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Mänttärin Sukuyhdistyksen jäsenlehti 2011

Energiaa jumpalla. Sukuseuran pyörittäminen vaatii voimia. Valtuuskunta haki puhtia kokouksensa lomassa schi-jumpasta.

MÄNTTÄRIT TOIMIVAT KANTAISÄN JALANJÄLJILLÄ
Sukukirjan mukaan Mänttärin Sukuyhdistyksen kantaisä Tuomas Abrahaminpoika syntyi 1610-luvulla tai mahdollisesti vähän aikaisemmin, joten hyvällä syyllä sukuseura olisi voinut jo viettää 400-vuotisjuhlaa. Kun tarkkaa tietoa syntymävuodesta ei ole, kantaisän
syntymäjuhlaa voitaneen juhlia vuoden 2012 sukujuhlien yhteydessä.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta sukuyhdistyksen perustavasta kokouksesta. Vuonna 2014 on kulunut puolestaan 80 vuotta
ensimmäisestä sukujuhlasta ja yhdistyksen varsinaisesta perustamisesta. Nämä ajatukset tulevat mieleen, kun miettii vuoden kuluttua
pidettäviä sukujuhlia ja niiden teemaa.
Valtuuskunnan kokouksessa heräsi kysymys, mitä kuuluu vuoden 2002 sukustrategialle. Sukuseura kokoontuikin päivittämään strategiaa kuluvan vuoden alussa. Strategia oli vähän unohduksissa, mutta yhdistyksessä on koko ajan toimittu ja mietitty asioita.
Eeva Puustinen (taulu 4019) ja Aini Rantanen (taulu 11080) ovat tehneet Eero Mänttärin (taulu 10 787) johdolla suurtyön yli 2
000 valokuvan tallentamisessa museovirastoa varten. Tästä suurkiitos heille ja niille henkilöille, jotka ovat lahjoittaneet tai lainanneet
kuvia.
Jotta runsas valokuvien määrä ei jäisi pimentoon, on niiden pohjalta tekeillä noin 200 kuvaa sisältävä kirjanen sukujuhlia varten.
Valokuvat esittävät vanhaa elämäntapaa Kouvolan Liikkalassa niin vaatetuksineen, ajoneuvoineen, työmuotoineen kuin nuorten kokoontumisineen. Niissä on paljon sen ajan yleistä historiaa, jossa sukulaisemme ovat eläneet.
Mänttärin Sukuyhdistyksen historia ulottuu aina vuoteen 1932 asti. Se on eräs maamme vanhimmista aatelittomista sukuseuroista.
Tapahtumia on ollut paljon eli on jo historian tekemisen aika. Leena Morottaja on aloittanut sen kirjoittamisen.

pääkirjoitus

Kahdet viime sukujuhlat on pidetty Haminassa erinomaisissa puitteissa ja koko ajan on ollut ilmassa historian havinaa. Tuleva sukujuhla on aiottu pitää Myllykoskella lähempänä suvun perusjuuria, vanhassa Sippolan pitäjässä.
Historian havinan ohella tulee muistaa myös se, että Myllykoskella ja Inkeroisissa ovat monet Mänttärin suvun jäsenet saaneet
toimeentulonsa paikkakuntien suurissa teollisuuslaitoksissa.
JORMA MÄNTTÄRI (taulu 11 480)
suvun päämies
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sisältö
Eva Polttila tapasi sukulaisiaan
6-7. Eläkkeellä oleva Yleisradion televisiouutisten
uutisankkuri Eva Polttila ja kansanedustaja Sirpa
Asko-Seljavaara ehättivät vaihtaa kuulumisia
pääkaupunkiseudun Mänttäreiden tapaamisessa.
(Kuva: Marko Wahlström)

Laura Valli luistelee maailman kärkijoukkueessa
23. Helsinkiläinen Laura Valli luistelee HSK:n Team Unique -joukkueessa,
joka on menestynyt kuluneella kaudella kansainvälisissä kisoissa. Maailman ranking-ykkönen sijoittui maaliskuun alun SM-kisoissa kolmanneksi.
Joukkueen olisi pitänyt saada kultaa päästäkseen MM-kilpailuihin.
(Kuva: Thomas Whitehouse)

Sirkka-Liisa Knuuttila viihtyy myös
runonlausujana
14-15. Hämeenlinnalainen Sirkka-Liisa Knuuttila on
tahtonainen, joka pyörittää yhdessä miehensä kanssa menestynyttä huonekaluliikettä. Bisnesmaailman vastapainoksi
hän leipoo ystävilleen, tekee käsitöitä ja harrastaa lausuntaa. (Kuva: Knuuttilan kotialbumi)
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2 PÄÄKIRJOITUS
4-5 UUTISET

Mänttäreiden sukustrategia jalostui suunnitelmaksi.
Haminalainen Leena Morottaja kirjoittaa
suvun historiaa.

6-7 UUTISET

Suvun kansanedustajat debatissa
Mänttäreiden kantaisän syntymästä tuli kuluneeksi 400 vuotta.
Mänttärit ihmettelevät KHO:n päätöstä.

8-11 JATKOSOTA-TEEMASIVUT
Sotiemme veteraani Unto Mänttäri muistelee
rintamavuosiaan.
Sotilaspoika Tenho Kujala huolehti kotitilastaan, kun isä oli rintamalla.

12-13 SEIKKAILU

24 SARJAKUVA

16-17 PERHE

25 URHEILU

Antero Vakkari palveli rauhanturvaajana
Kyproksella.

Moukarin entinen Suomenmestari Anni Rowe
viettää nykyisin perhe-elämää Australiassa.

18-22 SUKUTAPAHTUMIA
Synttärijuhlia Jyväskylässä ja Kouvolan
seudulla.
In memoriam
Sukuseurat hellesäässä
Pikku-uutisia sukulaisista
Koulumuistot talteen Kouvolassa
Suvun kuvateos tekeillä
Sukumuseo sai ulkohuussin
Saavutuksia
Valtuuskunta kuntotestissä
Jarkko Mänttärin kolumni perinnönjaosta

Matti Punttilan poskettomia huulia
Väinö Puoshaka á la Tuomas Mänttäri

Golffarit mittasivat taitojaan Iitin sadekentällä
Sara Voutilainen, 13, kertoo,miten golf-kärpänen
puraisi

26-31 PALVELUHAKEMISTO
Suvun yrittäjät palveluksessasi

31 TAPAHTUMAKALENTERI
Mänttärin Sukuyhdistyksen yhteystiedot

32 SUKUTUOTTEET
Suvun myyntituotteet
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Verkko haltuun. Viestintätyöryhmän viesti oli selkeä: verkkosivut kuntoon, yhdistyksen markkinointi käyntiin ja sosiaalinen media käyttöön. Ryhmässä olivat Erkki Mänttäri (vasemmalla), Vesa Wakkari, Aila Huovi ja Eero Mänttäri.
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti ja kuvat

MÄNTTÄRIT RYHTYIVÄT
ÿ
jalkauttamaan strategiaansa
Toimintasuunnitelmaan kirjattiin muun muassa verkkosivujen kehittäminen, Niinipuun markkinointi ja
sosiaalisen median hyödyntäminen.

Mänttärin Sukuyhdistyksen vuonna
2002 laadittua strategiaa ryhdyttiin päivittämään uudelle aikakaudelle Moision
kartanossa Kouvolan Elimäellä viime
tammikuussa. Seminaariin osallistui lähes
20 asiasta kiinnostunutta sukulaista.
– Strategian jalkauttaminen toimintasuunnitelmaksi on haastava tehtävä, muistutti johtokunnan entinen puheenjohtaja
Aki Mänttäri (taulu 2957).
Yhdeksän vuoden takainen strategia laadittiin hänen johdollaan. Strategia tehtiin
alunperin viiden vuoden mittaiseksi.
– Muutama vuosi tuosta on vierähtänyt
päälle, mutta se ei haittaa. Pääasia on se,
4
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että työtä jatketaan ja asiat palautetaan
mieleen, hän korosti.
Mänttäri palautti mieleen sukuyhdistyksen vision ja arvot.
– Mänttäreiden visiona on säilyttää
kiinteä sukuyhteys jäsenistön välillä.
Arvoista tärkein on esivanhempiemme
kunnioittaminen.
Jokainen kuuluu johonkin sukuun

kojen pätkiintyminen ovat muuttaneet
ihmisten suhtautumista yhteiskuntaan.
– Kerrostaloissa ei tunneta naapuria. Ihmiset eivät ole kiinnostuneita yhteistyöstä,
vaan itsestään, hän sanoi.
Mänttäri muistutti, että jokainen kuitenkin kuuluu johonkin sukuun.
– Ja sisarusten välinen yhteys on elämän
pisin. Sukuun kannattaa pitää yhteyttä, sillä
yleensä se ei petä, toisin kuin avioliitto tai
talous voivat niin tehdä.
Hän nosti esille erilaisia tapoja pitää
yhteyttä sukuunsa. Tällaisia ovat muun
muassa sukutapahtumat ja sisaruskokoukset.

uutiset

Tuusulalainen Erkki Mänttäri (taulu
3977) totesi omassa alustuksessaan, että
savupiipputeollisuuden murtuminen ja
globalisoitumisen aiheuttama työpaik-

t

– Erilaisten omaelämäkertojen arvo
nousee todella paljon, kun jälkeläiset
haluavat etsiä tietoja lähisuvustaan. Ja
tämän päivän digipainotekniikalla kulut
ovat todella pienet, oman tarinansa 126sivuiseksi kertomukseksi kirjoittanut
Mänttäri kannusti.
Sukukirjan tiedot kaipaavat
täydennystä
Seminaariin osallistuneet jakaantuivat
kolmeen ryhmään, jotka miettivät strategian pohjalta sukuyhdistyksen perinnetiedon
tallentamisen, viestinnän ja vapaa-ajan
toiminnan kehittämistä.
– Sukukirjan tietojen päivittämiseksi
olisi luotava jokin keino. Voisiko se olla
perhekohtainen täydennyskortti, jolla
voisi ilmoittaa vuoden 2000 jälkeisistä
tapahtumista, perinnetietoryhmän vetäjä
Anssi Paasivirta (taulu 10 793) Helsingistä esitteli.
Työryhmä velvoitti johtokuntaa etsimään käytännön keinoja ensi sukujuhliin
mennessä.

MÄNTTÄRIN SUVUN HISTORIATEOS ON TEKEILLÄ
Haminalainen eläkkeellä oleva kirjastonhoitaja Leena Morottaja (taulu 10 774) on
ryhtynyt kirjoittamaan Mänttärin suvun historiaa.
– Suvun alkuvaiheet ovat hyvinkin tarkasti dokumentoituja. Asialla on ollut selvästi
jonkinlaisia virkamiehiä, jotka ovat kirjanneet “vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin”.
Mielenkiintoisemmat keskustelupöytäkirjat ovat vähässä, hän kertoo Niinipuulle.
Morottajan tiedossa on, että jonkin verran pöytäkirjoja on myös jäänyt ihmisten
koteihin.

Sukujuhlat kantava voima alusta asti
Mänttärin suvulle ominaispiirteisenä Morottaja pitää sitä, että toiminta on aina
fokusoitunut yhteen asiaan kerrallaan.
– Tällaisia ovat sukukirja, Niinipuu ja sukujuhlat, joka on kantava voima ja koonnut
aina ihmisiä yhteen, hän sanoo.
Sukuyhdistystä on Morottajan mukaan aina ohjannut rakenteellinen ominaisuus,
johon kuuluvat erilaiset toimikunnat ja johtokunta.
– Ja nimetään aina vastuuhenkilö ja vielä painotetaan talkootyön merkitystä.

Uuno Klamin elämäkerran tekijä
Morottaja on kirjoittanut joidenkin pankkien, osuuskauppojen ja Vehkalahden
kirjaston 100-vuotishistoriikit.
Lisäksi häneltä on ilmestynyt klamilalaisen säveltäjä Uuno Klamin elämäkerta ja
elämästä kertovan näytelmän käsikirjoitus.
Morottaja sai valmiiksi omaelämäkertansa viime vuoden keväänä.

Leena Morottaja toivoo saavansa lisätietoja muun muassa Mänttärin suvun nuorisotoiminnasta, talkoista ja stipendeistä. Hänelle voi lähettää sähköpostia osoitteella
leena.morottaja@luukku.com. Morottaja voi myös tulla kotiin haastattelemaan.

uutisia

Mänttärit kohti sosiaalista
mediaa

Viestintätyöryhmä etsi keinoja yhdistyksen kotisivujen kehittämiseen, Niinipuun ja
sukuyhdistyksen markkinointiin, arkiston
luettelointiin sekä sosiaalisen median
hyväksikäyttöön.
– Sosiaalinen media (muun muassa
Facebook ja Twitter) on kanava, jolla
saisimme nuorempia mukaan sukuyhdistyksen toimintaan, työryhmää vetänyt
kouvolalainen Erkki Mänttäri (taulu 11
496) esitteli.
Vapaa-ajan toimintaa miettinyt työryhmä mietti ratkaisuja, kuinka innostaa laajaa
jäsenistöä osallistumaan tapahtumiin.
– Erilaiset starat jalkapallon, jääkiekon
ja musiikin sekä sosiaalisen median ja
keskustelupalstojen ympäriltä voisivat
toimia tilaisuuksien vetonauloina, työryhmän vetäjänä toiminut johtokunnan
puheenjohtaja Ari Lehtomäki (taulu 11
022) Kouvolasta kertoi.
Mänttärin Sukuyhdistys on perustettu
Kymenlaaksossa vuonna 1934. Yhdistys
on maamme kuudenneksi vanhin. Yhdistyksen sukutiedosto käsittää yli 60 000
ihmistä.

Historian tekijä. Leena Morottaja on ryhtynyt tutkimaan
Mänttärin suvun historiaa.
Vierellä vinkkiä antaa Erkki
Mänttäri (taulu 11 496). Taustalla Katariina Sourin teos
“White Buddha” elimäkeläisen
Moision kartanon seinällä.

MÄNTTÄRIT IHMETTELEVÄT KHO:N PÄÄTÖSTÄ
Mänttärin Sukuyhdistys ihmettelee Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) viime
marraskuista ratkaisua, jonka mukaan sukututkijat muodostavat rekisteriviranomaisten tiloissa tietoturvariskin.
KHO:n ratkaisu perustuu Päijät-Hämeen keskusrekisterin vuonna 2006
tekemään päätökseen evätä sukututkijalta pääsy tutkimaan kirkonkirjoja yksilöimistään henkilöistä. KHO:n mielestä päätös on lainmukainen.
Mänttärin Sukuyhdistys päätti tammikuisessa strategiaseminaarissa laatia
Suomen Sukuseurojen Keskusliitolle kirjelmän, jossa se toivoo liiton yhdessä
Suomen Sukututkimusseuran kanssa selvittävän KHO:n päätöksen vaikutuksia.
Suomen Sukututkimusseurassa on 5 774 jäsentä ja sukututkimusta harrastavia
arvioidaan olevan noin 15 000.
– KHO:n päätöksen mukaan kaikki sukututkijat olisivat syyllistyneet rikokseen
tutkiessaan seurakuntien tiloissa kirkonkirjoja ja löytäessään arkaluonteisiakin
tietoja sukulaisistaan, mänttäriläinen sukututkija Aarre Muurman (taulu 2381)
Haminasta tulkitsi.

MARKO WAHLSTRÖM, teksti ja kuvat
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Senaattorit rivissä. Mänttärin suvun kansanedustajat Ilkka Kantola (oikealla), Sirpa Asko-Seljavaara, Sari Palm ja Markku Pakkanen kävivät ajoittain vilkasta keskustelua yhteiskunnan tilasta. Paneelia luotsasivat eläkkeellä olevat toimittajat Eva Polttila ja
Juhani Ikonen.

