma.
– Kilpailijoiden taitoja ja henkistä kanttia koeteltiin
todenteolla, sukugolfkilpailun toisena järjestäjänä toiminut
Aki Huovila (taulu 2009) kertoo.
Mukana oli 25 kilpailijaa 16 eri seurasta.
– Nurmijärven kenttä oli erinomaisessa kunnossa sekä
kaikin puolin mielenkiintoinen ja mukava pelata, Huovila
jatkaa.
Tämän vuoden voittajaksi nousi Lahden Golfia edustava
Kari Knuuttila (taulu 4060) 35 pisteellään. Toiseksi
sijoittui 33 pisteellä Tomi Saari (taulu 536), joka edustaa
Nurmijärven Golfklubia. Kolmanneksi ylsi Keimola Golfia
edustava Jorkka Terkko (taulu 7189) 32 pisteellä.

SUKUGOLFKISALLA ON PITKÄT PERINTEET
Kaikkien aikojen ensimmäinen sukugolfkisa järjestettiin
Heinolan Vierumäellä kesäkuussa 1998. Vierumäellä
kilpailtiin yhteensä kuusi kertaa.
Iitin golfkenttä on ollut kisapaikkana viidesti ja Messilä
Golf kahdesti. Porvoo Golf, Kymen Golf, Hyvi Golf, Koski
Golf, Virvik Golf, Lahden Golf, Kanava Golf, Rönnäs Golf ja
Tawast Golf ovat olleet kisäkenttiä ennen Nurmijärvi Golfia.
– Tänä vuonna golfataan jälleen perinteiseen tapaan
syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna, kilpailun perustaja
ja toinen järjestäjä Jorma Mänttäri (taulu 11 480) kertoo.
Sukugolfkilpailun toinen perustaja on viime vuoden
toukokuussa menehtynyt Timo Huovila (taulu 2007).
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti ja kuva

VIRPI MARKKANEN YLSI NAISTEN SARJAN VOITTOON

AKI JA JARI HUOVILA (taulu 2008, 2009), kuvat

Pääkilpailu käytiin pistebogey-kilpailuna. Parhaasta
scratch-tuloksesta (ilman tasoitusta pelattava kilpailu)
vastasi Kari Knuuttila 82 lyönnillään.

Tämän vuoden sukugolf järjestetään Keimola Golfin kentällä
sunnuntaina 5.9. Lähdöt kello 11.00
alkaen. Greenfee-maksu 50 euroa.
Ilmoittautumiset viimeistään 29.8.
sähköpostitse: sukugolf@niinipuu.
fi. Ilmoittautua voi myös puhelimitse Aki Huovilalle: 050 530 5171 tai
Jorma Mänttärille: 040 576 4150.

Kotiin viemisiä. Kilpailun
voittajaksi ylsi Kari Knuuttila (vas.), joka sai palkintonsa Aki Huovilalta.

		

Naisnelikko. Kisaan osallistui yhteensä kuusi naista.
Kuvassa Leena Raudasmaa
(vas.), Tarja Solaranta, Leila
Huovila ja Leena Leppälä.
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ONKO TÄSSÄ SINUN
YRITYKSESI
MAINOSPAIKKA?

Parturi
Tarja Puhakka
3492

Ilmoitusmyynti Kaisu Venäläinen
+ 358 40 520 0243
ilmoitukset@niinipuu.fi

05 3747878

P. 040 565 9623
www.masalines.fi

2852
7796

9200

Kotkan Sammutinhuolto

PEKKA VILLIKKA

0440 652 551
www.kotkansammutinhuolto.fi

646

Turvetuotannon, metsäalan ja
maanrakennusalan palvelut.
Hakemyynti

KIVELÄN MERIKALA
Kyminsuuntie 187, 48600 Kotka
puh. 05 260 6773

8006

Ma-Sa Lines Ay

HANNU HARJU

6234

KUNTO-MEKKA

Pallokentäntie 4, 45700 Kuusankoski
P. 050 5680404

16- ja 19-paikkaiset
pikkubussit tilausajoon

Maansiirtotöitä kaivurikuormaimella
Urakoitsija
Okansuora 19 46900 Inkeroinen
0400 854 489

Koulutettu hieroja Jari Lampinen

PJ TURVE

Valaisimien erikoisliike

VALOHUONE

Petri Jussila
Palosentie 382 A, 46710 SIPPOLA
0400 550 917
2915

Salpausselänkatu 27 45100 KOUVOLA
p. 05 3117 177,fax. 05 3117 175
valohuone@valohuone.fi
www.valohuone.fi
10518

HAKAHUOLTO Oy

KOIVISTON AUTOKOULU

Sibeliuskatu 24 HAMINA
0400 554 104
info@koivistonautokoulu.fi
www.koivistonautokoulu.fi

Puomikuja 5 49400 Hamina
05 344 8500
32

3201

Kengitys- ja ohjastajapalvelut

Mänttärin Sukuyhdistys on
Suomen Kotiseutuliiton
jäsenyhteisö

T:mi Kari Venäläinen
040 5839 536

11927

2849

HITSAUSTARVIKKEET
MIG.TIG.PLASMA.LASER.

