Menneilta vuosilta

TIMO MANNER

Monipuolinen
Ra vintola Karelia
Ravintola Karelia Kapylan Karjalatalossa tarjoaa
todella monipuolisesti jokaiselle jotakin.

Kauppias Timo M a n n e r (ent. Remsujeff) kuuluu Vienan Karjalaisten Liiton perustajajaseniin ja alkuvuosikymmenien merkkimiehiin. Han oli mukana jo historiallisessa
Vaasan kokouksessa huhtikuussa 1906 seka samana vuonna
Tampereella kokouksella, missa VKL perustettiin.
Timo Manner eli Kylaniemen Timo syntyi 22.2. 1874 Uhtuan pitajassa. Hanen kotitalonsa sijaitsi Keski-Kuittijarvesta
lanteen pistavan Kylanlahden rannalla. Kaytyaan nelja vuotta koulua Uhtualla ban siirtyi 12-vuotiaana Suomeen aluksi
Padasjoelle, missa sai kahtena talvena yksityisopetusta maisteri Lievolta. Sittemmin han kavi kirjanpitokurssin Vaasassa
seka suoritti yksityisesti kauppakoulun oppimaaran. Tahtaimessa oli liikemiehen ura.
Ensimmaisen tyopaikkansa Timo Manner sai T:mi Ivan
Mitrofanoffin paaliikkeessa Laihialla, toimi ensin kauppaapulaisena, sitten kirjanpitajana, kunnes vuonna 1902 perusti
yhteistuumin toisen karjalaisen, samassa liikkeessa palvelleen
Juho Tannerin (ent. JestojefQ kanssa oman yrityksen. Se toimi
aluksi Laihialla, mutta siirtyi sitten vuonna 1914 Vaasaan ja
laajeni ennen pitkaa suureksi kangastavarain tukkuliikkeeksi. 1930-luvun pulavuosien koettelemuksissa Tanner & Manner ajautui konkurssiin. Kaupankayntia Timo Manner jatkoi
pienemmissa puitteissa Virtain Tulijoella aina kuolemaansa
saakka 8.4. 1940.
Timo Manner ei saastanyt aikaansa eika voimiansa, kun
kysymys oli Karjalan asian eteenpain viemisesta. Han kuului
VKL:n johtokuntaan koko liiton toiminta-ajan eli vuodet
1906—1917, oli jasenena lukuisissa tyoryhmissa ja mukana
lahetystossa, joka kohta liiton perustamisen jalkeen vei vienankarjalaisten adressin Pietariin Arkangelin laanin edustajille valtakunnan duuman avajaisiin. Vuonna 1917 Timo Manner oli jalleen Pietarissa, nyt Karjalan Sivistysseuran lahetystossa Venajan valiaikaisen hallituksen puheilla. Han kuului
myos seuran 3-miehiseen valtuuskuntaan, joka kesalla 1918
kavi Berliinissa pyytamassa Saksan apua Karjalan sorretulle
kansalle.
Kun liiton nimi vuonna 1917 muuttui Karjalan Sivistysseuraksi, Timo Manner jatkoi edelleen aktiivista tyotaan johtokunnassa viela kahdeksan vuotta (v:teen 1925), tasta ajasta
kauden 1917—1919 seuran varapuheenjohtajana.
Vuonna 1924, Timo Mannerin tayttaessa 50 vuotta, perustettiin hanen nimeaan kantava lahjoitusrahasto, KSS:n juhliessa 30-vuotista toimintaansa vuonna 1936 handle myonnettiin seuran ansiomerkki (jarjestyksessa 13.).
Kylaniemen Timon henkilokuva jaisi vajavaiseksi, jos lopettaisimme tahan. Han oli nimittain paitsi kauppias ja heimomies myos tuottelias runoilija. Hanen kasialaansa oli mm.
pitka kahdeksanosainen juhlaruno vienankarjalaisten kokouksen avajaisiin Tampereelle. Timo Mannerin runoja julkaistiin
seuran aanenkannattajassa 1930-luvulle saakka. Ne olivat tavallisesti kalevalamitalla kirjoitettuja ja liittyivat aiheelta aina koti-Karjalaan.

Herkullisesta Karjalaisesta keittib'stamme loydat
taidolla ]a sydamella valmistettuja perinneruokia
tsupukoista aina karjalanpaistiin.
Kaytettavissanne on kaikkiaan neljatoista erilaista
ja erikokoista kokoushuonetta ja salia aina
4^400 hengelle.
Kaikki tanssista ja hyvasta musiikista nauttivat
ovat tervetulleita tanssi-iltoinamme keskiviikkona,
perjantaina seka lauantaina pyorahtelemaan
parketille tai muuten vain kuuntelemaan elavaa
musiikkia, jota esittavat toinen toistaan
kuuluisammat yhtyeet ja solistit.
Perinteisen pitopb'ydan loydat Kareliasta
sunnuntaina, jolloin kaikki alle 12-vuotiaat lapset
saavat ruokailla ilmaiseksi vanhempiensa
seurassa.

Tervetuloa viihtymaan - iloisesti yhdessa hyvassa seurassa.
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