EVA POLTTILA LUOTSASI
ÿ
senaattorit ideoimaan
Pääkaupunkiseudun Mänttäreiden tapaaminen keräsi yhteen noin 140 sukulaista.
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti ja kuvat

Päättyneellä vaalikaudella eduskunnassa istui kuusi Mänttärin sukuun kuuluvaa kansanedustajaa. Sukuyhdistyksen
pääkaupunkiseudun aluetoimikunta otti
varaslähdön vaaleihin kutsumalla mänttäriläiset senaattorit paneelikeskusteluun
viime lokakuussa.
Poikkeuksellinen ilta keräsi Paasitornin kokoustiloihin Helsinkiin noin 140
sukulaista.
– Yleensä tilaisuudet saavat paikalle
50-60 sukulaista. Tämä oli mukava yllätys.
Kansanedustajat ja politiikka tuntuvat kiinnostavan Mänttäreitä, aluetoimikunnan
puheenjohtaja Anssi Paasivirta (taulu
10 793) totesi.
Mänttärit elävät tässä hetkessä
Valtuuskunnan puheenjohtaja Jorma
Mänttäri (taulu 11 480) toi pääkaupunkiseudun tapaamiseen sukuyhdistyksen
terveiset.
– Sukuseuratoiminta ei ole pelkästään
sukututkimusta ja sukujuurien selvittämistä. Me voimme elää tässä ajassa ja
kunnioittaa toistemme arvomaailmoja.
6
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Suuri sukukirja vapauttaa meidät vähäksi
aikaa sukututkimukselta.
Mänttäri kertoi, että sukuyhdistys luo
yhteyksiä muiden kymenlaaksolaisten
sukuyhdistysten kanssa.
– Yhteinen toimitila voisi olla lähitulevaisuuden haasteena. Mänttärin suvun
jäseniltäkin on tullut viime vuosina paljon
omia kirjoja. Toimitilassa voisi olla oma
kirjasto, hän esitti.

loustoimittaja Juhani Ikosen (taulu 1113)
kanssa. Ikonen on Sippolan Huusareiden
jälkeläisiä.
Sukulaisten kunnioitus konkretisoitui hetkeä ennen paneelikeskustelun
alkua. Sirpa Asko-Seljavaaran tullessa
kokoussaliin sukulaiset alkoivat laulaa
onnittelulaulua. Syynä oli se, että plastiikkakirurgian professorilla sattui olemaan
syntymäpäivä.

Neljä edustajaa kuudesta paikalla

Taipuvatko Mänttärit zumbaan?

Paneelikeskusteluun pääsivät paikalle
kansanedustajat Sirpa Asko-Seljavaara
(taulu 2305) Helsingistä, Markku Pakkanen (taulu 2852) Kouvolasta, Sari Palm
(9100) Kouvolasta ja Ilkka Kantola (taulu
3885) Turusta.
Lahtelainen Jouko Skinnari (taulu
11 364) ja kouvolalainen Jari Larikka
(taulu 6496) joutuivat jättämään tilaisuuden väliin.
Paneelin juontajina toimivat eläkkeellä oleva Yleisradion televisiouutisten
uutisankkuri Eva Polttila (taulu 1113)
yhdessä puolisonsa, eläkkeellä olevan ta-

Yhteiskunnallisten ja poliittisten asioiden lisäksi senaattorinelikko sai tehtäväkseen miettiä sukuyhdistyksen kehittämisideoita.
– Pidetään isot lastenjuhlat ja lemmikkikilpailut, Asko-Seljavaara aloitti.
Palm oli mielissään huomattuaan lapsia
sukutapaamisen eturivissä.
– On hyvä siirtää perinteitä eteenpäin.
Lähtisin etsimään uusia toimintatapoja
taiteen sektorilta. Mänttäri-zumba tai joku
muu jumppatapahtuma voisi olla myös
paikallaan, hän ehdotti.
– Zumba eduskunnan portailla toisi

uutiset

taatusti näkyvyyttä sukuyhdistykselle,
Polttila kommentoi.
Kantolan mielestä suvun jäsenten keskuudessa syntyneet omakustannekirjat
ansaitsisivat enemmän huomiota.
– Nettisivut voisivat olla keino kertoa
jälkipolville suvun tarinaa, hän sanoi.
Pakkanen lähtisi kehittämään sukuyhdistystä ihmisten ammattien kautta.
– Samanlaisissa työtehtävissä toimivat
sukulaiset voisivat hakeutua yhteen, hän
esitti.
Lasten hyvinvointi heijastuu
aikuisiin
Polttila ja Ikonen pyysivät kansanedustajia arvioimaan mitä hyvää tai huonoa
Suomessa on tapahtunut viime vuosina.
– Vanhustenhoito ei ole kunnossa maassamme, sillä esimerkiksi 41 prosenttia
Helsingin vanhuksista asuu yksin, AskoSeljavaara sanoi.
– On väärin, että vanhusten pitää asua
yksin kotona. Heidän pitäisi siirtyä ajoissa palvelutaloihin, joita pitää rakentaa
lisää.
Palm on huolissaan lastensuojeluun
käytettävien määrärahojen kaksinkertaistumisesta. Hänen mukaansa varsinkin
huostaanotot ovat lisääntyneet rajusti
kunnissamme.
– Jos lapset voivat hyvin, me aikuisetkin
voimme hyvin, hän muistutti.

Pakkanen toivoi, että yhteiskunta ja
eri toimijat tarjoaisivat lisää työtä suomalaisille.
– Työ on parasta huumetta, joka pitää
perheet ja parisuhteet kasassa.
Kantola kiitteli, että naisten asema
suomalaisessa yhteiskunnassa on parantunut.
– Kunpa sen sijaan saisimme sukupuolten tasa-arvoista kehitystä levitettyä
Suomeen, hän jatkoi.
Kansanedustajat listasivat haasteet
Kansanedustajat listasivat paneelin lopuksi yhteiskunnan suurimmat haasteet.
Kantola nosti esille työllisyyden hoidon
sekä Asko-Seljavaara ikääntymisen ja
erityistyötehtävät.
Palm peräänkuulutti hyvinvointi-Suomen tasaisen arjen säilyttämistä hyvänä.
Pakkanen puolestaan korosti maakuntien
etua tärkeänä maan talouden ja turvallisuuden säilyttämisessä.
Pääkaupunkiseudun Mänttäreiden perinteinen tapaaminen päättyi sukulauluun,
jota johti director cantus (laulun johtaja)
Samuli Sipilä (taulu 10 775).
Pääkaupunkiseudun Mänttärit kokoontuvat Paasitornin kokoustiloissa Helsingin
työväenyhdistyksen talossa (Paasivuorenkatu 5 A) maanantaina 10.10.2011 kello
18.30 alkaen. Sukutuotteiden myynti, kahvitarjoilu ja seurustelu alkaa kello 18.
Ex-kansanedustaja äänessä.
Haminalainen
kauppapuutarhuri
Aune Mänttäri
(o.s Partanen,
taulu 2185)
kaipasi napakkuutta nykypolitiikkaan. Hän
toimi 1970-luvulla
Suomen Maaseudun Puolueen
(SMP) ja Suomen
Kansan Yhtenäisyyden Puolueen
(SKYP) kansanedustajana.

Muotokuva isästä.
Paneelikeskustelun
aikana Elisabeth ja
Edward Koivula taiteilivat isästään Jorma
Koivulasta muotokuvan.
Taustalla äiti Leena
Koivula. Perhe asustaa
Kouvolassa ja kuuluu
Mänttäreihin Suurnäkin
sukuhaaran kautta

SUVUN KANTAISÄN
SYNTYMÄSTÄ
KULUNUT 400 VUOTTA
Mänttärin suvun kantaisän Tuomas
Abrahaminpojan (taulu 1) tarkkaa syntymäaikaa ei tiedetä, mutta asiakirjojen
perusteella on voitu selvittää, että hän
on syntynyt 1610-luvulla, mahdollisesti jo
vähän ennen vuotta 1610.
Hänen elämästään sen sijaan on säilynyt
monenlaista tietoa, sillä hän oli huomattava
ja arvostettu henkilö, jonka mielipidettä
kysyttiin koko pitäjää koskevissa asioissa.
Vuonna 1664 hänet valittiin lautamieheksi
ja sen myötä hän sai monia muitakin
luottamustehtäviä. Ruotsin valtakunnan
valtiopäivillä vuonna 1668 hän edusti Kymenkartanon läänin talonpoikaissäätyä.
Tuomas Abrahaminpoika tuli vävyksi
Liikkalaan Pekka Sipinpojan ratsumiestaloon, jota jo silloin kutsuttiin Mänttäriksi.
Puolison etunimeä ei ole mainittu historialähteissä. Heidät on vihitty viimeistään
1648, todennäköisesti jo vuonna 1638.
Mänttärin talon isännyyden Tuomas
sai haltuunsa 1650. Ensimmäisen vaimon
kuoltua Tuomas Abrahaminpoika avioitui
Elin Antintyttären kanssa.

Tuomas jätti jälkeensä neljä
poikaa
Tuomaalla on ollut ainakin neljä poikaa,
joista kahdella on jälkeläisiä nykyaikaan
asti. Suurin osa suvusta on toiseksi vanhimman pojan Abraham Tuomaanpojan
jälkeläisiä.
Vanhimman pojan Arvin mahdollisista
lapsista ei ole säilynyt tietoja. Kolmannen
pojan Tuomas Tuomaanpojan jälkeläisiä
ei ole pystytty selvittämään kahta jälkipolvea pidemmälle.
Nuorin poika Eerik Tuomaanpoika
muutti vuonna 1696 Vehkalahdelle
Mäntlahden kylään. Viidennes Mänttärin
suvusta kuuluu tähän Mäntlahden sukuhaaraan.
Arkistoissa säilyneistä kihlakunnan
oikeuksien käräjäpöytäkirjoista voidaan
nähdä, että Tuomas Abrahaminpoika
oli päätöksissään oikeudenmukainen ja
määrätietoinen. Hänen tapahtumarikas
elämänsä päättyi vuosien 1691-1695
välisenä aikana.
EILA KORJALA (taulu 8562), teksti

Puumerkkejä. Vas. ylh.Tuomas Tuomaanpoika
s. 1707, vas. alh. Matti Matinpoika s. 1783, oik.
ylh. Yrjö Juhonpoika 1781, oik. alh. Simo Tuomaanpoika s. 1781.
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Kenttäpostia rintamalle. Postin tulo oli odotettu tapahtuma. Tässä on käynnissä postinjakelu Suurlahdessa. Unto Mänttäri istumassa äärimmäisenä oikealla.
EILA KORJALA (taulu 8562), teksti
HANNU MÄKINEN (taulu 5220), kuva

SODAN JOKAISENA PÄIVÄNÄ TOIVOI,
että rauha tulisi pian
Talvi- ja jatkosodan veteraani Unto Mänttäri, 93, on ihme mies, joka ajelee yhä autollaan.
Talvi- ja jatkosodan veteraani Unto
Mänttäri (taulu 2985) Kouvolan Raussilta
oli asevelvollisena Helsingin Suomenlinnassa, kun talvisota syttyi. Hän ehti
talvisotaankin kuukaudeksi, kun Suomenlinnasta koottiin pataljoona Karjalan
kannakselle.
Koko jatkosodan ajan hän oli Piikkirykmentissä hevosmiesten päällikkönä
ja sodan loppuvaiheessa, kun tarvikkeet
kuljetettiin autoilla, hän oli komppanian
vääpelinä.
Mänttäri muistaa, miten hän asevelvollisuusaikana kuuli sattumalta esimiestensä
puhuvan hänestä ja mainitsevan, että ”on se
Mänttäri ihme mies”. Itse hän sanoo, ettei
silloin eikä myöhemminkään ole keksinyt
syytä tähän kehumiseen.
Lääkäri kutsuu teräsmieheksi
Ihan samoja sanoja hänestä käyttävät
nyt sukulaiset, ystävät ja tuttavat, kun hän
8
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93-vuotiaana on täysillä elämässä mukana.
Hänellä on voimassa oleva ajokortti, ja
hänen valkoinen pakettiautonsa on tuttu
näky Sippolan teillä, kun hän ajelee hoitamassa asioitaan.
Hyvästä terveydestään Mänttäri on
ollut kiitollinen, mutta vaivojakin on jo
ilmaantunut.
Syksyllä äkillinen rintakipu pakotti lääkäriin ja se osoittautui sydäninfarktiksi.
– Sehän tiesi muutaman viikon sairaalahoitoa ja nyt olenkin elänyt vähän sellaista
toipilaan elämää, Mänttäri kertoo.
– Tosin lääkäri sanoi, että minulla on
vahva sydän ja aina tavatessamme hän tervehti sanomalla: ”No, mitä se teräsmies”,
hän jatkaa hymyillen.
Armeijassa Suomenlinnassa

– Marraskuun 18. päivänä vuonna 1938
astuin palvelukseen ja seuraavan vuoden
huhtikuussa sain määräyksen eläinlääkintäaliupseerikouluun Hämeenlinnaan
Kenttätykistörykmentti 1:een. Koulutus
päättyi heinäkuun lopussa ja sitten minut
siirrettiinkin takaisin omaan yksikköön
Suomenlinnaan toimituskomppanian
hevosmiesten päälliköksi, hän muistelee.
Suomenlinnasta koottiin talvisodan
loppuvaiheessa pataljoona Karjalan kannakselle. Kun lähdön hetki koitti, majuri
Kiveliö pysähtyi hevosmiesten päällikkö
Mänttärin eteen ja sanoi: ”Onnea matkaan!”
Se toivotus seurasi häntä kaikki sodan
vaiheet, sillä hänellä oli onni mukana loppuun asti. Jatkosodassa vain ilmeni outo
oikean polven kipu, joka parani ja, jolle
ei koskaan löytynyt selitystä.
Asemapaikkana Mänttärillä oli talvisodassa Tuppuran linnake Viipurinlahdella.

jatkosota

Vaikka sotaväkiajoista on kulunut melkoisesti aikaa, kaikki päivämäärät ja nimet
ovat tarkasti Mänttärin muistissa.

a

Kolme viikkoa hän ehti olla talvisodassa,
kun rauha tuli.
Jatkosodan vuodet koittivat
Viikkoa ennen juhannusta vuonna 1941
tuli palvelukseenastumismääräys. Kolmas
pataljoona koottiin Sippolasta ja miehiä
kokoontui Raittiustalolle, koululle ja
Sippolan koulukodille. Unto Mänttäri oli
määrätty koulukodille.
Sippolasta lähdettiin marssimaan Luumäelle ja Lyijysen kylässä pysähdyttiin
odottamaan etenemismääräystä.
– Ykspäässä sain jatkosodan tulikasteen,
Mänttäri kertoo.
– Minut määrättiin tiedustelupartion
johtajaksi. Sain kuusi miestä mukaani ja
meidän oli määrä ottaa selvää vihollisen
liikkeistä. Kovin pitkälle emme olleet
edenneet, kun vihollinen alkoi ampua
edestä. Kaikki me pääsimme pois, kun
juoksimme yksitellen mäen rinnettä ylös,
hän kuvailee tuota päivää.
Oman kylän tuttuja hevosmiehiä
Mänttärin vastuulla oli 15 hevosmiestä
ja hevosta, jotka kuljettivat ruuan elintarvikkeiden jakelusta vastanneelle EJP:lle,
josta se jaettiin eteenpäin.
Hevosmiehet olivat kaikki tuttuja Sippolan ja Hirvelän miehiä. Jos hevosia piti
kengittää, Arvi ja Toimi Tani hoitivat asian
ammattitaidolla.
– En kuullut koskaan kenenkään purnaavan ruuasta. Ja sen muistan, että jouluna
saatiin parempaa ruokaa, hän muistelee.
Sodan kauheimpina aikoina Mänttäri
muistaa viimeisen kesän. Silloin hän näki
sotilaita, jotka eivät hallinneet pelkoaan.
– Sinä kesänä ajattelin joka päivä, että
kunpa tämä loppuisi pian. Se oli todella
verinen kesä. Juhannuskin oli hyvin kylmä
ja vettä satoi koko ajan, hän sanoo
Innolla takaisin rauhan töihin
Kun aselepo oli solmittu syyskuun
alussa, Mänttäri joukkoineen lähti marssimaan Lappeenrantaan, josta jatkettiin
kohti Sippolaa.
– Kaipiaisissa yövyttiin. Kaikkiaan
kotiutuminen kesti viikon päivät, Mänttäri kertoo ja jatkaa, että hän kävi innolla
kotitilan töihin käsiksi.
Kotona häntä odotti nuorikko, Mairevaimo, ja heinäkuussa syntynyt esikoinen
Ossi.
Tuntui hyvältä aloittaa normaali elämä.
– Silloin olin onnellinen ja kiitollinen.
Lisäksi muistan ajatelleeni, että mikä
meidän on Suomessa olla ja elää, jos
vielä saadaan sotakorvaukset maksetuksi,
Mänttäri sanoo muistellessaan kotiuttamissyksyä.