INV 1+8 hlö

TAKSI Elimäki

LADEK WELDING

4089

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

TOIKAN KULJETUS
Hamina

Esa Nurmiranta

puh. 0400 554 493
6477

Parturi-Kampaamo
ADELE
Kouvola

7980
keittiö-,wc-,pesuhuone-,sauna- ym. remontit

HS-TALLI

Pyttyläntie 21 46750 LIIKKALA
P. 040 5873 656 www.hs-talli.net
Suomenhevostalli, ratsastustunteja,
leirejä, maastoratsastuksia,vaelluksia
sekä rekiajeluja.

15075

TILAA SUKUVIESTI!

RAKENNUS JA SANEERAUS

S.LEHTOMÄKI

MÄKELÄNKANKAANTIE 1, 49490 NEUVOTON
www.suntiorakentaa.fi

11488

Sukuviesti on Sukuseurojen Keskusliitto
SSK ry:n julkaisema, viisi kertaa
vuodessa ilmestyvä aikakauslehti.
Tilaushinnat jäsenseurojen jäsenille
Jäsentilaus 30 €
Jäsenryhmätilaus (väh. 10 til.) 25 €
Jäsentilaus digiversiona 15 €
Tilaukset: sukuviesti@suvut.fi
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46750 Liikkala p. 0500 936 020
www.slehtomaki.fi
11020 VTT:n vedeneristyssertifikaatti

Vihanneksia
J & A MÄKELÄ

Ilvesvuorenkatu 11, 01900 Nurmijärvi
Puh. 09 825 0401
12610

2186
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Jalmari Mänttäri
Puh. 040 1697 447

Rakentaja, kunnostaja, korjaaja, kaikkea
mitä tarvitset sähköstä ammattitaidolla.

SPORTPISTE
Tikankatu 3 Karhula
puh. 05 340 0360
www.sportpiste.fi

SIPPOLAN SÄHKÖ JA KONE

46710 SIPPOLA
veli.lonka@sippolansahkojakone.fi
P. 040 588 6106
643

9182

LEISTIN LEIPOMO

Lahjapulmia?
Jaanan Ompelimo valmistaa brodeerattuja/
konekirjailtuja lahjatuotteita asiakkaille ja
myytäväksi Jaanan Lahjat -puotiin.
Kurkkaa tuotekuvia verkkokaupassa
www.jaananompelimo.fi
7844

Vanha Sutelantie 47, Kotka
puh. 05 2601 040
Leivonnaiset tuoreina leipomosta
ma-pe 6-17, la 6-12

7391

Koulutettu hieroja
Mirkka Vakkari
Pohjola-talo, Kouvola
www.olokulma.fi
1663

VEDINMESTARIT

Hieronta Majoitus Juhlat Kokoukset
Terhi 040 758 2025
Hovintie 15, Metsäkylä
www.metsonmajoitus.fi

15748

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

Somerotie 5, KOUVOLA
05 3753 660, 0400 653 038
Tiili- ja betonirakenteiden timantti1247 poraukset, sahaukset ja purkutyöt.

kattopellit seinäpellit ikkuna- ym. pellit
vesikourut tikkaat lumiesteet kävelysillat
Mäyrämäenpolku 2 MYLLYKOSKI
puh. 05 3635 341
kymenpeltirakenne@gmail.com
www.kymenpeltirakenne.fi
280

12871

MOKKAMESTARIT

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

5840

Kaikki kultasepänalan työt ammattitaidolla

Kultaseppä Jukka Nikkanen
Päätie 7, Inkeroinen
0400 940 656

www.kultaseppajukkanikkanen.com
2354

Merilkon

010 439 6800
040 5003 444
Informaatiopalveluja
www.merilkon.fi

05 374 7878

5283

Eerolansuorantie 119
33680 Tampere

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

www.myllykoskenlasi.fi

7041

03 3600 940 0400 635 358

11020

PORVOO

Purjehdukset aidolla suomalaisella kaljaasilla
Suomenlahdella. Perhejuhlat, leirikoulut,
rippileirit, saunailta, yrityspurjehdukset

Tienlanaukset Lumenauraukset

JORMA AULIN

Rakentaminen ja kuljetuspalvelut
Liikkasentie 38 49660 Pyhältö
Puh. 0400 358 738, 05 3551 176
Fax. 05 3551 156
11898

17500 Padasjoki
2149

		
ANTIKVARIAATTI ARWO PAPERI

15934

Ramulantie 90
Savitaipale
Sijaishuoltoa vuodesta 2003

Kuljetusliike
KARI POLVELA

Jäsperintie 1 Myllykoski
P. 05 3636 071 F. 05 325 4819

Avoinna ti-ke-to 12.-18.00.
OSTAA/MYY KIRJOJA JA KERÄILYTAVARAA.
LÄNTINEN PITKÄKATU 26,TURKU
P. 0400 527 382 www.juvekim.fi

