
1850

ÄITI JA ISÄ 

Mantan äiti Anna Kaisa (1828–1893) 
oli kotoisin Akaan Kylmäkoskelta.
Hän meni vuonna 1844 naimisiin 
tyrvääläisen Antti Vilppalan kanssa
ja heille syntyi kaksi tytärtä.  
Antti kuitenkin hukkui Kokemäen-
jokeen, jolloin Anna Kaisa jäi
tyttärien kanssa Vilppalan taloon 
Roismalan kylään. 

Mantan isä Mikko Timoteus Lindroos
(1816–1878) oli kotoisin Ylö-
järveltä. Hän tuli Vilppalan talon
isännäksi vuonna 1850 mentyään 
naimisiin Mantan äidin kanssa. He 
saivat yhteensä 11 lasta, joista osa 
kuoli jo lapsuudessa.

SYNTYMÄ

Tyrvään Manta eli Amanda Pauliina Vilppala (käytettiin myös
sukunimeä Lindroos) syntyi 28.1.1853 Tyrväällä Roismalan 
kylässä. Hänen kummeinaan olivat Vehmaan ja Hopun talojen 
isäntäväet.

RIPPIKOULUSSA

Manta pääsi ripille suurten nälkä-
vuosien aikaan 4.10.1868.

URA ALKAA

Mantan isä Mikko Timoteus oli luonnon-
parantaja, joka oli luultavasti saanut
oppinsa isältään tai isoisältään.
Myös Mikon veljet olivat tunnettuja
parantajia. Manta auttoi jo varhain 
isäänsä  parannusmatkoilla ja jatkoi 
isänsä työtä tämän kuoltua vuonna 1878.

AVIOLIITTO

Manta avioitui Heikkilän talon
työmiehen Juho Alfred Jokisen kanssa.
Heidät kuulutettiin kirkossa 3.5.1879 
ja he menivät naimisiin todennäköisesti
10.8.1879. Juho oli Mantaa neljä vuotta 
nuorempi. 

1880

LAPSIA

Mantan ja Juhon ensimmäinen lapsi, Juha, syntyi helmikuussa 
1880, mutta menehtyi heti. Pariskunnan muut lapset: Johan-
nes s.1880, Hulda s.1882, Hilja s.1884, Kaarle s.1886, Anna 
s.1887 ja Martta s.1890. Vain Johannes, Hulda, Kaarle ja Anna 
elivät aikuisikään.

Kuvassa Anna-tyttären häät 6.3.1915. Kuvasta tunnistettavissa 
ovat alarivissa istuvat Juho Jokinen (vas.), Manta, Anna Keso, 
Väinö Keso ja  Anna Kaisa Vilppala sekä äitinsä ja morsiamen
välissä seisova Hulda Jokinen. Taaimmaisena seisova pitkä mies 
on todennäköisesti Johannes Jokinen.

TYRVÄÄN MANTA
AMANDA JOKINEN 1853–1922
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KOTI

Manta ja Juho rakensivat vuonna 1887 talon Marttilankadulle Marttilan kylään, josta tuli
myöhemmin Vammalan kauppala. Heidän talonsa avoveranta oli usein täynnä odottavia potilaita. 
Jokisten pihapiirissä oli toinenkin rakennus (kuvassa oik.), jossa Manta piti sairaskotia.

Jokiset omistivat myös maatilan Pohjolanjärven kylässä.

ASIAKASKUNTA KASVAA

Tyrvään kirkonkylään perustettiin vuonna 1884 postiasema, jonka 
kautta Mantan kirjeiden välitys helpottui. Vuonna 1895 valmis-
tunut Pori–Tampere-junarata toi Mantalle lisää asiakkaita ja 
mahdollisti postin ohella lääkkeiden lähettämisen potilaille.

KOKO KANSAN PARANTAJA

Manta ei tehnyt työtään vain  Tyrväällä,
vaan hän vieraili eri puolilla Suomea.
Esimerkiksi vuonna 1905 Manta kävi 
parannusmatkalla Lahdessa. Asiakas-
kunnan laajentuessa myös Mantan työmäärä 
lisääntyi ja varallisuus kasvoi. Mantan
ja Juhon sosiaalinen asema kohentui
yhteisössä vuosien varrella. 

1890

APTEEKIN ASIAKAS

Manta ja myöhemmin hänen tyttärensä Hulda
olivat tärkeitä asiakkaita Tyrvään
piirikunnan apteekissa. Marttilankadulla
sijainneen apteekin oli perustanut jo 
Konrad Wahlroos vuonna 1871, mutta sen 
pitkäaikainen apteekkari oli vuodesta 
1888 alkaen O.A. Bäckman.

SYYTETTYNÄ

28-vuotias Manta haastettiin piirilääkärin toimesta vuonna 
1881 Tyrvään tuomiokunnan käräjille puoskaroinnista. Asia 
vietiin jatkokäsittelyyn Turun Hovioikeuteen, jossa Mantalle 
annettiin varoitus. Se kuitenkin lykkääntyi ja asia jäi vaille 
lopullista ratkaisua.

Myöhemmin 1880-luvulla Manta tuomittiin ainakin kertaalleen 
käräjillä sakkoihin puoskaroinnista. Manta myös kävi kahdesti 
Helsingissä Lääkintätoimen ylihallituksen kuultavana, mutta 
ei saanut varoitusta. Lääkintöhallitus hyväksyi hiljaisesti 
hänen toimintansa.

Vammaskosken puusilta rakennettiin vuonna 1874 ja 
se purettiin vuonna 1915 kivisillan valmistuttua.
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1970

KUOLEMA

Manta kuoli 21.8.1922 ja hänet haudattiin 9.9.1922 Tyrvään 
kirkon hautausmaalle.

Mantan tytär Hulda kirjoitti eräälle äitinsä asiakkaalle:
”Kiitos kortistanne, minkä aikoja sitten saimme. Nyt kuitenkin 
ilmoitan, että äitini, joka niin kauan sairasti sai muuttaa 
taivaan ikikotiin 21.p. tätä kuuta kello 8.15 aamulla. Viikon 
hän oli hyvin heikko, sillä hänellä oli ankara keuhkotulehdus.
Korttinne tänne saavuttua, muisti hän neidin ja käski minun 
silloin kirjoittaa teille, mutta se jäi. Joten nyt lausun
surulliset terveiseni Teille ja kotiinne.”

PERINTÖ

Hulda Jokinen  jatkoi äitinsä jalan-
jäljissä ja työskenteli arvostettuna
parantajana koko ikänsä. Hän ei koskaan 
avioitunut eikä hankkinut lapsia. Hän 
kuoli vuonna 1962.

TALOT PURETTIIN

Vammalan lukiota vastapäätä sijainneet Jokisten rakennukset 
purettin 1970-luvulla. Niiden tilalle rakennettiin kerrostalo.
Purkutyön yhteydessä löytyi muun muassa Tyrvään Mantan
reseptejä, jotka arkistoitiin lopulta vuonna 2015 Sastamalan 
seudun museon kokoelmiin.

PATSAS

Vammalan terveyskeskuksen pihaan
pystytettiin Veikko Haukkavaaran 
tekemä Mantan patsas vuonna 1981.

1920
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