JATKOSODAN AIKAAN
Jatkosodan alkamisesta tulee kuluneeksi 70 vuotta 25.6.2011. Jatkosotaa
käytiin 25.6.1941-19.9.1944. Teemavuoden kunniaksi Niinipuu haastatteli
talvi- ja jatkosodan veteraania sekä kotirintamalla palvelleita. Jatkosotaan liittyvät kuvat ovat Mänttärin Sukuyhdistyksen kuva-arkistosta.
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Kotona muistoissa. Sirkka ja Tenho Kujala viettävät eläkepäiviään Liikkalan Mänttärinmäellä. Kujalat hoitavat Mänttärin suvun museota.
EILA KORJALA (taulu 8562), teksti
HANNU MÄKINEN (taulu 5220), kuva

SOTA KOTIRINTAMALLA
oli aina läsnä
Sotilaspoika Tenho Kujala isännöi kotitilaa
Liikkalan Kujalankulman Rantalasta
sotaan lähti viisi Kujalan veljestä: Paavo,
Aimo, Urho, Veikko ja Toimi. Nuorin,
Tenho, joka talvisodan syttyessä oli
vain 12-vuotias, sai harteilleen kotitilan
isännyyden, sillä isä Emil Kujala oli
täystyöllistetty Sippolan kansanhuollon
johtajana.
Siihen aikaan maalaistaloissa työtä oli
paljon ja se oli raskasta, mutta Tenho
Kujala (taulut 2837, 6563) sanoo, että kun
se oli tuttua ja kun sitä teki mielellään, ei
se ylivoimaista ollut, vaikka hän iältään
olikin melkein lapsi vielä.
– Parasta siinä työssä oli itsenäisyys ja
oma vapaus.
Pommitukset tulivat tutuiksi
Kujala oli liittynyt Sotilaspoikiin jatkosodan toisena vuotena 1942. Liikkalasta
toimintaan mukaan lähti parikymmentä
poikaa.
– Ampumaradalla kävimme harjoittelemassa pienoiskivääriammuntaa, ja kun
saimme yllemme sotilaspoikapuvut, toimintaan tuntui tulevan lisää ryhdikkyyttä,
hän kertoo.
Sodan edetessä pommitukset kävivät
tutuiksi. Kujala muistaa hyvin talvisodan
loppiaisen, jolloin Turkiallekin putosi
10
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viholliskone.
– Kerran olimme naapurissa Lamminrannassa: meitä oli pari kolme poikaa ja
huomasimme, että vihollisen laivue lähestyi. Hävittäjä oli viimeisenä, ja pian meitä
kohti alkoi sataa luoteja. Vetäydyimme
kiireesti puukatoksen suojaan eikä meihin
osunut, Kujala kertoo.
Pelottavalta tuntui sekin kesäinen yö,
jolloin Kujala heräsi aitassa hirveään paukkeeseen ja maan tärinään. Viholliskoneet
olivat lennollaan kääntyneet takaisin ja
pudottivat pomminsa metsään kalliolle
noin 2-3 kilometrin päähän kotipihasta.
– Kyllä silloin tuntui, että aitta kaatuu,
hän sanoo muistellessaan tuota kauhujen
yötä.
Tähtikin lähti sotaan ja haavoittui
Kujalan hevonen, Tähti, oli rintamalla
koko jatkosodan ajan. Se haavoittuikin
toiseen lapaan, mutta tervehtyi siitä. Luodin reikä näkyi kuitenkin aina, eikä siihen
kohtaan koskaan kasvanut karvapeitettä.
Kujala muistaa, miten hän vei Tähden
18.6.1941 Sippolan kirkolle sotaan lähetettäväksi.
– Määräysten mukaan se olisi oikeastaan pitänyt viedä Kaipiaisiin, mutta
isä sai järjestettyä niin, että Tähti meni

jonkun hevosmiehen rattaiden perässä
määräpaikkaan.
Lähtöhetkeä elävämmin Kujala muistaa
sen päivän, kun Tähti tuli sodasta kotiin.
– Hain sen Liikkalan asemalta. Hyppäsin
selkään ja annoin ohjasten olla vapaana, en
ohjannut yhtään edes teiden risteyksissä.
Tähti tuli puolijuoksua koko seitsemän
kilometrin matkan asemalta kotiin. Kun
avasin tallin ovet, se osasi mennä suoraan
omalle paikalleen, Kujala kertoo vieläkin
hiukan liikuttuen.
Kyntämistä ja päreiden tekoa
Vaikka sodan ajan isännyys tuntui
mukavalta ja luontevalta, helppoa se ei
kuitenkaan aina ollut.
– Muistan, kun aloitin syyskyntöjä. Siinä
oli painava aura kahden hevosen perässä ja
edessä 300 metrin pituiset sarat. Isä antoi
neuvoja ennen Kansanhuoltoon lähtöään,
mutta suhtautui työhöni epäilevästi. Kuitenkin minulla oli kynnettynä puoli hehtaaria, kun isä tuli kotiin, Kujala muistelee
ensimmäistä suururakkaansa.
Pärekattojen korjaaminen ei ollut Kujalan mielestä niitä kaikkein mukavimpia
tehtäviä. Työ alkoi siitä, että metsästä piti
käydä sahaamassa oksattomasta männystä
25 sentin läpimittaisia ja päreenpituisia

jatkosota

a

pölkkyjä, jotka hevoskuormassa vietiin
Ruotilan Myllylle, sillä siellä oli pärehöylä. Kun pärekuorma oli tuotu kotiin,
varsinainen työ saattoi alkaa.
Polttopuiden teossakin meni oma aikansa. Ainoa työväline niin metsässä kuin
kotonakin oli pokasaha.
– Saha ei ensin oikein totellut minua,
mutta kun sain neuvoja ja opastusta motinteon Suomen mestarilta, hirveläläiseltä
Viljo Kirpulta, työ alkoi sujua paremmin,
Kujala kertoo.

JATKOSODAN AIKAAN

Jatkosodan alkamisesta tulee kuluneeksi 70 vuotta 25.6.2011. Jatkosotaa käytiin
25.6.1941-19.9.1944. Teemavuoden kunniaksi Niinipuu haastatteli talvi- ja jatkosodan veteraania sekä kotirintamalla palvelleita. Jatkosotaan liittyvät kuvat ovat
Mänttärin Sukuyhdistyksen kuva-arkistosta.

Venäläisiä sotavankeja Ruotilassa
Eräänä talvisena päivänä Ruotilan tiellä
nähtiin erikoinen näky. Parikymmentä
venäläistä sotavankia oli siellä lapioimassa
lunta ja avaamassa tietä autolla ajettavaan
kuntoon. Heitä vartioi yksi suomalainen
sotilas.
Kujala muistaa, miten heidän talonsa
kohdalla yksi lapiomies löi rukkasiaan
yhteen ja toisteli: ”Holotna, kylmä on!”
Syy tähän toimenpiteeseen oli siinä,
että Ruotilan tien varteen oli varastoitu
koivuhalkoja, ja tie piti saada auki, jotta
halot saatiin kuljetettua pois. Sotavangit
lapioivat lumen noin kuuden kilometrin
pituiselta tieosuudelta Sippolasta Ruotilaan.
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Varhaisnuoruus sodan varjossa
Kujalan varhaisnuoruus kului sodan varjossa. Sinä aikana hän varttui 12-vuotiaasta
pojasta 17-vuotiaaksi nuorukaiseksi.
– Se aika oli jatkuvaa epävarmuutta
ja pelkoa, mutta toisaalta myös vastuunottamisen ja toisista huolehtimisen
aikaa. Tiedettiin, että elämä voi päättyä
silmänräpäyksessä. Murhe ja pelko olivat
yhteisiä.
Kujalan veljistä vain kolme tuli kotiin.
Aimo-veli kaatui talvisodassa ja ilmavoimissa olleen Urhon kone ammuttiin
alas hänen Lotinanpeltoon tekemällään
tiedustelulennolla.
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Takaisin Liikkalaan
Elämäntyönsä Kujala teki Myllykosken
tehtaan rakennusosastolla ja vuodesta 1963
kaupungilla kartoittajana.
Vuonna 1967 Kujalan nelihenkinen
perhe muutti Myllykoskelta Sirkka-äidin
kotitaloon Mänttärinmäen Mäkelään,
juuri niille sijoille, jonne suvun kantaisä
Tuomas Abrahaminpoika aikoinaan
asettui. Lapsetkin, Markku ja Arja, tuolloin 14- ja 10-vuotiaat, tulivat mielellään
Liikkalaan.
Kujala jäi eläkkeelle syksyllä 1990, ja
sen jälkeen hänelle on tuntunut aina vain
paremmalta asua maaseudun rauhassa.
Liikkalassa he ovat kotonaan.
– Täällä ovat ympärillä tutut ihmiset,
tutut maisemat ja tuhannet muistot.
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Sen lisäksi, että suomalaiset miehet
ovat taistelleet rintamalla isänmaan
puolesta, ovat suomalaiset sotilaat toimineet kansainvälisesti rauhanturvaajina eri puolilla maailmaa.
Eräs vanhimpia paikkoja on ollut Kypros, jossa muun muassa Antero Vakkari
(taulu 5445) Kouvolan Inkeroisista on
ollut kreikkalaisten ja turkkilaisten välillä
vuosina 1964 ja 1965. Kokemuksistaan
hän on tehnyt 23-sivuisen yhteenvedon
valokuvineen. Niinipuu julkaisee otteita
Vakkarin kirjoituksesta.
ANTERO VAKKARI (taulu 5445), teksti
ANTERO VAKKARIN KOTIALBUMI, kuvat

Lähdön tunnelmia Seutulan kentällä
Huhtikuun lopulla vuonna 1964 istuin
Seutulan lentokentän laidalla varussäkkini
päällä satojen muiden maastopukuisten sotilaiden tavoin. Odotimme amerikkalaisia
Herkules-kuljetuskoneita, jotka veisivät
meidät Kyprokselle rauhaa turvaamaan.
Vuodenaikaan nähden ilma oli kylmä ja
tuulinen, pyrytti hiljalleen. Kentän laidalla
oleva yksikerroksinen puinen parakkirakennus ei pienuutensa takia meille suojaa
tarjonnut. Siinä odotellessani viluisena kuljetusta, muistelin, miten tähän oli tultu.
Olin niihin aikoihin töissä Tampellan
uuden kartonkitehtaan rakennustyömaalla
varastomiehenä. Maaliskuussa oli lehdessä
ilmoitus, jossa haettiin varusmiespalveluksen suorittaneita miehiä Kyprokselle
muodostettavaan noin tuhannen miehen
YK-pataljoonaan. Innostuin asiasta ja
laitoin hakupaperit postiin.
Perillä pääsimme vartiointitehtäviin

Päivettynyt rauhanturvaaja. Inkeroisissa asuva Antero Vakkari palveli YK-joukoissa Kyproksella
vuosina 1964 ja 1965.
12
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Perillä siirryimme lentokentältä Degeliaan, englantilaisten rakentamaan telttakylään väliaikaismajoitukseen. Sieltä
siirryimme Nikosian esikaupunkiin niinsanotulle vihreälle linjalle kreikkalaisten
ja turkkilaisten linjojen väliin.
Talot, joihin meidät majoitettiin, kuuluivat alunperin Kyproksen turkkilaisille,
jotka turvallisuutensa takia olivat joutuneet
muuttamaan pois.
Vartiointipesäkkeet olivat yleensä talojen katoilla ja rakennettu hiekkasäkeistä,
joiden päällä oli aaltopellistä rakennettu
aurinkokatos. Noin sadan metrin päässä
oikealla puolella olivat kreikkalaisten
asemat hiekkasäkkeineen ja vasemmalla
puolella 300 metrin päässä turkkilaisten
vastaavat asemat.

Panssarivaunuilla linjalle. Vakkari palveli kreikkalaisten ja turkkilaisten
puolustuslinjojen välissä.

Elämän juoksuhaudat. Taistoihin tiemme, kun toi … suomalainen sotilas Kyproksella.

RAUHANTURVAAJANA KYPROKSELLA
Antero Vakkari muistelee kokemuksiaan kansainvälisillä sotakentillä.

Kohtaaminen uimarannalla
Kerran uimamatkalla vapaa-aikana
huomasimme rannalla aurinkoa ottamassa
Kyproksen sovittelijana toimivan suurlähettiläs Sakari Tuomiojan vaimonsa
Vappu Tuomiojan kanssa.
Laitoimme kaverini “Reiskan” kanssa
uimapatjat vain muutaman metrin päähän
heistä.
Kotvan kuluttua Tuomiojan vaimo tuli
jututtamaan meitä. Oli kuullut meidän
puhuvan suomea, kyseli ja jutteli meidän
kanssa pitkään. Meillä oli oikein hauska
juttutuokio.
Välillä kävimme yhdessä uimassa. Jonkin ajan kuluttua tuli nauhureineen radion
reportteri haastattelemaan Tuomiojaa.
Suomalaisjääkärin menehtyminen
shokeerasi
Aamuaurinko lämmitti kuumasti, kun
pelasimme korttia komentopaikan takapihalla.
Joukkueen johtaja, luutnantti Heikki
Punnonen tuli vakavailmeisenä luoksemme ja kertoi, että edellisenä yönä partiotehtävissä ollutta pataljoonan maastoautoa
kohti oli avattu tuli.
Sen seurauksena suomalainen jääkäri
oli saanut kuolettavan osuman ja menehtynyt miltei välittömästi. Tieto iski meihin
shokin tavoin.

Jääkäri Matikaisen hautajaiset olivat
suuri mediatapahtuma Suomessa. Kuolema johti siihen, ettei Suomesta ollut
löytyä vapaaehtoisia ja ryhmämme puolen
vuoden sopimus alkoi umpeutua.
Jatkopesti 1 400 markalla
Meitä houkuteltiin uudistamaan puolen
vuoden sopimus tarjoamalla viikon loma
Suomessa ja 1 400 markan pestiraha. Sen
lisäksi minulle tarjottiin lääkintäkersantin
vakanssia esikuntaan, joten palkkakin
nousisi. Tämä oli sellainen tarjous, josta
en voinut kieltäytyä.
Siirryin pataljoonan esikuntaan lääkintäaliupseeriksi lokakuussa 1964 Suomessa
vietetyn loman jälkeen. Olin Suomessa
viikon ajan paikallinen julkkis, vierailin
sukulaisissa ja kavereiden luona. Jakelin
heille pieniä matkamuistoja.
Koska olin iholtani tummaksi paahtunut, herätin kylällä kulkiessa huomiota
ja uteliaita kyselyjä. Inkeroinen tuntui
silloin pieneltä ja kylmältä käpykylältä.
Olinhan silloin jo tottunut suuren maailman menoon.
Lääkintäkersanttina Siilasvuon
komentoautossa

Lääkintämiehenä jouduin antamaan
ensiapua eräälle luutnantille lääkärin
puuttuessa. Luutnantti lienee valittanut
toimenpiteestä ja sain kutsun Siilasvuon
puhutteluun. Annoin tapahtumasta selvityksen.
Ilmeisesti hän oli tyytyväinen menettelyyni, sillä parin päivän kuluttua sain
pysyväismääräyksen everstin komentoauton miehistöön. Siilasvuo oli asiallinen ja
rento mies eikä millään lailla pikkutarkka.
Hän oli henkilö, jolle minäkin muutaman
tarkastuskierroksen jälkeen pystyin puhumaan mitenkään jännittämättä.
Julkkiksia ja retkiä vapaa-ajalla
Eräänä päivänä esikunnan pihaan tuli
kolme miestä autolla. Åke Lindman, Kalle Peronkoski ja Monsieur Mosse olivat
tulleet tekemään elokuvaa, jonka nimeksi
tuli “Laukaus Kyproksella”. Heidät tapasin
usein esikunnassa. Myös Lenita Airisto ja
tytöt kävivät meitä viihdyttämässä.
Teimme retkiä vapaa-aikana myös Kyproksen ulkopuolelle. Kävimme tutustumassa muun muassa Beirutiin ja Egyptissä
Kairoon. Ne matkat olisivat myös jutun
arvoisia niin kuin monet muutkin kokemukset komennusvuoden aikana.

seikkailu

Pataljoonan komentaja oli myös vaihtunut. Uusi komentaja oli eversti Ensio
Siilasvuo.
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Pitkän linjan kauppias. Kotkassa syntynyt huonekalukauppias Sirkka-Liisa Knuuttila on ollut alalla jo yli 40 vuotta.

JARMO LEHTOMÄKI (taulu 11 020), teksti ja kuvat

HUONEKALUKAUPPIAS ON
myös torikauppias
Hämeenlinnalainen yrittäjä Sirkka-Liisa Knuuttila leipoo ja lausuu.