RYHMÄKOTI LUOTSI

Ravintola PORTINPIELI
Mirja Koivu
Hamina

KYMEN PELTIRAKENNE

JUVEKIM

1850

Metson tila

KYMEN
BETONILEIKKAUS

8394

Kauppakatu 20
53500 Taavetti
Puh. 05 417 1131

11484

2431

Hamina

10530

RAUTIA
KONERAUTA TAAVETTI

05 368 4412

POUSIN PUUTARHA
040 503 3331

2849

M/aux VIVAN Kotka
9369

Kesäkukkia, vuodenajan leikkokukat,
hautavihkot, onnittelukimput

NETTIPUOTI VILLANELLA

MIINALAISEN PUUTARHA

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

		

www.vivanyhdistys.com
sepevanhanen.vivan@elisanet.fi

2791

www.villanella.fi
www.facebook.com/
asustekauppa.villanella/
asustepuoti.villanella@pp.inet.fi
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KOUVOLAN HAMMASASEMA Oy
Erikoishammasteknikko

SATU OKSANEN

Kauppakeskus Hansa, Keskikatu 4, Kouvola, käynti ulkokautta Keskikadulta
Kenraalintie 4, Myllykoski
Ajanvaraus:
www.kouvolanhammasasema.fi
10440

ATK -MYLLY OY

JYRKI PAKKANEN

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

Metsäkylä

11674

KOUVOLA

8388

10269

Juhla- & hautauspalvelu oy
Sairaalankaari 3 A, 46860 Keltakangas
Puhelin 0400 354 477
13923

KYMEN
VUOKRAHALLIT
4851

Toni Mänttäri
040 776 4691

À la carte -restaurant - Gastropub

Ranta Casino

2489

Maaherrankatu 2, HEINOLA
www.rantacasino.fi

Teollisuuskatu 26, HAMINA
P. 05 3448 840

TIETOKONEET,OHJELMAT,
LISÄLAITTEET,PELIT
P. 05 3750 586
Kauppalankatu 17,45100 KOUVOLA

LOUNASKAHVILA
PULLAPISTE

LVI-alan ykkönen

www.anjalankoskenhautauspalvelu.ﬁ

www.meriset.fi

14213

Muutot ja kuljetukset

LAVARAKENNE
RAUTAHEIMO KY
1765
4670

MERISET

ITÄISEN SUOMENLAHDEN
RISTEILYT
0400-105014

Torikeskus, Jyväskylä

12783

Haminan

Autoapu

TAKSI Klemola
Hamina
0400 553 555
456

TUIJAN KUKKIS

Kukka- ja lahjatavarakauppa
Tuija Kahilampi
tuijakahilampi@outlook.com
Helsingintie, Hamina
040 741 1327, tuijankukkis.ekukka.fi
9285

014 613 511

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

Mestarin Soppi

Lasermerkkausta, tampopainantaa
Taka-Toivakantie 45, 41410 Kankainen
040 744 3437
kotiranta.kari@gmail.com

13414

Eräliike RIISTAMAA

Tapiontie 2, 45160 Kouvola
P. 05 375 0288. Ma-pe 10-17
Oravannahkatori 1, 02120 Espoo
P. 09 4110 1290 Ma-pe 11-18
680
www.riistamaa.fi

Kampaamo Arja Metsäketo

Avoinna: ma-pe 9-17
Illat ja viikonloput sopimuksen mukaan.
Kuusitie 16 45610 KORIA
P. 040 5411 189

www.halham.fi

439

KULJETUKSIA
vuodesta 1948 alkaen

ARPOSALO
Kytöahonkuja 9, 46800 Myllykoski
Puh/fax 05 3656 045
040 512 1590 /Vesa Arposalo
6409
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Mänttärin VeriRyhmä ylsi platinatasolle
Sukuyhdistyksen nimiin kirjattiin viime vuonna 63 verenluovutusta. Määrä tuplaantui edellisvuodesta.
Arkisto/Jarkko Mänttäri

Idean äiti. Mänttärin Sukuyhdistyksen
VeriRyhmä syntyi kangasniemeläisen Sari
Jokiniemen (taulu 13414) aloitteesta keväällä 2016. Heinäkuussa 2014 Jokiniemi
luovutti verta 100. kerran Jyväskylässä
veripalvelun toimistossa. Viime vuoden
syyskuun alkuun mennessä hänelle oli
kertynyt jo reilu 120 luotuskertaa.

Y

hteisöllinen auttaminen lisäsi suosiotaan viime vuonna

REILU 3 100 RYHMÄÄ OJENSI KÄTENSÄ

koronapandemiasta huolimatta.
Useampi kuin joka kymmenes verenluovuttaja osallistui työ- tai
opiskelupaikan, yhdistyksen, harrasteporukan sekä ystävien perustamaan
VeriRyhmään eli verenluovutusryhmään.
Mänttärin Sukuyhdistyksen perustama VeriRyhmä ylsi viime vuonna
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun platinatason kunniakirjan arvoiseen
suoritukseen.
Sukuyhdistykselle kirjattiin viime vuonna yhteensä 63 luovutuskertaa,
kun vuonna 2019 luovutuskertoja kirjautui 32. Vuodelta 2018 yhdistys
sai hopeisen kunniakirjan 26 luovutuskerralla. Perustason kunniakirjan
sukuyhdistys sai vuonna 2017 kymmenestä luovutuskerrasta.

Kunniakirjan sai viime vuodelta 600 VeriRyhmää, kun edellisenä

vuonna palkittuja ryhmiä oli ennätykselliset 620.
Platinakunniakirjan vähintään 50 luovutuksesta sai 34 ryhmää,
kultaiseen kunniakirjaan oikeutettuja (yli 30 luovutusta) ryhmiä kertyi
62, hopeisen kunniakirjan yli 20 luovutuksesta sai 103 ryhmää ja
perustason kunniakirjan yli 10 luovutuksesta sai 401 ryhmää.
Kaikkiaan 3 192 VeriRyhmää ojensi kätensä yhteensä 23 136
kertaa, mikä on noin 12 prosenttia kaikista luovutuskäynneistä.
Kokonaisluvussa ovat mukana vain ryhmän jäseneksi
luovuttajarekisterissä liitetyt luovuttajat. VeriRyhmien luovutusten
määrä kasvoi edellisvuodesta parilla prosentilla.
– Kokoverta luovutettiin viime vuonna yhteensä lähes 190 000 kertaa,
Veripalvelu tiedottaa.
Yli 2 000 VeriRyhmää osallistui viime syksynä Autetaan taas yhdessä
-kampanjaan, ja uusia VeriRyhmiä perustettiin 834. Suosituinta
ryhmätoiminta oli pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa.
Moni ryhmistä osallistui samalla laajempaan opiskelijajärjestöjen,
urheiluseurojen tai yhdistysten järjestämään verenluovutusten
haastekampanjaan.

VERIRYHMÄ SYNTYI VIISI VUOTTA SITTEN
Mänttärin Sukuyhdistys on joukon ainoa sukuseura. Sukuyhdistys ja
Niinipuu-lehti päättivät lähteä mukaan SPR:n kampanjaan hyvän asian
puolesta keväällä 2016.
Vuodelta 2017 yhdistys sai perustason kunniakirjan, vuodelta 2018
hopeisen kunniakirjan ja vuodelta 2019 kultaisen kunniakirjan.
Laajan sukuyhdistyksen jäsenet voivat luovuttaa verta yhdistyksen piikkiin
kertomalla paikallisen verenluovutuspaikan ilmoittautumisen yhteydessä
oman VeriRyhmän nimen.
Mänttärin VeriRyhmällä on myös oma suljettu Facebook-ryhmä.

12095

KONETYÖ S. HALONEN

Kuntohoitaja
Anne Vakkari

HAMINA TRAILER
Teollisuuskatu 20
49400 Hamina
05 3448 480

MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti

Juholanmäentie 23, 46800 Myllykoski
1665

Puh. 045 678 1263

328

Paikalliselta toimittajalta
u
u
u
u

Hiekoitussepelit Myös astioiden täyttöpalvelu
Kalliomurskeet ja -sepelit
Kuljetus- ja kuormauspalvelut
Nosturiauto- ja nostokorityöt

Tilaukset ja tiedustelut (05) 363 4415, 0400 251 007

0400 151 590

ONKO TÄSSÄ
SINUN YRITYKSESI
MAINOSPAIKKA?
Ilmoitusmyynti Kaisu Venäläinen
4451

jarmotoikka.fi

		

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

+ 358 40 520 0243
ilmoitukset@niinipuu.fi
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Kohtaamisia koronaperheen
kuplassa

T

Kiinnostus
juuriin on mitä
ilmeisimmin
lisääntynyt.
-Marja Kytömäki

akana on muutosten vuosi. Toisaalta vahva sukupolvikokemus yhdistää koko
maailmaa, mutta se on myös eristänyt meidät omiin kupliimme.
Olemme viettäneet tavallista enemmän aikaa kotona ja lähiympäristössä. Moni
on hämmästellyt, kuinka upeita ulkoilureittejä löytyy ihan läheltä. Mentiinkö aikaisemmin
turhaan merta edemmäs?
Kontaktit ovat rajoittuneet entistä tiiviimmin läheisiin. Monelle se on merkinnyt, että
tavataan vain ydinperhettä tai lähisukua, mutta aika monelle on syntynyt “koronaperhe”
henkilöistä, joiden piiriin sosiaaliset kontaktit on nyt keskitetty. Valitettavan moni on jäänyt
aivan yksin.
Onneksi on puhelin ja sähköiset viestintävälineet. Aika monen lähipiiri on nimittäin
yllättäen laajentunut kauempana asuviin sukulaisiin ja ystäviin, joihin pidettiin aiemmin
yhteyttä vain harvoin. Nyt kun olemme oppineet kokoontumaan videopuheluiden ääreen,
fyysisellä etäisyydellä ei ole enää merkitystä. Amerikan serkku on yhtä lähellä kuin
naapurin Liisa.
Kotona on opeteltu opiskelemaan ja tekemään töitä. Kodin on pitänyt taipua myös
kuntosaliksi ja harrastuspaikaksi. Siksi sitä on myös laitettu kuntoon. Pinnat ovat saaneet
uutta maalia ja seiniä on tapetoitu. Meilläkin vuosia käyttämättömänä olleeseen saunaan
hankittiin keväällä uusi kiuas. Oma sauna oli taas tarpeen, kun kuntosalit sulkivat ovensa.
“Rempan” alta on siivoiltu kaappeja ja komeroita. Moni on jo saanut järjestettyä
vuosikymmenien valokuvat kenkälaatikoista albumeihin – jotkut jopa digitaalisista
tiedostoista kuvakirjoiksi. Monella ikäiselläni on omien tavaroiden lisäksi selvitettävänä
yksi tai useampi kuolinpesä. Niissä puuhissa kuluisi useampikin koronatalvi!
Sukulaisten kuvia ja tarinoita tutkiessa täytyy aina välillä ottaa esiin Mänttärin
sukukirja. Joskus voi soittaa tai laittaa viestiä ihan elävälle sukulaiselle. Mutta vielä
me kokoonnutaan ja levitetään tuvan pöydälle vierekkäin omat albumimme, eikö niin
sukulaiset?
Sitä ennen täytyy vielä kuitenkin tyytyä katsomaan televisiosta tunnettujen suomalaisten
sukutarinoita avaavaa Sukuni salat -sarjaa. Kiinnostus omiin juuriin on näinä aikoina mitä
ilmeisemmin lisääntynyt!
MARJA KYTÖMÄKI (taulu 3633)