Toisille vaan sattuu ja tapahtuu: joillekin kerran elämässä, toisille koko ajan.
Jälkimmäinen lausahdus sopii hämeenlinnalaiselle monitoiminaiselle SirkkaLiisa Knuuttilalle (o.s. Mänttäri, taulu
7570).
Knuuttila tunnetaan Hämeenlinnassa
parhaiten pitkän linjan huonekalukauppiaana. Yhdessä miehensä Maurin kanssa
hän on ollut alalla jo noin 40 vuotta, josta
Hämeenlinnassa yrittäjänä lähes yhtä
kauan.
Itse alalle Knuuttila tuli kassan kautta, nimittäin päästyään Huonekaluliike
Vepsäläisen pääkassaksi parikymppisenä
neitona. Samoihin aikoihin puoliso aloitti
työt toisessa huonekalukaupassa.
14
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– Johtaja Vepsäläinen sanoi minulle, että
pyydä miestäsi meille töihin. Sanoin, että
sinä olet johtaja, pyydä itse!
Knuuttilat tekivätkin pian töitä samassa
liikkeessä. Mutta sitten tuli halu aloittaa
itsenäisinä yrittäjinä. Kotkasta oli jo myymälä katsottuna ja vain nimet puuttuivat
sopimuspapereista. Mutta ei sittenkään
Kotkaan, vaikka Knuuttila on syntyjään
sieltä.
– Tunsimme kauppias Tauno Korhosen,
joka oli luopumassa joidenkin kaupunkien
liikkeistä ja hän tarjosi meille Hämeenlinnan myymälää.
Knuuttilat tekivät kaupat ja päätyivät
Hämeenlinnaan. Myymälä vaihtui kohta
hieman isompaan ja sitten tuli päätös

rakentaa huonekaluhalli 1,5 kilometrin
päähän keskustasta.
Stemma-ketjun perustajajäsenet
Knuuttilat olivat 4–5 muun kauppiaan
ryhmässä perustamassa omaa huonekalukaupan ostoketjua. Ketju halusi omia,
yksilöllisempiä tuotteita ja ketjuna siten
myös edullisempia ostoja.
Aluksi kauppiaat hoitivat ketjun toimistoa, mutta kun ketju kasvoi kovasti, palkattiin toimistoon oma toimitusjohtaja ja
henkilökunta. Ketjulle tarvittiin myös oma
hyvä nimi, joka löytyikin Mauri Knuuttilan
rakkaan harrastuksen kautta.
– Mauri lauloi kuorossa, josta muodos-

yrittäjä

ä

tettiin kvartetteja ja kvarteteille piti keksiä
nimet. Maurin kvartetille tuli nimi Stemma.
Siitä tulikin sitten koko huonekalukauppaketjun nimi, Sirkka-Liisa muistelee.
– Samaan aikaan kauppiaina aloitti
useita meidän ikäisiä pariskuntia. Nyt me
olemme ainoat edelleen kauppiaina olevat
Stemman perustajajäsenet.
Presidentin puhelintervehdys
Sirkka-Liisa Knuuttila on sikäli harvinainen Mänttäri, että hänellä on kosketuspintaa pariinkin Nobel-palkittuun.
Frans Emil Sillanpää (taulu 7226) on
suvun ainut nobelisti, mutta Knuuttila on
lähisukua myös presidentti Martti Ahtisaarelle. Presidentin suku on alun perin
ollut nimeltään Adolfsen, jonka sukunimen
Ahtisaaren isä suomensi.
– Lapsuudessa vietin kesäisin paljon
aikaa Pernajassa Adolfsenin perheessä.
Vaikka he olivat Ahtisaaren isovanhempia,
en tiennyt, että kuuluisa Martti Ahtisaari
on sukulaiseni.
– Poikani tuli koulusta kotiin ja ihmetteli,
että laitatko äiti koskaan joulukortteja, etkö
edes sille presidentille? Työkiireiden takia
kortit olivat yleensä jääneet laittamatta.
Tein päätöksen postittaa viime jouluna
joulukortit, mutta koska kortit tuntuivat
niin persoonattomilta, kirjoitin kirjeitä.
– Joulun jälkeen olin lähdössä kokoukseen hirveässä kiireessä ja siihen samaan
hässäkkään soi vielä puhelin. Harmittelin,
että kuka nyt soittaa! Vastasin kuitenkin
puhelimeen ja sieltä kuului, että Martti
Ahtisaari tässä hyvää iltaa!
Ahtisaari päätti soittaa heti kirjeen
luettuaan.
– Pikkuserkkuani Marttia en ollut koskaan aiemmin edes tavannut, vaikka hän
oli käynyt myös Hämeenlinnassa. No, se
puhelu venähti ja myöhästyin kokouksesta.
Pahoittelin myöhästymistäni kokousväelle
toteamalla, että anteeksi, mutta kun presidentti soitti.
Lomamatkalla Norjassa televisioon
Yrittäjän suurimpia haasteita on
tietysti oma ajankäyttö. Monesti lomat
jäävät vähiin tai jopa kokonaan pitämättä. Näin Sirkka-Liisa Knuuttilankin
osalta.
Lomattomuus oli kerran vähän vaivannut ja Knuuttila oli harmitellut asiaa eräälle
myyntiedustajalle. Knuuttilan sisko sai
houkuteltua Sirkka-Liisan lomalle turskaa
pyytämään Norjan Hammerfestiin.
Paluumatkalla he poikkesivat tutussa
savusiikaravintolassa. Ja kuinka ollakaan, heidän käskettiin mennä pihalla
sijaitsevaan telttaan ja olla kiinnittämättä
huomiota kameroihin. Niinpä Knuuttila

joutui suoraan televisio-ohjelmaan ja
hänen keskustelujaan kuultiin pitkät tovit
television Erätuli-ohjelmassa.
– Ohjelman jälkeen myyntiedustaja ihmetteli, että “kuinka voit olla pohjoisessa,
vaikka et ole lomaa pitänyt”.
Illanviettoa italialaisen juomatehtailijan seurassa
Knuuttila ei ollut koskaan syönyt
hummeria, joten Caprin-lomalla hän
päätti maistaa outoa merenelävää. Pienessä
caprilaisravintolassa istui vain Knuuttila
ystävänsä kanssa ja viereiseen pöytään
saapunut italialaisryhmä. Mutta odotettu
elämys ei onnistunut.
– Hummeri oli kauhean makuista.
Tarjoilija huomasi asian ja vei Knuuttilan
osittain syödyn hummerin viereiseen italialaispöytään. Vieressä istuva pöydällinen
olikin suuren italialaisen juomatehtaan
Martinin johtokunta. Koska muita illanviettopaikkoja ei saarella ollut, jäivät
suomalaisnaiset ja Martinin väki ravintolan
viinitupaan iltaa viettämään.
– Tarjoilija kysyi minulta juomatilausta.
Vastasin, että uno Martini rosso, por favore!
(suomeksi: yksi Martini rosso, kiitos).
Italialaisseurue tietysti kohahti ja
Knuuttila keräsi kaiken huomion. Naapuripöydästä nousi komea mies ja pyysi
päästä samaan kuvaan. Knuuttila kieltäytyi, mutta lupasi kuvaan yhdessä miehen
vaimon kanssa.
Seuraavana aamuna suomalaisnaiset
keräsivät edelleen katseita, kun he ottivat
uima-altaalla aurinkoa pelkissä bikineissä.
Italialaiset ympäröivät heidät pukeutuen
sään mukaan: kylmä kun oli, heillä oli
talvivaatteet.

JA NÄIN SYNTYI
OODI LEIVÄLLE
Hämeenlinnalaisilla SirkkaLiisa ja Mauri Knuuttilalla on
neljä lasta ja seitsemän lastenlasta. Kaikki lapset asuvat
Hämeenlinnan ympäristössä.
Lasten muutettua pois kotoa,
väheni myös leivonnaisten
syönti. Vaikka syöjät vähenivät,
alkoi Sirkka-Liisa Knuuttila harjoitella leivän leipomista. 30:n
epäonnistuneen vuokaleivän
jälkeen syntyi onnistunut resepti, jonka pohjalta Knuuttila
leipoi leipiä ystävilleen lahjaksi.
Leivät saivat niin hyvän vastaanoton, että häntä pyydettiin
myymään niitä myös torille.
Ja niin kävi, että joka lauantai,
kun Knuuttila meni torille, kaikki leivät myytiin loppuun.
Kysyntää oli myös leivonnaisille, jotka tulivat nekin
torimyyntiin hyvällä menestyksellä.
Oheistuotteena ollut porkkanamarmeladikin oli niin hyvää,
että se päätyi jälleenmyyntiin suomalaisiin ravintoloihin.
Näin harrastuksena alkanut
leivonta on vienyt Knuuttilan jo
seitsemäksi kesäksi Hämeenlinnan torille.
Knuuttila on jo lapsesta
asti harrastanut lausuntaa.
Kansanopiston lausuntapiiri
päätti tehdä retken helsinkiläiseen KOM-teatteriin. Mukaan
lähtivät myös Knuuttilan
leipomat leivät ja ne luovutettiin esiintyjille runojen saattelemana. Lopputulos oli se, että
esityksen jälkeisenä aamuna
KOM-teatterin kapellimestari
esitti uusimman teoksensa
“Oodi leivälle”.
JARMO LEHTOMÄKI

Pehmeä harrastus. SirkkaLiisa Knuuttila nauttii myös
käsitöiden tekemisestä.

		
15
www.kolumbus.fi/manttari
15

Ruotilalaisella pihamaalla Kouvolan
kaupungissa astelee kahden lapsensa
kanssa Anni Rowe (o.s. Punttila, taulu
4676). Kotimaahansa Suomeen Australiasta lomalle palannut Anni tarjoaa kahdelle
lapselleen suomalaista kielikylpyä omien
vanhempiensa Anja ja Esko Punttilan
luona.
Vuodesta 1998 asti Anni on asunut
Australiassa ja näyttää siltä, että maasta on
tulossa pysyvästi hänen uusi kotimaansa.
Viihtyvyyden takaa kaksi lasta: 4,5-vuotias
Tuomas ja 1,5-vuotias Hanna sekä aviomies Mathew Rowe.
Rowen perhe asuu Victorian osavaltiossa Melbournen esikaupunkialueella,
Craigieburn-nimisessä kaupungissa.
Kotiutumista Australiaan on auttanut työ
ja työkavereiden tarjoama sosiaalinen
verkosto.
Joensuussa laboratoriohoitajaksi opiskellut Anni tekee nyt alansa töitä sairaalan
laboratorioavustajana, mutta on nyt kahden
pienen lapsen kanssa kotona hoitovapaalla.
Australiassa ei ennen ollut varsinaista palkallista äitiyslomaa, mutta tämän vuoden
alusta tilanne muuttui ja nyt työssä käyvät
äidit saavat 18 viikon palkan.
Raskausaikana Annin synnytyssairaala
hoiti ennakkotarkastuksia samaan tapaan
kuin Suomessa ja samoin vauvalla oli
säännölliset paikalliset neuvolakäynnit.
Mutta niissäkään ei ole mitään yhtenäistä
käytäntöä koko Australiassa, vaan käytäntö
vaihtelee sen mukaan, missä konkreettisesti synnyttää ja missä osavaltiossa sattuu
asumaan.
Vesi politiikan kohteena
Piha Ruotilassa on kesäisen vihreä. Puita
on paljon ympärillä ja vettä riittävästi
vihreyden ylläpitämiseen. Siinä on riittävästi kontrastia Australiaan, jossa vesi on
jatkuvan säännöstelyn kohteena.
Anni kertoo, että heidänkin suihku- ja
hanavedet kierrätetään kasteluun. Kuulostaa suomalaisittain oudolta, mutta vesi on
Australiassa jopa politiikan kohteena.
– Vaalien alla luvataan helpotuksia veden
käytön rajoituksiin, Anni naurahtaa.
Jos vesi on säännösteltyä, niin säännösteltyjä ovat myös taloja ympäröivät
puut. Talven tulvista huolimatta Australian
kuivuus on otollista maaperää maastopaloille. Niinpä talojen lähettyvillä ei saa
olla puita.
Annikin katselee ruotilalaista pihamaisemaa ja rajaa mallin vuoksi kaadettavat puut
parinkymmenen metrin päästä talosta.
16
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Kielikylpyä Suomessa. Australiassa asuva Anni Rowe (o.s. Punttila) haluaa kasvattaa lapsistaan Tuomaksesta ja
JARMO LEHTOMÄKI (taulu 11 020), teksti ja kuvat

ANNI ROWE VIIHTYY
uudessa kotimaassaan Australiass
Suomesta hän hakee lapsilleen kielikylpyä.

Shekit vielä käytössä
Australiaan on muodostunut merkittävä
suomalainen siirtokunta. Siirtokunnan
vanhempi sukupolvi jo harvenee, mutta
heidän aikaansaannoksina näkyvät Melbournen suomalainen seurakunta ja Suomitalo. Annikin kertoo käyvänsä näiden
järjestämissä myyjäisissä ja tapahtumissa,
vaikkei muuten olekaan aktiivi.
Entiset siirtolaiset tulivat pariskunnittain
ja perheittäin. Nykyiset siirtolaiset eivät ole
pariskuntia, vaan vain toinen osapuoli on.

Australialaiselle puolisolle ei ole paljoa
näissä tilaisuuksissa tarjottavaa, vaikka
Mathew mielellään lähteekin mukaan.
Kuten yleensä kaikkien maahanmuuttajien tapaan, kavereiksi tulevat ensin oman
synnyinmaan kansalaiset. Näin kävi myös
Annille. Mutta nyt tilanne on jo muuttunut,
kavereina on myös australialaisia.
Anni pitää australialaisia hyvin rentoina
ihmisinä. Turisteille rentous näkyy siinä,
että liikkuminen on vaivatonta ja jos apua
tarvitsee, sitä saa helposti.

MOUKARIN
TAKAVUOSIEN SUOMEN
MESTARI
tää liikennevälineisiin maksuvälineeksi
elektronisen maksukortin. Sellainen oli
Suomessa käytössä jo opiskeluaikanani.
Victoriassa maksukortin tekniikan kehittämiseen on upotettu miljoonia ja vieläkään
se ei ole valmis. Suomessa voi nyt maksaa
jopa kännyköillä.
Jalkapallojoukkuetta ei vaihdeta
kuin miestä
Australiassa kaikki kaikessa on paikallinen jalkapallo ja jokaisella pitää
olla oma suosikkijoukkue. Niin tietysti
Annillakin, joka lajia tuntematta valitsi
suosikkijoukkueen peliasun värin mukaan.
Naapurikaupungin joukkueen valintaa
piti tietysti perustella kaikille, mutta kun
joukkue voitti parin vuoden päästä Australian mestaruuden, kaikki ymmärsivät
valinnan!
– Australiassa sanotaan, että aviopuolison voi vaihtaa, mutta suosikkijalkapallojoukkuetta ei, Anni hymähtää.
Muutaman vuoden takaiset olympialaiset nostattivat Australiassa voimakkaasti
isänmaallisuutta. Silti edelleen maan hallitsijana, vaikkakin enemmän muodollisena,
on Englannin kuningatar.
Vaikka tasavaltaan siirtymisestä on
äänestetty, on Australia pysynyt edelleen
kuningaskuntana. Ja jotta kansalaiset saadaan Australiassa äänestämään, ei siihen
tarvita turhia mainoskampanjoita. Australiassa on näet äänestyspakko, äänestämättä
jättämisestä saa sakot.

n Tuomaksesta ja Hannasta kaksikielisiä

Australiassa perheineen asuva
Anni Rowe (o.s Punttila) on edelleen
Suomen kansalainen ja aikoo toistaiseksi ollakin, mutta kansalaisuuden
vaihtokaan ei ole mahdottomuus. Itse
kansalaisuuden saanti ei olisi enää
vaikeata, lähinnä testataan Australian
tuntemista, vannotaan vala ja lauletaan
kansallislaulu.
Pitkään poissa olleena Suomesta
Anni huomaa jotain muuttuneen.
– Liikenneympyröitä on ainakin tullut
paljon lisää. Ja jotenkin minusta tuntuu,
että Anjala ja Inkeroinen ovat paljon
rähjäisemmän näköisiä kuin silloin
lukioaikana.
Vielä Suomessa asuessaan Anni
saavutti urheilussa kansallista menestystä. Hän on voittanut kertaalleen Kalevan Kisoissa Suomen mestaruuden
moukarissa ja kerran ollut toinen.
Sitä ennen hän voitti Kalevan Kisoissa epävirallisen naisten moukarin mestaruuden. Ennen lajin virallistamista
naisten moukarin mestaruuksista oteltiin myös nimellä “Kultainen moukari”.
Ne Anni voitti neljästi. Nuoruudessaan
hän hiihti myös kilpaa, nyt edellisestä
hiihtokerrasta on jo 5–6 vuotta.
– Jos Australiassa kertoo hiihtäneensä, kaikki ymmärtävät sen lasketteluksi.
Vein Suomesta kävelysauvat mukanani. Vähän arvelutti lähteä niiden
kanssa kävelemään, kun televisiossa
vitsailtiin koko harrastukselle.
JARMO LEHTOMÄKI

raliassa
Koska Australiassa on useita eri uskontoja, ei joulua virallisesti juhlita. Teksteissä
lukee joulun aikaan ympäripyöreästi Season Greetings (vapaa suomennos: vuodenaikatervehdys), jonka kaikki ymmärtävät
kuitenkin hyvän joulun toivotukseksi.
Maassa maan tavalla, mutta vaikka
Suomessa ei ole käytetty shekkejä kohta
20 vuoteen, ovat ne Australiassa edelleen
käytössä. Sitä Anni vieläkin ihmettelee.
– Victorian osavaltio on yrittänyt kehit-

perhe

Vehreyttä riittää. Ruotilalainen pihamaisema ei tarvitse vettä kasteluun. Australiassa veden käyttö on säännöstelyä.
Kuvassa Anni yhdessä Hanna-tyttärensä
kanssa.
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Isällinen soitto. Reijo “Mosse” Mänttäri soitti tyttärelleen Annelle huuliharppua synttäreillä.

50

ISÄ JA TYTÄR JUHLIVAT

Jyväskylässä vietettiin saman viikonlopun aikana isän ja tyttären synttäreitä,
kun isä Reijo Mänttäri täytti 80 vuotta ja USA:ssa asuvalle Anne-tyttärelle tuli
50 vuotta täyteen.
Työnjohtaja Reijo Ilmari Mänttäri (taulu 3920) teki koko työuransa Valmet Oy:n
Tourulan tehtaalla. Mosse-nimen jo pikkulapsena saanut perheen toiseksi vanhin
poika innostui kovasti urheilusta. Isänsä jälkiä seuraten hän saavutti nuorten
Suomen-mestaruuden ammunnassa ja tuli paikkakunnalla tunnetuksi jääkiekkoseura Diskoksen ensimmäisenä maalivahtina.
Muutenkin mukavan miehen maineessa oleva “Mosse” oli kerran vuodessa
tehtaan asuntoalueen lasten suuressa suosiossa kiertäessään kodista kotiin
joulupukkina lahjoja jakaen.
Muistisairauden vuoksi “Mosse” viettää vanhuudenpäiviään Vaajakoskella Harjuhovin palvelukodissa. Vaikka lähisukulaistenkin nimet ovat alkaneet unohtua,
niin iloisen mielen “Mosse” on säilyttänyt. Ja huuliharpusta löytyy edelleen monia
tuttuja sävelmiä.
“Mossen” tytär Anne (taulu 3926) on jo pitkään asunut USA:ssa, nykyisin EteläCarolinan North Augustassa ja saanut maan kansalaisuudenkin. Synttäreitään
päivänsankari halusi kuitenkin juhlia myös Suomessa asuvien sukulaisten ja
ystävien kanssa.
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JARKKO MÄNTTÄRI

Sukuyhdistyksen valtuuskunnan jäsen Timo Huovila (taulu
2007) täytti 75 vuotta 2.9.2010.
Hän on ollut jo parikymmentä
vuotta sukuyhdistyksen kantavia
voimia sukututkimuksessa sukukirjan kokoamisesta alkaen.
Huovila kuuluu myös johtokuntaan sekä pitää työtä ja aikaa
vaativaa osoiterekisteriä. Hänen
monipuolinen taitonsa sukuasioissa on korvaamatonta.
Golfin harrastajana Huovila on
oiva esimerkki lajin harrastajille
ja Mänttärin sukugolf-kilpailun
monivuotinen osanottaja.
Virkeä valokuvaaja. Timo Huovila täytti 75 vuotta viime
vuoden syyskuussa. Hän on usein kameran takana ja
työ näkyy
tässäkin lehdessä.
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Vireä suvun vanhin Vilho Kekkonen (taulu
12 644) Jyväskylästä täytti 21. helmikuuta 102
vuotta. Jo pitkään eläkepäivistä nauttinut director
cantus ja maailman vanhin esiintyvä tenori sekä
sotiemme veteraani on niin hyvässä kunnossa,
että on osallistunut veteraanikuntoutukseen
tänä vuonna.
Syntymäpäiväjuhlia vietettiin perhepiirissä
kotona, jossa Kekkonen vielä asuu omatoimisesti yksin. Hän kuuluu Sällin sukuhaaraan
puolisonsa Katri Kauhasen kautta. Puoliso
kuoli vuonna 1992.
Kekkosen laulua voi kuulla internetissä. Äänitykset ovat 85- ja 95-vuotiaina tallennettuja.
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Johtokunnan pitkäaikainen jäsen Aini Rantanen
(o.s. Mänttäri, taulu 11 080) täytti 85 vuotta
30.8.2010.
Suurimman työn hän on tehnyt Eeva Puustisen
(taulu 4019) kanssa sukukirjan tietojen keräämisessä,
museon hoitamisessa, sukutuotemyyjänä ja viimeksi
yli 2 000 valokuvan arkistoijana. Hän jatkaa edelleen
työtään sukuyhdistyksessä.

Sankari bassossa. Jarkko Mänttäri
soittaa bassokitaraa koulukavereidensa
kanssa vuonna 1964 perustetussa
Tetetermite -yhtyeessä.

Valtuuskunnan jäsen. Erkki Juhani
Mänttäri (taulu 11 496) täytti 60 vuotta
6.9.2010. Hän on kuulunut valtuuskuntaan useita vuosia ja toiminut jo
toistakymmentä vuotta johtokunnan
sihteerinä ja siinä tehtävässä hoitanut
monia yhdistyksen asioita. Mänttäri
asuu Kouvolassa ja on ammatiltaan
insinööri.

60
Tuttuja Niinipuusta. Kuvassa Jarkko Mänttärin pikkuveljen Keijon kolmoset Laura,
Hanna ja Lassi (taulu 3941)sekä Lassin
vaimo Hanna. Lauran perhe on kasvanut jo
kahdella ja Hannan perhe yhdellä lapsella.

60
ILOISET ILTAMAT
SYNTTÄREIDEN
MUODOSSA

Suvun vanhin. Jyväskyläläinen Vilho
Kekkonen täytti 102 vuotta 21. helmikuuta.
(Kuva: Aki Hietala)

IN MEMORIAM
Piispa Samuel Lehtonen ja
rouva Sirkka Lehtonen
Viime vuonna poistui keskuudestamme lyhyen ajan sisällä entinen
Helsingin piispa Samuel Lehtonen ja
hänen puolisonsa Sirkka Lehtonen o.s.
Kitunen (taulu 2037).
Piispa Lehtonen kuoli 89-vuotiaana
20.8.2010 ja puoliso Sirkka Lehtonen 90vuotiaana 29.10. He kuuluivat Mänttärin sukuun Sirkka Lehtosen (o.s. Kitunen) kautta
ja heidät tapasi sukurakkaina ihmisinä myös
Mänttärin sukujuhlilla.
Samuel Lehtonen oli Helsingin hiippakunnan piispana vuodesta 1982 vuoteen
1991, jolloin hän jäi eläkkeelle. Sitä ennen
hän toimi pappina Turun ja Helsingin seurakunnissa.
Puoliso toimi uskonnon lehtorina Tapiolan yhteiskoulussa Espoossa ja pappilan
emäntänä. Heitä jäivät kaipaamaan kuusi
lasta perheineen sekä lukuisa sukulaisten
ja ystävien joukko.

Sain kutsun iloisiin iltamiin Jyväskylään Kivistön työväentalolle syntymäpäivien merkeissä.
Jarkko Toivonpoika Mänttäri (taulu 3940) täytti 60 vuotta. Monenlaiset historian vaiheet
kokenut rakennus täyttyi lähes 200 ystävästä ja sukulaisesta.
Juhla alkoi päivänsankarin tervehdyssanoilla ja jatkui iltamaisännän koulukaverin Aarno
Yliselän haitarinsoitolla.
Iltamakutsussa kerrottiin, että tarjolla on “ylösrakentavaa musiikki- ja puheohjelmaa”.
Ja mikäpä oli viettäessä synttärijuhlaa iltamien muodossa, kun ohjelmaa oli runsaasti
jo omastakin takaa. Päivänsankari itse oli mukana lavalla esittämässä kvartettilaulua ja
bändimusisointia.

Teinipoikien Tetetermite nousi työväentalon lavalle
Musiikkipuolta iltamissa kuultiin parissakin kokoonpanossa. Jarkko Mänttärin instrumenttina Tetetermite-yhtyeessä on bassokitara. Jyväskylän lyseossa vuonna 1964 bändiharrastuksen aloittaneet soittokaverit ovat edelleen kaikki mukana.
Kuusikymppisiksi ehtineiden entisten teinipoikien porukka kokoontuu lähes viikottain
tarinoimaan ja soittelemaan pääasiassa oman nuoruusajan musiikkia: Beatlesia, Rollareita
ja muuta 1960-luvun poppia.
Jarkko Mänttärin tytär Maija-Reetta soitti viulua triossa miehensä Dickin (kitara) ja
yhteisen ystävänsä Jari Kalavaisen (banjo) kanssa. Heidän laulunsa ja soittonsa oli
iloista sekä korkeatasoista kansanmusiikkia.
Perinteisesti iltamien ohjelmaan kuuluu myös lausuntaesitys, josta vastasi illan isännän
naapuri, Jyväskylän kaupunginteatterin pitkäaikainen näyttelijä Minna Aro.
Juhlan kruunasi ministerin arvonimen saaneen ex-maaherran Kalevi Kivistön juhlapuhe,
jossa hän muisteli Suomen kehitystä aina 1950-luvulta näihin aikoihin asti unohtamatta
päivänsankarin osuutta Jyväskylän kulttuurielämässä ja Kansan Uutisten toimittajana.

Väliajalla kakkukahvit – ilman konjakkia
Iltamaohjelman väliajalla tarjottiin kakkukahvit ilman konjakkia, niin kuin työväentalolla
on tapana. Tarjoilut hoiti Jyvässeudun Työttömien yhdistyksen Kellarikievarin väki.
Jarkko Mänttäri on kuulunut jo parisenkymmentä vuotta Mänttärin Sukuyhdistyksen
valtuuskuntaan ja oli luomassa pohjan sukulehti Niinipuulle sen pitkäaikaisena toimitussihteerinä. Lehti on saanut maan parhaan sukulehden palkinnon.
Iltamakutsussa mainittiin, että vuosittain noin sata miljoonaa lasta jää koulun ovien
ulkopuolelle ja vieraita yllytettiin lahjoituksen tekemiseen Unicefin tilille. Lahjoituksista
kertyi yli 2 000 euroa maailman lasten hyväksi.
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NYT KOULUMUISTOT
TALTEEN!
Kouvolassa on käynnistynyt hanke,
jonka tavoitteena on saada ihmiset
muistelemaan ja taltioimaan omia koulukokemuksiaan. Projekti on saanut nimekseen “Oi muistatkos vielä sen koulun”.
– Sotien jälkeen maamme hyvinvointia
rakentamassa ollut sukupolvi on kohta
katoamassa. Nostalgiset muistot toisivat
muutoksen keskellä virikkeitä ja kanssakäymistä, hankkeen puuhamies Vesa
Viitanen (taulu 11 290) kertoo.
Viitanen viittaa muutoksella uuden
Kouvolan kaupungin syntymiseen.
– Pelättävissä on, että muutos tekee
entisen anjalankoskelaisen aineiston
tarpeettomaksi uudelle organisaatiolle,
jolloin kaikki hävitetään, hän jatkaa.
Kouvolan alueella on toiminut lukuisia kouluja ja oppilaitoksia, joissa
ensiaskeleensa sivistykseen, kulttuuriin
ja maailman maineeseen ovat ottaneet
myös monet Mänttärin Sukuyhdistyksen
jäsenet.

Jatkosodan uhrit. Anja Suomela luovutti sukuyhdistykselle taulun sodassa kaatuneista
Mänttärinmäen miehistä.

JORMA MÄNTTÄRI (taulu 11 480), teksti
ESKO PUNTTILA (taulu 4676), kuvat

SUKUSEURAT KERÄSI HELTEILLÄ 30 SUKULAISTA
Viime vuoden heinäkuun helteillä kokoonnuttiin vuotuiseen tapaan sukuseuroihin
Mänttärinmäen Heinäkalliolla Liikkalassa. Tällä kertaa hartauteen oli kokoontunut suvun
perusjoukkoa noin 30 henkeä.
Sukuseuroissa puhui ja lauloi Terhi Jalo (taulu 4844) säestäjänään Samuli Sipilä
(taulu 10775). Hän säesti myös yhteislaulut. Eila Korjala (taulu 8562) lausui runoja ja
Leila Mänttäri (taulu 2956) oli tilaisuuden pääpuhuja ja pappisedustaja, kun paikalliset
sananjulistajat eivät ehtineet mukaan.
Sukuseurojen yhteydessä muistettiin Raija Mänttäriä (taulu 2955) hänen täyttäessään kesällä 80 vuotta. Niinipuun viime numerossa kerrottiin hänen ansiokkaasta
elämäntyöstään niin Mänttärin Sukuyhdistyksessä kuin yhteiskunnallisten asioiden
hoidossa.
Perälän hiihtäjäveljesten sisar Anja Suomela (ent. Perälä, taulu 3808) luovutti sukuyhdistykselle taulun jatkosodassa kaatuneista Mänttärin suvun jäsenistä. Taulun hankinnan alullepanijana on ollut aikanaan sukumme päämies Evert Mänttäri (taulu 3912).
Kokoontumiseen liittyi kuulumisten vaihtoa kahvittelun merkeissä ja suvun historiateoksen suunnittelua Leena Morottajan (taulu 10774) kanssa.

sukutap
MINNA METSÄRINTEEN
VALOKUVAUSURA JATKUU
Kouvolalaisen valokuvaajan Minna Metsärinteen (taulu 1538) tulevissa projekteissa siintää valokuvanäyttely Kotkassa,
Kouvola-aiheisia postikortteja, valokuvakirja
ja yhteistyöprojekti suomalaisnäyttelijän
kanssa.
Alkuvuodesta hänellä oli Kouvolassa
valokuvanäyttely, joka pohjautui vuonna
2009 Kouvolan Sanomien Sunnuntai-sivuilla
ilmestyneeseen Kouvola-kuvapalstaan.
Palsta esitteli uutta yhdistynyttä Kouvolaa eri
puolineen Metsärinteen näkökulmasta.
– Erään iittiläisen ystäväni ehdotuksesta
teemani laajeni, ja halusin itsekin kuvata
etenkin Iitissä ja Pyhtäällä, jotka ovat Kouvolan ohella lähimpänä sydäntäni, hän
kertoo.
Kuvasarja tulee lisääntymään ja täydentymään kuluvan vuoden aikana Haminan
ja Kotkan kuvilla.

Stefan Lindfors suunnittelee logon

Seurat helteessä. Mänttärinmäen Heinäkalliolle kokoontui sukua viettämään perinteisiä sukuseuroja.
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Omien valokuvaprojektiensa lisäksi
Metsärinne oli mukana vuosina 2009–2010
muotoilija–taiteilija Stefan Lindforsin
uuden internetsivuston työryhmässä, toimien projektikoordinointi-, valokuvaus- ja
videokuvaustehtävissä.
– Yhteistyömme jatkuu edelleen ja Lindfors auttaa minua oman visuaalisen ilmeeni
kehittämisessä suunnittelemalla logon,
jonka toivon saavani käyttööni vielä kuluvan
kevään aikana, Metsärinne kertoo.
Ennen valokuvaajan uraansa Metsärinne
työskenteli pitkään mainos- ja mediaalalla.

KUVATEOS MENNEILTÄ VUOSILTA
TEKEILLÄ

SUKUMUSEO ON SAANUT
ULKOHUUSSIN

Mänttärin Sukuyhdistys on toimittanut kokoelmistaan yli 2 000
vanhaa valokuvaa Museoviraston arkistoon.
Valokuvien keräysprojekti sai alkunsa espoolaisen Eero Mänttärin (taulu 10 787) aloitteesta. Suuren työn kuvien kokoamisessa
on tehnyt inkeroislainen Eeva Puustinen (taulu 4019).
Valmisteilla on myös kuvateos, johon tulee noin 200 vanhaa
valokuvaa elämäntavoista menneiltä vuosikymmeniltä. Teoksen
on tarkoitus valmistua seuraaville sukujuhlille.
Sukujuhla järjestetään Viialan koululla Kouvolan Myllykoskella
kesällä 2012.