Kirjoittaja on toimittaja ja Niinipuu-lehden vakituinen avustaja.

PS. Tiedätkö muuten, mikä sinun veriryhmäsi on? No sehän on sama kuin minun,
Mänttärin VeriRyhmä. Jos verenluovutus on sinulle tapana ja mahdollista, ja jos et ole sitä
vielä tehnyt, ilmoittaudu seuraavalla käynnillä mukaan suvun VeriRyhmään.
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MÄNTTÄRIN SUKUYHDISTYS ry

TAPAHTUMAKALENTERI

PL 2, 46901 Inkeroinen
manttari@niinipuu.fi
www.niinipuu.fi
Pankkitili: FI18 5200 0650 0017 50

Valtuuskunnan kokous sunnuntaina 19.4.

Valtuuskunnan kokous pidetään koronaviruspandemian vuoksi etäkokouksena lauantaina 17.4. kello 14–16.

Sukumuseon järjestelytalkoot Liikkalassa 24.–25.4.

Mänttärin Sukuyhdistyksen sukumuseon järjestelytalkoot Liikkalan
Heinäkalliolla (Asemankulmantie 3) lauantaina 24.4. kello 13–17 ja sunnuntaina 25.4. kello 13–17.

Sukumuseon järjestelytalkoot Liikkalassa 15.–16.5.

Mänttärin Sukuyhdistyksen sukumuseon järjestelytalkoot Liikkalan
Heinäkalliolla (Asemankulmantie 3) lauantaina 15.5. kello 13–17 ja sunnuntaina 16.5. kello 13–17.

Suvun taidenäyttely Kouvolan Myllykoskella 1.–27.8.

Mänttärin suvun taiteilijoiden yhteisnäyttely pidetään Reuna-kirjakaupan
(Myllykoskentie 9) yhteydessä toimivassa gallerissa 1.–27.8. Avoinna maanantaista torstaihin kello 12–18 ja perjantaisin kello 11–16. Näyttelyn teokset
julkaistaan myös verkkogalleriana.

Suku- ja verkkomuseon avajaiset Liikkalassa 28.8.

Uudistetun sukumuseon ja sen virtuaalisen verkkomuseon avajaiset pidetään museon pihamaalla (Asemankulmantie 3) Liikkalan Mänttärinmäen
Heinäkalliolla lauantaina 28.8. kello 14 alkaen. Tilaisuus ja museon esittely
myös striimataan suorana verkkoon.

Sukugolfkisa Vantaan Keimolassa 5.9.

Sukugolf järjestetään Keimola Golfin kentällä Vantaalla sunnuntaina 5.9.
Lähdöt kello 11 alkaen. Ilmoittautumiset viimeistään 29.8. Aki Huovilalle
puhelimitse numerolla 050 530 5171 tai Jorma Mänttärille puhelimitse sekä
sähköpostitse osoitteella sukugolf@niinipuu.fi.

Pääkaupunkiseudun tapaaminen Helsingissä 23.10.

Pääkaupunkiseudun Mänttärien tapaaminen järjestetään Olympiastadionilla
(Paavo Nurmen tie 1) Helsingissä lauantaina 23.10. kello 13–15. Opastettuun kierrokseen sisältyy vierailu stadionilla ja Urheilumuseossa sekä käynti
stadionin tornissa. Mukaan mahtuu 19 henkilöä. Ilmoittautumiset 30.9. mennessä Atte Helmiselle sähköpostitse osoitteella atte.helminen@niinipuu.fi.
Stadion Bistrossa voi ruokailla tai kahvitella omatoimisesti.
Päivitetyt tapahtumatiedot löytyvät Mänttärin Sukuyhdistyksen
verkkosivulta www.niinipuu.fi.
OIKAISU: Kyse oli Liikkalan Markku Mänttäristä
Viime vuoden Niinipuu-lehdessä julkaistuun Luonto ja tarinat valtasivat
Liikkalan -juttuun oli päässyt pujahtamaan asiavirhe.
Luontoiltapäivässä oli nähtävillä Liikkalan Metsästysyhdistykseen
kuuluvan liikkalalaisen Markku Mänttärin (taulu 3837) täytettyjä eläimiä.
Epähuomiossa hänet oli jutussa mainittu luumäkeläiseksi ja myös
sukutaulun numero oli vaihtunut toiseksi. NP