Kouvolan Liikkalan Mänttärinmäellä sijaitseva sukumuseo on saanut pihamaalleen ulkohuussin. Sukuyhdistys
teki hankinnan viime kesänä.
Yhdistyksen johtokunta on myös neuvotellut paikallisen
palokunnan kanssa alkusammutusvälineistön hankkimisesta sukumuseolle. Sukuyhdistys omistaa niin museorakennuksen kuin Mänttärinmäen tontin.
Sukumuseo on avoinna sopimuksen mukaan. Museolle
pääsee ottamalla yhteyttä museota vastapäätä asuviin
Tenho ja Sirkka Kujalaan puhelimitse numerolla 05-366
5190.

JUHA VESALA KIRJOITTI SUKULAISESTAAN
Niinipuun viime numerossa uutisoimme Kouvolan Sanomien urheilutoimittaja Juha “Juuso” Vesalan
(taulu 10 369) uudesta nuorisoromaanista “Kaksoiskuljetus” (WSOY
2009).
Tarkkasilmäinen lukijamme kertoo,
että kirjassaan Vesala tulee kirjoittaneeksi yhdestä sukulaisestaan.
Hän mainitsee kirjan sivulla pari
tyttökoripalloilijaa: Sini Kokkolan
ja Sanni Hellsténin, joka on Mänttärin sukua.
Hellstén (taulu 13 997) pelasi viime kaudella koripalloa SM-sarjassa
Peli-Karhujen joukkueessa ja kauden
päättyessä joukkue voitti naisten
Suomen cup-mestaruuden. Tiukan
taistelun jälkeen Lappeenrannan
Catzia vastaan joukkue saavutti
naisten SM-hopeaa.

tapahtumia

ARKKIPIISPA KARI
MÄKINEN MÄNTTÄRIN
SUVUSTA
Uudeksi arkkipiispaksi 11 äänen
enemmistöllä viime vuoden maaliskuussa valittu Kari Mäkinen (taulu
12 665) astui virkaansa saman vuoden kesäkuun alussa Jukka Paarman
jälkeen.
Mäkinen on syntynyt Porissa
5.1.1955 ja vihitty papiksi vuonna
1979. Hän on toiminut pappina useissa seurakunnissa ja ennen Turun
arkkihiippakunnan piispaksi nimittämistään vuonna 2006 hän oli Ulvilan
seurakunnan kirkkoherrana.
Mänttärin sukuun hän liittyy puolisonsa Eija Mäkisen (o.s. Ojala)
kautta. Mäkinen on syntynyt Karhulassa ja toimii sairaalapappina.

Japanissa tunnettu. Kotimaassaan vähemmän tunnettu suomalainen Cardiant on julkaissut
kaksi albumia Japanin markkinoilla.
(Kuva: Henri Ilanen/Halogeeni)

CARDIANT JA MIKKO MÄNTTÄRI KOKEILIVAT
SIIPIÄÄN EUROVIISUISSA
Suomen euroviisufinaalissa kilpaillut Cardiant jäi kärkikolmikon ulkopuolelle. Vuonna
2000 perustetussa bändissä soittaa bassoa Mikko Mänttäri (taulu 7531).
Cardiant äänitti useita demoja vuosina 2000-2003 ja vuonna 2005 bändi äänitti ensimmäisen täyspitkän, Midday Moon -nimeä kantaneen levyn. Silloisella levy-yhtiön,
Underground Symphonyn, julkaisuvaikeuksien takia albumi on julkaistu ainoastaan
Japanissa Marquee/Avalonin kautta.
Yhtye tuotti kaksi promo-levyä vuosina 2006 ja 2007. Vuonna 2007 Mikko Mänttäri
(basso) ja Marko Lindroos (koskettimet) liittyivät Cardiantiin yhteisten cover-projektien
johdattamana. Molemmat herrat toivat myös voimaa bändin stemma-osastolle.
Useiden laulajavaihdosten jälkeen Erik Karhatsu otti tarjolla olleen laulajan pestin
vastaan vuonna 2008. Hän kävi kokeilemassa vuoden 2008 Idolsissakin pudoten
teatteriviikonloppuna.

Toinen levy myös Japanissa
Cardiant julkaisi toisen levynsä, Tomorrow’s Daylightin, vuonna 2009. Levy julkaistiin
jälleen Japanissa Marquee/Avalonin toimesta. Muualle maailmaan levyä on myyty
ainoastaan yhtyeen omasta verkkokaupasta käsin.
Bändin ensimmäinen musiikkivideo näki päivänvalonsa viime vuonna, kun se tehtiin
Stars Upon Your Life -kappaleeseen TM-Filmsin toimesta.
Cardiant on toiminut nykyisellä kokoonpanolla vuodesta 2008. Bändin perustajäsen
on Antti Hänninen. Vuonna 2003 rumpaliksi liittyi mukaan Lauri Hänninen.
Bändi etsii parhaillaan yhteistyökumppaneita keikkamyyntiin, promootioon sekä
levyjen markkinointiin ja jakeluun. Bändi toimii oman yhtiönsä kautta.

MARKO WAHLSTRÖM
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SAAVUTUKSIA
Tälle palstalle toivotaan vinkkejä suvun
jäsenistä, jotka ovat suorittaneet jotakin
merkittävää valtakunnallisesti, alueellisesti tai
henkilökohtaisesti,esimerkiksi opinnoissa tai nimityksissä. Tai ovat kunnostautuneet omassa
työssään, opinnoissa tai urheilussa.

kulttuuri
Anssi Mänttäri (taulu 8098) sai viime kesän
Sodankylän elokuvajuhlien Sodankyläpalkinnon merkittävästä työstä kotimaisen
elokuvankulttuurin edistämisessä. Hänet
tunnetaan merkittävänä kotimaisena
elokuvaohjaajana.
Juhani Senne (taulu 5492) on julkaissut
esikoisteoksensa “Vesilinnun arvoitus ja kosminen säteily”. Hän on syntynyt Myllykoskella
vuonna 1937. Kirja on yhtä aikaa salapoliisi- ja
rakkausromaani sekä kuvaa erilaisten elämänkatsomusten yhteensovittamista.
Leena Morottaja (taulu 10 774) on kirjoittanut
teoksen “Kahdella tuolilla tarinoita keskipitkän
elämän varrelta”. Kirja kertoo muun muassa
omakohtaisia kokemuksia lapsuuden ajasta
sotavuosina, sen jälkeisestä ajasta Haminassa
ja Lapin-vuosista.
Jussi Lähde (taulu 6893) on kirjoittanut
veijaritarinan “Känsä tietää”. Lähde on tunnettu
politiikan ja median taustavaikuttaja. Hän on
toiminut muun muassa presidentin kansliassa
Martti Ahtisaaren aikana tiedottajana.
Juha Vesala (taulu 10 369) on julkaissut ensimmäisen lastenkirjansa “Kaulaantajahti”.
Aikaisemmin hän on julkaissut pakinakokoelman ja nuorten kirjan, joka sai Topeliuspalkintoehdokkuuden.

urheilu
Jouni Frimodig (taulu 10 429) ja Santeri Fält
(taulu 9761) ajoivat viime kesänä harvinaiseen
kaksoisvoittoon autocrossin SM-kisoissa
Toyota MR2:lla Oulussa. Molemmat edustavat
Valkealan Urheiluautoilijoita.
Antti Puhakka (taulu 10 652) menestyi viime
vuonna erinomaisesti ampumakilpailuissa
Juha Hirven perinteiden jatkana. Hän edusti
Suomea muun muassa maailmanmestaruuskilpailussa Münchenissä saavuttaen Suomen
joukkueen mukana kivääriammunnoissa
viidennen ja kaksi kuudetta sijaa. SM-kisoissa
hän oli kolmas kiväärin 300 metrin matkalla
sekä saavutti Eurooppa-cupissa ja sen karsinnoissa neljä kolmatta sijaa.
Carina Ketonen (taulu 10 112) voitti viime
kesänä Sulkavalla maantiepyöräilyn Suomen
mestaruuden. Matka oli 87,2 kilometriä ja aika
2.33,17. Hänet tunnetaan paremmin kansainvälisesti menestyneenä maastopyöräilijänä
saavuttaen viime kesänäkin palkintosijoja
kansainvälisissä kilpailuissa, kuten voitto Belgiassa Wallonia Cupin osakilpailussa. Tavoite
on nyt Lontoon olympialaisiin osallistuminen.
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Päättäjät kuntotestissä. Suvun valtuuskunta kohotti kuntoaan kokouksensa aluksi lahtelaisen
hyvinvointiyrityksen tiloissa.

VALTUUSKUNTA TESTAUTTI KUNTOAAN LAHDESSA
MARKO WAHLSTRÖM (taulu 1943), teksti
TIMO HUOVILA (taulu 2007), kuvat

Mänttärin Sukuyhdistyksen valtuuskunta päätti viime vuoden kokouksensa yhteydessä mittauttaa kuntonsa. Kokous pidettiin lahtelaisen hyvinvointiyritys 4 Event Oy:n
tiloissa.
Valtuuskunta tutustui aluksi yhdessä schi-jumppaan ja sen jälkeen osa testautti kuntonsa “Kehon ikä” -kartoituksella. Paikalla oli 27:stä valtuuskunnan jäsenestä 17.
Kokouksessa puhetta johti valtuuskunnan puheenjohtaja ja suvun päämies Jorma
Mänttäri (taulu 11 480). Kokous valitsi varapuheenjohtajaksi edelleen Anssi Paasivirran (taulu 10 793) ja johtokuntaan entiset jatkamaan.
Myös tilintarkastajina jatkavat samat henkilöt kuin aiemmin eli Jarmo Lehtomäki
(taulu 11 020) ja Mauri Toivonen (taulu 14 580).
Valtuuskunta käsitteli sääntöjen mukaisesti edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen sekä toimintavuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä
hyväksyi ne.
Valtuuskunnan kokouksessa nousi esille vuoden 2002 sukustrategiaseminaarin tulokset
ja niiden seuranta. Valtuuskunta päätti järjestää ennen tämän vuoden valtuuskunnan
kokousta jatko-osan seminaarille. Seminaari pidettiin Moision kartanossa Elimäellä 15.
tammikuuta.
Valtuuskunnan kokouslounaan yhteydessä kansanedustaja Jouko Skinnari (taulu 11
364) kertoi Päijät-Hämeen ja Lahden kaupungin tilanteesta kuntamurroksessa.

sukutapahtumia
TYTÖT PERUSTIVAT OMAN KERHON INKEROISIIN
Inkeroislaiset Amanda Kaukiainen (taulu 4021) ja Jonna Korpela päättivät
perustaa tyttökerhon, joka kokoontuu Inkeroisten yhteiskoulun tiloissa. Tytöt saivat
tukea Tyttis-kerhon toimintaan valtakunnalliselta Nuorten Akatemialta. He saivat
nuorten omiin projekteihin suunnattua Homma-rahaa.
Tytöt saivat ajatuksen kerhon perustamisesta viime vuoden alkusyksystä. Kaukiainen ja Korpela halusivat luoda kotipaikkakunnalleen kerhotoimintaa oman ikäisille
ja nuoremmille tytöille.
Aloitteelliset nuoret ovat suunnitteleet toimintaa pitkäjänteisesti kevääseen asti. He
ovat myös joutuneet miettimään, miten saada materiaalirahat riittämään ja miten täyttää kerhotunti. Myös byrokratia on tullut tutuksi tiloja etsiessä.
Jos ei löydy sopivaa tekemistä läheltä, niin kyllä kannattaa yrittää itse luoda sellaista, Kaukiainen ja Korpela kiteyttävät ajatuksensa Keskilaakso-lehden haastattelussa.

SAAVUTUKSIA

JARKKO MÄNTTÄRI (taulu 3940)

urheilu
Vesa Tarhala (taulu 3064) on saanut Keskilaakso-lehden myöntämän Etelä-Kouvolan
urheiluteko-palkinnon. Hän oli mukana voittamassa maastojousiammunnan joukkuemaailmanmestaruutta Unkarissa viime heinäkuussa.
Tarhala edustaa kouvolalaista Kymen Jousi
-urheiluseuraa. Hänen päätähtäin tänä vuonna
on Italian EM-kilpailuissa.

SOPUJAKO VAI RIITA?
Yllättävän usein kuulee juttuja siitä, kuinka perinnönjaosta syntynyt riita on rikkonut
monien lähisukulaisten välejä, joskus jopa peruuttamattomasti.
Suuria omaisuuksia ei välttämättä tarvita perintöriidan sytykkeiksi. Oikeastaan niin
mitätöntä perintökalua ei olekaan, etteikö siitä riitaa saa aikaiseksi, jos niin halutaan.
Riitaan tarvitaan vain ripaus ahneutta, itsekkyyttä tai epärehellisyyttä.
Äitivainaa joskus kertoi nähneensä nuoruudessaan, kun jossakin naapuritalossa perilliset olivat ryhtyneet riitelemään kotitalonsa vuodevaatteista, vaikkei viimeksi kuollutta
vanhempaa ollut vielä edes saatu mullan alle. Siinä kaksi sukulaista oli repinyt talon
pihamaalla yhtä lakanaa eri päistä periaatteella “Tämä on minun”.
Tapausta muistellessaan äiti ajatteli ääneen, että toivottavasti hänen ja isän jälkeen
ei semmoista makaaberia näytelmää järjestetä. Eikä muuten järjestetty.
Siitä on kohta 20 vuotta aikaa, kun olimme saatelleet isämmekin viimeiselle matkalle ja
perunkirjoituskin oli asianmukaisesti hoidettu. Me suurperheen sisarukset kokoonnuimme
tyhjäksi jääneeseen kerrostalokaksioon ja ryhdyimme niin sanotusti “saaliinjaolle”.
Kirjahyllyn kirjat tyhjennettiin olohuoneen lattialle yhdeksään kasaan. Sen verranhan
meitä sisaruksia oli perintöä jakamassa. Porukalla tarkistettiin, että kaikki kasat olivat
suunnilleen samanarvoisia. Sitten ei muuta kuin kirjapinojen päälle numerolaput ykkösestä yhdeksään, samanlaiset laput isän vanhaan lippalakkiin ja sieltä sitten kukin
vuorollaan sai nostaa lipukkeen, joka kertoi minkä kirjapinon onnelliseksi omistajaksi
nostaja pääsi.

Simo Kirssi (taulu 10 111) voitti viime vuonna
jo kolmannen kerran Saksan ja Euroopan mestaruuden crosscountryssa. Saksassa asuva
Kirssi on kotoisin Myllykoskelta. Tänä vuonna
hän ajaa Grand National Crosscountry -sarjaa
Yhdysvalloissa. Hän vaihtoi myös menopelinsä
BMW:stä Husqvarnaan.
Laura Valli (taulu 11 427) Helsingistä luistelee
Team Uniquen muodostelmaluistelujoukkueessa erinomaisesti. Joukkue johtaa maailman
listaa hienoilla suorituksillaan. MM-kisat ovat
tänä vuonna Suomessa. Valli on harrastanut
muodostelmaluistelua 10 vuotta. Pohjois-Haagan yhteiskoulun tämän kevään abiturientti oli
mukana MM-hopeaa keväällä 2009 Kroatiassa
ottaneessa joukkueessa.
Kimmo Levonen

Samalla tavalla koottiin yhdeksään kasaan isän palkinnot, äidin vähäiset korut ja muut
niin sanotut arvohilut, ja uudet arpajaiset käyntiin. Kaikki saivat niistäkin osuutensa. Onnekkain sai isän henkilökohtaisen MM-kultamitalin, mutta muillekin riitti arvokisalätkiä.
Perunkirjoitukseen oli perunkirjoittajan ehdotuksen mukaisesti naputeltu irtaimisto
-sarakkeeseen, että “tavanomainen”. Meinasi jo vähän huvittaa, kun pikkukamarin
vaatekomerosta kaivettiin esiin pienoiskivääriä, hirvikivääriä, sotilaskivääriä ja niin
edelleen. Tottahan jokaisen eläkeukon vaatekaapissa pitää lähemmäs kymmenen
toimintakuntoista asetta olla! Ihan tavanomaista.
Täytyy tunnustaa, että tässä kohtaa minä sisarusparven ainoana puolisokeana hiukan
taktikoin: Yksisilmäisyyteeni vedoten anoin, voisivatko sisaret hyväksyä, että minä saisin
isän vanhan kaukoputken ja jättäisin torrakkoarpajaiset väliin. Tähän armeliaat sisareni
suostuivat yksituumaisesti.
Kun vielä vanha kerrostalokaksio myytiin ja rahat jaettiin tasan yhdeksään osaan,
koko urakka oli onnellisesti hoidettu. Ja ilman pienintäkään riitaa. Vaan eipä meidän
sisarusten välillä ole niitä muutenkaan ollut. Sopuisa lauma. Se onkin ollut arvokkain
perintö, jonka me vanhemmiltamme saimme.

kolumni

Kirjoittaja on Mänttärin Sukuyhdistyksen valtuuskunnan jäsen ja Niinipuu-lehden
entinen toimitussihteeri.

Luistelu etusijalla. Laura Valli pyrkii
tänä vuonna Kauppakorkeakouluun.

muut
Timo Sakin (taulu 12 411) omistama Sakki Oy
palkittiin vuoden 2010 haminalaisyrityksenä.
Maanrakennusyritys on toiminut vuosikaudet
Summan Sakkilanmäellä. Veljekset Jouko ja
Kauko Sakki perustivat yhtiön vuonna 1962.
Sakkeja työllisti jo 1950-luvulla Summan
paperitehtaan maanrakennustyöt.
Mika Mänttäri (taulu 10 791) on nimitetty
Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kemian
tekniikan professoriksi 1.11.2010 lukien. Hän
on väitellyt tekniikan tohtoriksi.

Kerhon pitäjät. Jonna Korpela
(vasemmalla) ja Amanda
Kaukiainen vetävät Tyttis-kerhoa Kouvolan Inkeroisissa.
Kerholaisia etualalla.
(Kuva: Jari Kaukiainen)

Matti Karhima (taulu 5675) Kouvolasta palkittiin Suomen tietokirjailijoiden oppikirjapalkinnolla tunnustuksena pitkästä urasta auto- ja
kuljetusalan oppikirjojen teossa. Karhima on
autoinsinööri ja toiminut liki 30 vuotta ammattikoulun auto-osaston teoriaopettajana. Alan
julkaisuja on häneltä kertynyt yli 60.
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TAPAHTUMAKALENTERI

POSKETTOMIA HUULIA PUNTTILALTA

Valtuuskunnan kokous pidetään Tuusulassa
Erkki Mänttärillä 17.4. Kokouksesta ilmoitetaan
erikseen vielä valtuuskunnan jäsenille.
Käsitellään vuoden 2010 tilit ja toimintakertomus
sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Myllykoskella koulunsa aloittanut ja Kouvolassa ylioppilaaksi kirjoittanut vantaalainen
Matti Punttila (taulu 4681) suoritti filosofian tohtorin väitöskirjan Helsingin Yliopistossa
vuonna 1985.
Hän työskenteli muun muassa Suomen kielen nauhoitearkistossa ja Helsingin Yliopiston
suomen kielen laitoksella opetusassistenttina sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa tutkijana ja erikoistutkijana.
Punttilalta on ilmestynyt teokset “Haaskannäköinen tyttö” ja “Pilkettä silmäkulmassa”
sekä “Poskettomia huulia”. Teokset kertovat eri murteista ja tarjoilevia kielikuvia suomalaisesta elämänmenosta.
Niinipuun toimitus haluaa tarjota lukijoilleen otteita Punttilan “Poskettomista huulista”
-teoksesta.

Sukuseurat Mänttärinmäellä sunnuntaina 17.7.
kello 13. Tervetuloa suvun syntysijoille tutustumaan muun muassa sukumuseoon ja tapaamaan
sukulaisia.
Sukugolf mahdollisesti Porvoo Golfin kentällä
Porvoon Ritassa lauantaina 3.9. Ilmoittautumiset
viikkoa ennen Jorma Mänttärille sähköpostitse
osoitteella jorma.manttari@phnet.fi tai puhelimitse
numeroon 040 576 4150 tai Timo Huovilalle sähköpostitse osoitteella timo.huovila@kymp.net tai
puhelimitse numeroon 050 591 5786. Heiltä saa
myös tarkemmat tiedot ajankohdasta ja paikasta.
Pääkaupunkiseudun Mänttärien tapaaminen
Paasitornin kokoustiloissa Helsingin työväenyhdistyksen talossa (Paasivuorenkatu 5 A) maanantaina 10.10. kello 18.30 alkaen. Illassa on muun
muassa suvun jäsenten esittämää ohjelmaa,
kahvia ja sukulaisten tapaamisia.
Muut alueelliset tapaamiset. Ajankohdat ja
paikkakunnat ovat avoimia. Vastuuhenkilöitä ja
ideoitsijoita kaivataan. Jos olet sukutoiminnasta
ja tapaamisten järjestämisestä kiinnostunut,ota
yhteys Hämeenlinnassa Sirkka-Liisa Knuuttilaan,
puh. 0400 747 827, Jyväskylässä Jarkko Mänttäriin, puh. 040 586 5760, Tampereella Pekka
Kujalaan, puh. 050 586 0666, Turussa Leena
Paakkiseen, puh. 050 598325 ja muualla Jorma
Mänttäriin, puh. 040 5764 150 tai sähköpostitse
osoitteella jorma.manttari@phnet.fi.
Sukututkimusjaosto kokoontuu tarvittaessa.
Yhteyshenkilönä toimii Timo Huovila, puh. 050
591 5786 tai sähköpostitse timo.j.huovila@kymp.
net.
Sukumuseo on avoinna tarvittaessa. Ota yhteyttä
vastapääta asuviin Tenho ja Sirkka Kujalaan, puh.
05-366 5190.

Helsingin Työväen Teatterissa
esitettiin näytelmää “Oletteko
naimisissa” Lippuluukulle saapui
muuan mies, joka kysyi:
- Mitä tänään näytellään?
- Oletteko naimisissa,
sanoi lipunmyyjä.
- Mitä se teille kuuluu?

Vanhainkodin asukki avaa
oven. Siellä seisoo saarnamies, joka kysyy:
– Haluaisitteko tulla Jehovan
todistajaksi.
– En minä voi.
– Miksi ette? saarnaaja tivaa.
– Kun en nähnyt koko
tapausta.

“Rouva Helmi Mykkänen,
Hamina, Suurpyöriä” kirjoitti
Helmin täti osoitteeksi, kun
lähetti Helmille kirjeen Haminan
Isoympyräkadulle.

- Äiti, mitä erotiikka on?
- Mistä ihmeestä minä
sen tietäisin? Kahdeksan
penskan kasvattamisessa
on tekemistä aivan
riittävästi. Ei siinä ehdi
kaiken maailman sivistyssanoja opiskella!

Kivelän taloon tuli
evakoksi perhe, jonka sukunimi
oli Häkämies. Eräänä sunnuntaiaamuna emäntä tuskitteli
pääsärkyään. Silloin isäntä
selittämään:
- No, ihmekös tuo, sitähä sitä
illalla nii pitkää nuihi Hämiehii kansa tuolla tuvassa.
(Häkämiehiä on Kymenlaaksossa ja Mänttärin suvussakin)

Keskustelu hautajaisissa:
- Mihin Pertti oikein kuoli?
- Teki itsemurhan.
- Minä kun luulin, että se olisi
viimeinen asia, jonka hän tekisi!
- Niin se olikin.

Lähde: Matti Punttila. Poskettomia huulia – Kielikaskuista sanaleikkeihin, WSOY, Helsinki 2004
Tuomas Mänttäri (taulu 3978)
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Lyömätön lyöjä. Parhaan lyöntituloksen tehnyt Kimi Paunonen (oik.) sai palkintonsa Jorma Mänttäriltä.

IITIN SADESÄÄSSÄ PELASI
17 MÄNTTÄRILÄISTÄ

SARA VOUTILAINEN (taulu 11 481), teksti
TIMO HUOVILA (taulu 2007), kuvat

GOLF ON HAUSKA HARRASTUS
Suoritin viime kesänä golfin pelioikeuden eli green gardin Lahden Messilässä
ja päätin heti, että tänä vuonna lähden
mukaan Mänttärin sukugolfiin.
Kisa pelattiin Iitin kentällä kauniissa
kartanomaisemassa elokuun viimeisenä
lauantaina. Se oli minulle vasta toinen
kilpailu ja ensimmäinen aikuisten kanssa.
Se vähän jännitti, ja kun tullessani kisapaikalle huomasin, kuinka paljon Mänttärin
suvusta golffareita löytyy. Mukana oli sateisesta säästä huolimatta 17 osanottajaa.
Joukossa oli nuoria ja vanhoja.
Päivä ei alkanut sään puolesta kovin
lupaavasti, sillä taivaalta tippui taukoamatta vesipisaroita. Lähdimme kuitenkin
lyömään harjoituspalloja rangelle ennen
varsinaisen kilpailun alkua. Sadesuojat
otettiin esiin, kun kisa sai vihdoin alkunsa
ja kaikki ryhmät pääsivät lähtemään.
Lyöntejä tuli hyviä ja huonoja, mutta
tärkeintä oli, että koko ajan oli hauskaa.
Loppua myöten sääkin alkoi jo kirkastua
ja ehkä lyöntikin kulkea paremmin.
Golf on minusta mukava laji. Tosin
erittäin haastava ja yksi vaikeimmista

lajeista osata hyvin. Täytyy vain ottaa
rauhallisesti vastaan epäonnistumiset ja
kehittää taitoa. Hyvän pelitason saavuttaa
vain todella kovalla harjoittelulla.
Parasta golfissa on onnistumisen ilo
ja pelaaminen mukavassa seurassa. Sen
osoitti myös sukugolf sateisesta säästä
huolimatta.

Mänttärin Sukuyhdistyksen 13. golfkisa
pelattiin lauantaina 28. elokuuta sateisessa
ja koleahkossa säässä Iitin kentällä pistebogikilpailuna yhdessä sarjassa. Mukana oli
17 pelaajaa, joista yksi keskeytti kilpailun.
Paras lyöntitulos (SCR) oli kotkalaisella
Kimi Paunosella, jonka tulos oli 80 lyöntiä.
Alle sadan lyönnin pääsivät myös Markku
Paunonen (91) Kotkasta ja Mikko Huovila
(96) Espoosta.
Lähimmäs lippua pääsi Leena Raudasmaa
Kouvolasta. Pisin avaus oli lahtelaisella Riku
Paavolalla miehissä ja naisissa Sirkka Mänttärillä Hämeenkoskelta. Paras juniori oli 13vuotias Sara Voutilainen Lahdesta.
Tulokset:
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sukutapahtumia

1) Sirkka Mänttäri, MeG (Messilä), 34 pistettä
2) Timo Ukkola, KosG (Kuusankoski), 33
3) Riku Paavola, MeG (Messilä), 31
4) Kimi Paunonen, KG (Kotka). 30
5) Leena Raudasmaa, KosG (Kuusankoski), 29
6) Jorkka Terkko, ReG (Helsinki), 28
7) Mikko Huovila, KkG (Katinkulta), 27
8) Jorma Mänttäri, MeG (Messilä), 26
9) Markku Paunonen, KG (Kotka), 25
10) Timo Heikkilä, GT (Talma) ja Timo Huovila,
KkG (Katinkulta), 23
12) Sara Voutilainen, MeG (Messilä),
Jussi Voutilainen, ViGS (Vierumäki) ja
Vesa Mänttäri, MeG (Messilä), 22
15) Jorma Oksanen, HCG (Helsinki), 21
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KOTI- JA PIHA-APU
KOTIRANTA
10103

Sari Kotiranta
p. 044 523 0767
sari.kotiranta@pp.inet.fi

JUVEKIM OY 		

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

OSTAA/MYY KIRJOJA JA KERÄILYTAVARAA.

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

12095

Yrittäjänkaari 23, FI-30420 Forssa
Fax: +358 3 212 5515
Mob. +358 50 562 5835
2931 hanna-kaisa.kari@kariner.fi
Turvetuotannon, metsäalan ja
maanrakennusalan palvelut.

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

9200

PJ TURVE OY

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

Rakennusliike
MARKKU LÄÄTI Ky

HAKAHUOLTO
O. ANTTILA KY
Hevoshaka Hamina
05 - 344 8500

Lintilänkulma 13 49300 Tavastila
0400-790 082
32

15186

2292
13178

LIPUT
PÖYTÄVIIRIT
BANDEROLLIT

w w w. t a i t o p a i n o . f i

2431

Eräliike RIISTAMAA

Bar Cafe

Cever

4829

Leena Tamminen
Päätie 16, Inkeroinen
Puh. 05 - 535 3271

Pysäkkikahvila
Satu SUVIRANTA

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

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

INSINÖÖRITOIMISTO
ERNO SEPPÄ

Metsäsianpolku 7, 04600 Mäntsälä
puh. 019-687 3152, 040-529 6352
10520 erno.seppa@msoynet.com

TUOMISEN
KAIVUKONE KY
Elimäki

6288

05-368 4412

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

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

Laantintie 88 49520 Reitkalli
puh. 0400-727132

VEDINMESTARIT

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

KUNTO-MEKKA Oy

Pallokentäntie 4, 45700 Kuusankoski
P. 050-5680404
8006

Koneurakointi
TONI LÄÄTI

Vihanneksia
J & A MÄKELÄ Oy

Ilvesvuorenkatu 11, 01900 Nurmijärvi
Puh. 09-825 0401
12610

Koulutettu hieroja Jari Lampinen

8457

HAMINA-TRAILER Ky
Teollisuuskatu 20
49400 Hamina
05-3448 480

mukana tukemassa Sukuyhdistyksen toimintaa.

Tmi SEIJA FORSMAN

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

OY PRESSYSTEM AB

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

Kuusankoski, Inkeroinen

Tapio Koivulan Puutarha ky
9182

7999

Akkuhuolto
M.KUITTINEN Ky

Tienlanaukset Lumenauraukset

JORMA AULIN

2149

17500 Padasjoki
0400-354608

puh. 05-383 4038

6325

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

10269

11096

LEISTIN LEIPOMO

Vanha Sutelantie 47, Kotka
puh. 05-260 1040
Leivonnaiset tuoreina leipomosta
ma-pe 6-17, la 6-12
7391

Avoinna kesällä
arkisin
TERVETULOA
1915

Baaritoimintaa.Asiamiesposti.
Veikkaus. Elintarvikkeita.