		

JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja: Kaisu Venäläinen
Salmintie 135, 49490 Neuvoton
+ 358 40 520 0243,
kaisu.venalainen@niinipuu.fi
Varapuheenjohtaja: Minna Mänttäri
Sippolantie 717 B, 46710 Sippola
+ 358 50 302 9220
Sihteeri: Erkki Mänttäri
Vesitorninkatu 15 B, 45160 Kouvola
+ 358 40 820 4477
erkki.manttari@niinipuu.fi
Sihteeri: Maija Vanhala, +358 50 545 9263,
maija.vanhala@niinipuu.fi
Taloudenhoitaja: Sari Riivari
Valkjärventie 112, 49540 Metsäkylä
+358 40 848 3169, sari.riivari@niinipuu.fi
Nuorisotoiminta: Eetu Pesu
Facebook: @eetupesu, eetu.pesu@niinipuu.fi
Sukumuseovastaava: Ari Lehtomäki
Jokelankuja 59, 46900 Inkeroinen
+ 358 400 975 042, ari.lehtomaki@niinipuu.fi
VALTUUSKUNTA 2020 - 2024
Puheenjohtaja:
Olli Sipilä (taulu 10775), Jousitie 11 E 10,
01280 Vantaa, + 358 40 543 1480,
olli.sipila@niinipuu.fi
Jäsenet
Daniel Borshagovski, Tukholma (taulu 4386)
Mia Berlin, Helsinki (2957)
Atte Helminen, Vantaa (2319)
Simo Kantele, Helsinki (6936)
Amanda Kaukiainen, Kotka (4021)
Annariitta Kottonen, Kauniainen (13 259)
Päivi Lampinen, Tampere (7508)
Lauri Lehtomäki, Hamina (11022)
Taito Muurman, Tuusula (2387)
Arto Mänttäri, Kouvola (11496)
Anne-Riitta Mänttäri, Jyväskylä (3926)
Esa Mänttäri, Espoo (10790)
Marja-Riitta Mänttäri, Kotka (2948)
Markku Mänttäri, Hämeenlinna (7531)
Pekka Mänttäri, Hamina (2186)
Roy Mänttäri, Helsinki (3916)
Tuomas Mänttäri, Helsinki (3978)
Markku Pakkanen, Kouvola (2852)
Pekka Päivärinne, Lahti (1139)
Anna-Leena Riitaoja, Espoo (10794)
Sari Riivari, Hamina (8087)
Terhi Ruotsalainen, Lappeenranta (11484)
Kari-Matti Sahala, Pornainen (14495)
Marja-Leena Vainio, Kouvola (3835)
Ilkka Varmavuo, Lahti (9701)
Jyrki Venäläinen, Hamina (2847)
Reetta Väänänen, Kuopio (15740)
Iina Wahlström, Loimaa (1943)
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LUKIJOILTA

SOMESSA SANOTTUA
Tälle palstalle kootaan kommentteja Niinipuun Facebook- ja Instagram-sivuilta
sekä Niinipuuta Twitterissä seuraavien
twiittauksista.
Onnea heimopäällikkö!
LEENA MOROTTAJA kommentoi Facebookissa
Olli Sipilän valintaa valtuuskunnan uudeksi
puheenjohtajaksi.

Tällä palstalla julkaisemme lukijoiden toimitukselle lähettämiä kirjoituksia. Kirjoitusten ihannepituus on enintään 1 500 merkkiä välilyönteineen. Lähetä kirjoituksesi sähköpostitse osoitteella
toimitus@niinipuu.fi tai postitse osoitteella Niinipuu-lehti, Marko Wahlström, Näse-Jutten katu 5 B
2, 06100 Porvoo.

Kiitos teille kaikille ahkerille toimijoille! Niinipuu-lehti saapui jälleen runsaasti lukemista ja muisteloita tarjoten.
KATI PERKKO, KANGASALA
Lämmin kiitos teille Niinipuu-lehden uusimmasta numerosta! Nyt on mukava lukea
taas Mänttärin suvun tuoreimmat kuulumiset ja uutiset.
PIA PETRILÄINEN, JYSKÄ

Tuttu tienviitta, olen käynyt muutaman kerran tuolla mäellä kesälomareissulla …
HANNELE KIRJAVAINEN kommentoi Facebookin
kansikuvaa Mänttärinmäen tienviitasta.

Kiitokset hyvin mielenkiintoisesta Niinipuu-lehden (27/2020) artikkelista, joka käsitteli Mänttärin suvun geneettistä tutkimusta. Tämän tyylisiä juttuja kaipailisin lehteen
enemmänkin. Tutkimuksen vaiheista kuulemme jatkossa varmaankin myös myöhemmin, jos tietoa tulee lisää.

Osanottoni! Isäni Aarne Mänttäri, syntynyt
myös vuonna 1914, mutta kuoli liian aikaisin
jo vuonna 1981. Ihanat te Vienon omaiset, jotka olette saaneet pitää hänet näin
pitkään.
RITVA KOSONEN kommentoi Facebookissa
uutista 106-vuotiaan Vieno Puhakan poismenoa.

MIKKO POUSI, ESPOO

Löydät meidät Facebookista, Twitteristä ja
Instagramista!
Facebook: niinipuu
Twitter: @NiinipuuMedia

Hyvä lukija, saahan myös lapsesi
Niinipuun!
Niinipuu-lehti tarvitsee lukijoita myös tulevaisuudessa. Muistathan siis ilmoittaa kotoa pois
muuttaneen lapsesi uuden osoitteen Mänttärin Sukuyhdistykselle.
Voit tehdä osoitteenmuutoksen verkkosivulta www.niinipuu.fi löytyvän sähköisen lomakkeen
avulla tai lähettää sähköpostia osoitteella osoitemuutos@niinipuu.fi. Osoitteenmuutokset voi
ilmoittaa myös puhelimitse Marko Wahlströmille numerolla + 358 400 434 529.
Jälkipolvesi tietoja yhdistyksen sukutietokantaa varten voi toimittaa verkkosivulta löytyvän
perhekortin avulla tai sähköpostitse osoitteella manttari@niinipuu.fi. Lisätietoja saa Olli Sipilältä
numerosta + 358 40 543 1480 tai sähköpostitse osoitteella olli.sipila@niinipuu.fi.

NIINIPUUN TOIMITUS
Instagram: niinipuu

TUNNISTATKO KUVIA?
Mänttärin Sukuyhdistyksen kuvaarkistossa on vanhoja valokuvia, joita
ei olla pystytty tunnistamaan. Osaatko
sinä auttaa? Jos tunnistat kuvissa
näkyviä henkilöitä ja/tai paikan, jossa
kuva on otettu, tai jopa kuvan ajankohdan, niin kerro tietosi sukuyhdistykselle sähköpostitse osoitteella toimitus@niinipuu.fi tai puhelimitse numeroon 050 367 7049/Eeva Puustinen.
Kiitos kaikille, jotka tunnistitte viime
lehdessä julkaistun kuvan henkilöitä.
Kiitos kaikille, jotka tunnistitte
viime lehdessä julkaistujen
valokuvien esittämien naisten
nimiä. Tällä kertaa etsimme nimiä
poikakolmikolle ja perhepotretile.
TOIMITUS

Etsintäkuulutus!
Mänttärin Sukuyhdistyksen laajassa kuvaarkistossa ei ole yhtään valokuvaa Sippolan
Liikkalan Saarimäellä vuonna 1952 järjestetystä sukujuhlasta. Jos sinulta löytyy
kuvia kyseisestä juhlasta, niin ota yhteyttä
Niinipuu-lehden toimitukseen.
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MÄNTTÄRIN SUKUYHDISTYKSEN
SUKUTUOTTEET
MYÖS VERKOSSA
www.niinipuu.fi/
tuotteet

SUKUTUOTTEET
Näin tilaat
• puhelimitse: numerosta 040 737 5238/Aila Huovi tai Ari
Lehtomäki 0400 975 042
• verkkosivulta: www.niinipuu.fi/tuotteet
• sähköpostitse: sukutuotteet@niinipuu.fi
• postitse: Mänttärin Sukuyhdistys ry, PL 2, 46901 INKEROINEN
Laskun saat tuotteiden mukana. Hintoihin lisätään postikulut.
Tuotteita voit ostaa myös suvun tapahtumissa. Kirjatuotteita voi
ostaa myös Reuna-kirjakaupasta (Myllykoskentie 9, Myllykoski).

50 €
MÄNTTÄRIN SUKUKIRJA
Kaksiosainen sukukirja,
sisältää tietoja suvun jäsenistä.
Koonnut Eero Mänttäri.

15€
JUOKSUPIPO LOGOLLA

musta, yksi koko, 95 % puuvilla
ja 5 % elastaania

SURUADRESSIT 10

€

Valitse tilatessasi lauseet seuraavan numeroinnin mukaan:

SUKU KUVINA

22 €

Kuvateos esittelee Mänttärin sukua
150 vuoden ajalta.

NIINIPUUN
VARJOSSA

25 €

Teos kertoo Mänttärin Sukuyhdistyksen vaiheista vuodesta 1934
tähän päivään.
Toimittanut Leena Morottaja.

1. Sinuun, Herra, minä turvaan. Minun
aikani ovat sinun kädessäsi.
2. Jeesus sanoo: Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun se
elää, vaikka olisi kuollut.
3. Täällä Pohjantähden alla on nyt kotomaamme, mutta tähtein tuolla puolen
toisen kodon saamme.
4. Emme unohda muistoa kaunista,
hyvää. Viime leposi olkoon rauhaisaa,
syvää.
5. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saamme viisaan sydämen.
6. Hiljaa, hiljaa kuljen tietä ikiuneen,
silmäni mä suljen, aika levon on.
7. Siellä kukkia täynnä on maa, siellä
uupunut levätä saa.
8. Jumalan kämmenellä on suoja lämmin, hellä.
9. Ilman tekstiä

Adresseja on myynnissä myös
Anjalankosken Juhla-& Hautauspalvelussa (Sairaalankaari 3A,
Keltakangas, puh. 0400 354 477
ja Reuna-kirjakaupassa (Myllykoskentie 9, Myllykoski, puh. 040
578 8049)

ELÄMÄNPOLKUJA

15 €

Suvun jäsenten kirjoittamia elämäntarinoita 1900-luvun alkupuolelta.
Kovakantinen, koko 210x230 mm. 240
sivua. Yli 150 valokuvaa. Toimittanut
Eero Mänttäri.