SEURATALON BAARI

Metsäkyläntie 393, Metsäkylä
puh. 05-345 8206
13367

Autoilija
HANNU LYIJYNEN

Sähköurakointi SEPPÄLÄ

Honkelinmäentie 93, 43100 Saarijärvi
puh. 0400-644166
12871

2082

Lappeenranta
0400-930 371

15034
5840

Sinulle on aina tuoli kahvipöydässä

STEMMASSA

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

Kiinteistövälitys
KOTIKOLME Oy LKV

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

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

170

Jalon Mylly Oy

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

PUUNKÄSITTELYÄ METSÄSTÄ TIENVARTEEN

RUOKOLA KY

8577

KARHULAN PESUKARHU Ky

Itsepalvelua ja palvelua Mattopesut
Vuodevaatteet Perhepyykit Sopimuspesut
Työvaatteet Noutopalvelu

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

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

HEVOSMÄENTIE 42, PL 40,
FIN-46801 MYLLYKOSKI
PUH. 358 (0) 5 3657 057
FAX. + 358 (0) 5 3657058
E-MAIL:RUOKOLA@RUOKOLA.FI

Merilkon Oy

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

Kiitoskortit, pohjukkeet, kehykset sekä
samettikansiot valokuvaajille

PASPIS OY

MOKKAMESTARIT Oy

5283

Valaisimien erikoisliike

Suutari- ja avainpalvelu

M-SUUTARIT OY

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

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

VALOHUONE

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

14749

Meiltä paikkakunnan parhaat pizzat ja pihvit
Herkullinen á la carte -lista
Presidentti-kahvia
Arkisin lounas
Viihtyisä ja aurinkoinen terassi
Tunnelmalliset kabinettitilat
Elimäentie 54, Anjala. Puh. 05 317 1010
A-oikeudet
mariscoffee@pp.inet.fi www.mariscoffee.fi

Kodin Lakipalvelu Oy

3172

ilkka-hoikkala@luukku.com
SAVONKATU 35 C KOUVOLA
puh. 0500-701 480

KENNEL

New Holland ja CASE IHtraktorit ja työkoneet

Pekka Laurila Ky

Suomenlapinkoira,Lapinporokoira,Keeshond,Kleinspitz

1915

www.viksalan.fi
050 596 6099

2692

3723

Kouvola
0500-257 320
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KULJETUKSIA
vuodesta 1948 alkaen

Jäsperintie 5, 46800 MYLLYKOSKI
Puh. 05 - 325 5555

ARPOSALO OY

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

LVI-ASIANTUNTIJALIIKE

13494

4091

TURVAYKKÖSET

Hallituskatu 13 45100 KOUVOLA
p. 0207800280
Pallokentäntie 4 45700 KSNK
p. 0207800282
14226

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

MERISET

ITÄISEN SUOMENLAHDEN
RISTEILYT
0400-105014

SIPPOLAN SÄHKÖ JA KONE KY

46710 SIPPOLA
veli.lonka@sippolansahkojakone.fi
P. 0208 366 176 fax 05 366 6060
643

Vaunut, turvaistuimet ja muut tarvikkeet

WWW.PIKKUHURMURI.FI

14213

www.meriset.com

Veneveistämö
Markku Seppälä

Puuveneitä tarpeesi ja toivomustesi mukaan

Seppäläntie 30, 49480 Summa

12414

040-8388721

LVI-ASIANTUNTIJA

VESIJOHTOLIIKE

3943

WiLEN kY

Alikeravantie 30, 04250 Kerava. (09) 857 1165. Ark. 10-19, la 10-15

OJAKORVEN
PUUTYÖ OY
29630 POMARKKU
P. 02-541 5121

12954

NOSTURIPALVELUT HAMINASSA
NOSTURIURAKOINTI

Aho Oy

MUUTOT ja kuljetukset
JYRKI PAKKANEN KY

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

KONETYÖ S. HALONEN

328

0400 151 590

Maansiirtotöitä kaivurikuormaimella
Urakoitsija

HANNU HARJU

7796

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

8028

KAIKKI ALAN URAKOINNIT *ERIKOISKULJETUKSET

16- ja 19-paikkaiset
pikkubussit tilausajoon

2852

Haminan Auto-Apu Oy

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

0400-550 405

1638

12364

Mechelinintie 14 HAMINA
puh. 05-220 0700

P. 040-565 9623
www.masalines.fi

Okansuora 19 46900 Inkeroinen
0400-854489
6234

0400 252 848
Hilpi Jussila

8388

0400 654 802
Jukka Jussila

ATK -MYLLY OY
KOUVOLA

TIETOKONEET,OHJELMAT,
LISÄLAITTEET,PELIT

P. (05) 3750586

J.TOIKKA

Hiekoitussepelit/Kalliomurskeet

4451
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Maanrakennusurakointi/ Kuljetuspalvelut
Maansiirto/ Lavetti/ Nosturityöt
Tilaukset (05) 363 4415 Jarmo Toikka 0400-251 007

Merikatu 6, Hamina
Puh. 0102 290 800 www.autoportti.fi
ma-pe 9-17, la 10-13
10991

mintaa.
HITSAUSTARVIKKEET
MIG.TIG.PLASMA.LASER.

LASI- ja METALLITALO

LADEK WELDING

4089

Pl 52 49401 Hamina, f. 05-3444955
p.05-3444 950, 040-5269779
ari.ala-turkia@ariglas.fi

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

11011

Konepaja

Puh. 05 3450966 Gsm 041 4310522
Salmintie153, 49490 Neuvoton
maanrakennus.weckman@weckman.fi

12667

HAMJETS OY

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

MÄKELÄNKANKAANTIE 2, 49490 NEUVOTON
PUH (05) 345 0700 MATKAP. 0400-550 700
TELEFAX (05) 345 0770
rakennusliike.suntio@co.inet.fi
11488

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

RAKENNUS JA SANEERAUS

S.LEHTOMÄKI

899

Talopalvelu Vakkari

46750 Liikkala p. 0500-936020
www.slehtomaki.fi
11020VTT:n vedeneristyssertifikaatti

p. 040 585 7419

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

Kiinteistö- ja pienkonehuolto
Siivoukset

3016

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

3118

Kuljetusliike
KARI POLVELA OY
Eerolansuorantie 119
33680 Tampere

03-360 0940 0400-635 358

7041

KONEISTUSTYÖT

KYMEN
BETONILEIKKAUS

1247

Myllykoski

T:mi Ari Niemi

SAUNAPOLKU 8 45150 KOUVOLA
PUH. 05 375 4547
8624

kattopellit seinäpellit ikkuna- ym. pellit
vesikourut tikkaat lumiesteet kävelysillat

KYMEN PELTIRAKENNE OY
Mäyrämäenpolku 2 MYLLYKOSKI
puh. 0400-650 777
kymenpeltirakenne@gmail.com
280
www.kymenpeltirakenne.fi

yksityisille ja yrityksille

KONEISTUS
P.Harju

1889

Kampaamo Arja Metsäketo

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

INV 1+8 hlö

TAKSI Elimäki

Anjalankosken Terästyö Ky
27

Esa Nurmiranta

6477

LVI-alan ykkönen

13923

Päätetie 36, 49480 Summa
P. 020 779 0750
12411

Oy Primation Finland Ltd
Rautatienkatu 2, KOTKA
050- 5182928
www.primation.fi

14214

8394

JARMO POKKI Oy

4902

Rakennuttajakonsultointi
Merituulentie 26
06150 PORVOO
045 652 0882
jiipokki.oy@pp.inet.fi

Abrahaminkatu 13, 00180 HELSINKI
09-646 170
11231

MEOTEK Oy

Jäsperintie 1 Myllykoski
P. 05-363 6071 F. 05-325 4819
IKKUNA-, ERISTYS- JA KUVIOLASIT, PEILIT, TURVAURAT,
AUTOJEN JA TRAKTOREIDEN LASIT, ASENNUSPALVELU,
TAIDE- JA ASKARTELUTARVIKKEET, KEHYSTYSTYÖT

www.myllykoskenlasi.fi

11541
www.beam.fi
Beamark Oy
Kappelitie 6 A, 00220 ESPOO
Puh. 09-752 2218. Fax 09-752 2367

puh. 0400 554 493

PARTURILIIKE
ANJA LEPPÄ

SAKKI OY

Teollisuuskatu 26, HAMINA
P. 05-3448 840

Hamina
040 715 8017

3663

Mika Porvari
Takamaantie 527
45610 Koria
puh. 0500 974 098
www.meotek.fi

Rekisteröity hieroja
Markku Richter
10760

Karhulan linja-autoasema,
II kerros 48600 Kotka
044-3030602

www.kolumbus.fi/manttari
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KIITOS kaikille SUVUN YRITTÄJILLE. Olette arvokkaalla panoksella

mukana tukemassa Sukuyhdistyksen toimintaa.

Erikoishammasteknikko
LASSI OKSANEN

Uudet, yksilölliset hammasproteesit ja proteesien huollot sekä korjaukset.
VASTAANOTOT: 46800 Myllykoski, Keskikoskentie 5, P. 05 325 5800, 0400 650820
45100 Kouvola, Torikatu 6, 6. krs puh. 0500 650 820
07900 Loviisa, Degerbynkatu 12, P. 0500 650 820
10440

Kuntohoitaja
Anne Vakkari

Jaana Jääskeläinen,ompelijamestari
Ruokotie 25 49400 Hamina

Juholanmäentie 23, 46800 Myllykoski

P. 0400-656 248 www.jaananompelimo.fi

Puh. 045-678 1263

TILAUSTYÖT*BRODEERAUKSET*KORJAUSPALVELU

1665

3201

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

Lounaskahvila
Tasokas pitopalvelu

Merenhelmi
Maailman parhaat
lappalaiskoirat
www.lumiturpa.net
p. 0400-680 583
290
Tämänkin lehden painaja
Kirjapaino

COSMOPRINT OY

Laivanrakentajanpolku 2, 00980 Helsinki
Puh. 09-143 127, fax 09-147 853
16009

Reittisen Kotileipä Ky
Mäkitie 15, 49540 Metsäkylä
p. 05 345 8282
www.reittisenkotileipa.fi

Ompelimo

IITUN TILKKU

Torikeskus, Jyväskylä
014-613 511

PORVOO

15495

7844

LOUNASKAHVILA
PULLAPISTE
12783

11020

8148

Iina-Leena Kyntäjä
Kirkkokatu 19
48100 Kotka
Puh. 040 540 5859

Ratapaja Oy
Laatukiinteistöt Kouvolan seudulla
6409

Rakennusliike

Ismo Liikkanen Ky

Rakentaminen ja kuljetuspalvelut
Liikkasentie 38 49660 Pyhältö
Puh. 0400 358 738 05-355 1176
11898
Fax. 05-355 1156
Karjalantie 10-12, 48600 Karhula
p. 05 345 3555
pitopalvelumerenhelmi@pp.inet.fi
Arja Hujakka 040 730 0751
Marja-Liisa Pesonen 040 516 0541

10044 15234

2489

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

RAKENNUS PARKKALI
Rakennus & Remontointi
Heikintie 2, 46800 Myllykoski
040-5380182
jarno.parkkali@gmail.com

481

Mikä on kehosi ikä?

4event

HYVINVOINTIKESKUKSET

Helsinki, Aulanko, Levi,
Lahti, Tampere, Jyväskylä
www.4event.fi www.kehonika.fi
11481
0207 291 871

HS-TALLI

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

KOTKA
0400-209 823
15638
Kaikki kultasepänalan työt ammattitaidolla

Kultaseppä Jukka Nikkanen
Päätie 7, Inkeroinen
0400-940 656

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

2354

METSÄKYLÄN
AUTOMETALLI

Raine Eerola P. 0400 657 617
Mesänummentie 251, 49540 Metsäkylä
www.metsakylanautometalli.syhi.fi

3717

2186
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NIINIPUU 2011

5123

nappari.kouvola@fotonappari.fi

NIINIPUU ETSII AVUSTAJIA

Mänttärin Sukuyhdistyksen Niinipuu-lehden toimitus kaipaa uusia kirjoittajia tekemään
sukulehteä, jonka Sukuseurojen Keskusliitto on todennut maamme uutta etsivimmäksi ja
kokeilevimmaksi sukulehdeksi.
Niinipuun avustamisesta kiinnostuneita kirjoittajia kaivataan erityisesti Varsinais-Suomesta,
länsirannikolta ja maamme pohjoisosista.Sanankäytön taidon lisäksi kamerankäytön
hallitseminen on eduksi, sillä kirjoittajan olisi hyvä myös kuvittaa juttunsa. Myös kuvaajaavustajat huomioidaan. Sukulehden avustamisesta kiinnostuneet voivat kysellä lisätietoja
päätoimittaja Jorma Mänttäriltä, puh. 03-764 1338 tai toimitussihteeri Marko Wahlströmiltä, puh.
0400 434 529. Vapaamuotoisia hakemuksia voi lähettää osoitteella Marko Wahlström, NäseJutten katu 5 B 2, 06100 Porvoo tai sähköpostitse marko.wahlstrom@pp.inet.fi.

ILMOITUSAINEISTON TEKNISET VAATIMUKSET

Ilmoitukset julkaistaan pääsääntöisesti tekstitiedostoina. Jos ilmoitukseen halutaan logo tai
kuva, on se toimitettava jpeg-, tiff-, eps- tai pdf-tiedostona sähköisesti kirsi.juura@pp.inet.
fi. Valmiina toimitettavan pdf-aineiston koko L.58, K.26.Väripohja cmyk-, rgb- tai pmsvärimäärityksin.

HOITOLA OLLI

Luontaishoitaja
Laillistettu urheiluhieroja
Olli Töytäri
Haikarintie 16 , 21120 RAISIO
0400-782 486
7826
olli.toytari@massage.inet.fi

JÄSENET
Aila Huovi, Liikkalantie 743, 46900 Inkeroinen,
puh. 040 737 5238,
email: aila.huovi@pp.inet.fi
Timo Huovila, Koulutie 19 b, 46800 Myllykoski,
puh. 050 591 5786,
email: timo.j.huovila@kymp.net
Olli Sipilä, Jousitie 11, 01280 Vantaa, puh. 040
516 5414,
email: olli.sipila@yle.fi
Kaisu Venäläinen, Salmintie 135, 49490 Neuvoton, puh. 05-3450477

Ensi vuonna

MÄNTTÄRIN SUKUJUHLA
Kouvolan Myllykoskella
Viialan koululla
14.-15.7. 2012

13494

JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja: Ari Lehtomäki, Jokelankuja 59,
46900 Inkeroinen, puh. 0400 975 042, email: ari.
lehtomaki@lahivakuutus.com

Rahastonhoitaja: Sari Riivari, Valkjärventie 112,
49540 Metsäkylä, puh. 040 848 3169, email:
sari.riivari@edukouvola.fi

14669

6401

PL 2, 46901 Inkeroinen,
puh. 040 737 5238/Aila Huovi
email: manttari@kolumbus.fi,
Internet: www.kolumbus.fi/manttari
Pankkitili: Fi 18 5200 0650 0017 50

Sihteeri: Erkki Mänttäri, Vesitorninkatu 15 B,
45160 Kouvola, puh. 040 820 4477
email: erkki.manttari@pp1.inet.fi

80 VUOTTA
Sukuyhdistyksen
perustamiskokouksesta
400 VUOTTA
Tuomas Abrahaminpojan syntymästä

Avoinna: MA - PE 9 - 18.00
Kaupinkatu 11, 45130 Kouvola
Puh. 05-375 3719

MÄNTTÄRIN
SUKUYHDISTYS ry.

Contact person in North America:
J. Arthur ”Art” Jura, 30 Robins Road, Union,
Maine 04862, USA, email: artjura@msn.com
VALTUUSKUNTA 2008-2011:
Puheenjohtaja: Jorma Mänttäri, Hankalantie 5,
16800 Hämeenkoski, puh. 03-764 1338,
email: jorma.manttari@phnet.fi

6474
6727

JÄSENET
Jarkko Alajääski, Rauma (12488)
Mika Arola, Kotka (4432)
Aila Huovi, Kouvola, Liikkala (2951)
Timo Huovila, Kouvola, Myllykoski (2007)
Ari Lehtomäki, Kouvola, Liikkala (11022)
Auli Makkonen, Hamina (5390)
Aarre Muurman, Hamina (2381)
Erkki Mänttäri, Kouvola (11496)
Esa Mänttäri, Espoo (10790)
Jarkko Mänttäri, Jyväskylä (3940)
Pekka Mänttäri, Hamina (2186)
Tuomas Mänttäri, Helsinki (3978)
Kristiina Nivari, Helsinki (3914)
Leena Paakkinen, Turku (5840)
Anssi Paasivirta, Helsinki (10793)
Markku Pakkanen, Kouvola, Inkeroinen (2852)
Timo Puhakka, Helsinki (10648)
Eeva Puustinen, Kouvola, Inkeroinen (4019)
Jaakko Päivärinne, Lahti (1137)
Sari Riivari, Hamina (8087)
Kari-Matti Sahala, Pornainen (14495)
Samuli Sipilä, Helsinki (10775)
Riitta Siren, Espoo (6986)
Vesa Wakkari, Nurmijärvi (5511)
Reetta Väänänen, Kuopio (15740)

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

M
M-Itella oyj

SUVUN MYYNTITUOTTEET 2011

Kesän juhliin lukuisia lahjavihjeitä !

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

42€
*PRÄSSÄTTY RIIPUS 50€
*VALETTU RIIPUS 35€
HOPEINEN RIIPUS 27€
PINSSI
3€
EKOKASSI 5€
LIPPIS 10€
DVD-LEVY 5€
*RINTAMERKKI

SUKUJULKAISUT - Lahjaksi itsellesi tai jälkeläisellesi
MÄNTTÄRIN SUKUKIRJA

100€

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

ELÄMÄNPOLKUJA

20€

Suvun jäsenten kirjoittamia elämäntarinoita.
Koonnut Eero Mänttäri.

ONNITTELU- ja SURUADRESSIT 10€

AVAIMENPERÄ 4€
PÖYTÄLIPPU eli
STANDAARI 30€
ISÄNNÄNVIIRI
pituus 5 m. 60€
(8-12 m salko)
pituus 4,5 m.
(6-8 m salko)

50€

Valitse tilatessasi lauseet seuraavan numeroinnin mukaan:
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. Muistoa kunnioittaen. (Adressipakkauksessa mukana muistolauselista)
Adresseja on myynnissä myös Anjalankosken hautaus- ja juhlapalvelussa.
Niinipuu-lehden kustannukset ovat nousseet vuosi vuodelta. Olemme kuitenkin pyrkineet pitämään tukimaksun samana (10 €) edelleen.
Pyydämme suvun jäseniä maksamaan 10 euron TUKIMAKSUN KESKIAUKEAMAN PANKKISIIRTOLOMAKKEELLA.
Ilman Sinua ei tämän lehden teko olisi mahdollista. Kiitos avustasi !