		

10€
TUUBIHUIVI LOGOLLA

musta, yksi koko, 100 % polyesteri

KORVAKORUT

Kultainen 185,00 €/pari
Hopeinen 70,00 €/pari

SUKUMERKKI

Rintamerkki, kultaa 80€
Prässätty riipus, kultaa 90€
Hopeinen riipus 40€

SOLMIONEULA

120 €

Merkki kultaa, neula hopeaa

PÖYTÄSTANDAARI 40
sis. marmorijalustan ja tangon

€

ISÄNNÄNVIIRI

* pituus 5 m (8–12 m salko) 100 €
* pituus 4m (6-8 m salko) 70 €
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Lähettäjä: Mänttärin Sukuyhdistys ry.
PL 2, 46901 Inkeroinen

NÄIN
TOIMII
MÄNTTÄRIN
VERIRYHMÄ

Kerää omalla paikkakunnalla pieni ryhmä ja lähde
luovuttamaan verta yhdessä. Voit käydä myös yksin.
Luovutuspaikan voit tarkistaa paikkakuntasi lehdestä tai
osoitteesta www.veripalvelu.fi
Kerro verenluovutuspaikan ilmoittautumisessa, että kuulut/kuulutte VeriRyhmään ja yhteisönne nimi (Mänttärin
Sukuyhdistys)

Facebook: Mänttärin VeriRyhmä
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Tililtä nro
Från konto nr

Allekirjoitus
Underskrift

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Saaja
Mottagare

FI18 5200 0650 0017 50

Käyntiosoite
Katuosoite
Postinro ja -toimipaikka

Mänttärin Sukuyhdistys ry
PL 2
46901 INKEROINEN

OKOYFIHH

IBAN

Mänttärin Sukuyhdistys ry
PL 2
46901 INKEROINEN

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Puhelin
(XX) XXX XXX
Faksi
(XX) XXX XXX

5610
30.06.2021

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förfallodag

15,00

www-osoite
Y-tunnus xxxxxxx-x
Kotipaikka xxxxxxx

15,00

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.

Euro

IBAN
FI18 5200 0650 0017 50

Niinipuu 2021, tukimaksu, 15 e
Pienkeräys RA/2021/238,
voimassa 1.4.–30.6.2021

Pankki
OKOYFIHH

Lasku yhteensä euroa

Tilisiirtolomakegeneraattori
www.panuworld.net

5610

Tukimaksun voi maksaa
TÄLLÄ PANKKISIIRROLLA
tai VERKKOPANKIN kautta
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Hyvä lukija!
Oletko ihmetellyt, miksi sinulle tulee Mänttärin Suku-yhdistyksen jäsenlehti? Tämä lehti postitetaan kaikille Niinipuu-lehden
osoiterekisterissä oleville.
Lehden laaja osoiterekisteri syntyi, kun sukuyhdistys kokosi
vuonna 2001 julkaistua kaksiosaista sukukirjaa.
Tuolloin aktiivinen sukututkijoiden joukko uurasti, soitti ja
selvitti laajaan sukuun kuuluvia ihmisiä. Tiimi muun muassa
keräsi mänttäriläisten tietoja perhe-korttien avulla.
Tuolloin sinunkin isovanhempasi, vanhempasi tai joku muu sukulaisesi antoi yhteystietosi käyttöömme, jotta saat Niinipuulehden.
Vuosien varrella osoiterekisteriä on päivitetty ja täydennetty,
mutta edelleen jäsenlehti tulee Sinulle kerran vuodessa.
Niinipuusta voit lukea Mänttärin suvun tuoreimmat kuulumiset, uutiset ja historiaakin. Lehti on suuren sukuyhteisön
side niin kotimaahan kuin suvun juurille.
Painetun lehden lisäksi suvun uutisia ja tarinoita voit tänä
päivänä lukea myös verkkosivuiltamme osoitteesta www.niinipuu.fi sekä seurata Niinipuun sosiaalisen median kanavilta.

Pysythän mukana! Näin yhteisön side säilyy tulevaisuudessakin.

Sukuterveisin
Kaisu Venäläinen

hallituksen puheenjohtaja,
Mänttärin Sukuyhdistys

Jos haluat tukea Niinipuun julkaisemista,
voit maksaa

15 euron tukimaksun

suoraan verkkopankkiin tai
kääntöpuolelta löytyvällä
pankkisiirtolomakkeella.

Keräyksen aikana kertyvät varat käytetään ensisijai-sesti
Niinipuun julkaisutoimintaan (lehti, verkkosivuston ylläpito ja
sosiaalinen media). Toissijaisesti varoja voidaan käyttää sukutietokannan päivitystyöhön sekä kotiseutu- ja virtuaalimuseon
kehittämistyöhön.

Pienkeräyslupa RA/2021/238 on voimassa 1.4.–30.6.2021 Manner-Suomen
alueella (ei Ahvenanmaalla ja ulkomailla).
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