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Tätä kirjoitettaessa on 
kulunut lähes päiväl-
leen �0 vuotta siitä, 
kun sukuseuran perus-
tamista valmistelleen 
toimikunnan sihtee-
ri Arvo Kolari kirjoitti 
kirjeen suvun jäsenil-
le ja ilmoitti, että seu-
ran perustava kokous 
pidetään hotelli Lep-
päkertussa, Leppävir-
ralla. 

Juhlatoimikunta, niin 
kuin puuhamiehet ja -
naiset olivat sukupäi-
vien kutsun allekirjoit-
taneet, olivat tehneet 
hyvää ja perusteellista 
työtä. Sukupäiville oli 
suunniteltu tiivistah-
tinen kahden päivän 
ohjelma. Ohjelman ko-
koaminen oli vaatinut 
aikaa ja vaivaa, työ 
tehtiin talkoilla ja juh-
latoimikunnan omalla 
riskillä, sillä sukuyhdis-
tys oli vielä silloin pe-
rustamatta.

Nyt voimme kiitolli-
suudella todeta, että 
nämä miehet ja naiset, 
jotka olivat ottaneet 
tavoitteekseen perus-
taa Kolarien sukuseu-
ra, tekivät hyvää työ-
tä. Työn hedelmistä 

Hyvät sukuseuran jäsenet

me myöhemmin mu-
kaan tulleet voimme 
olla kiitollisia.
Joidenkin silloin jo mu-
kana olleiden puheista 
päätellen, työtä suvun 
alkujuurien selvittä-
miseksi ja perustavan 
kokouksen aikaansaa-
miseksi, oli tehty suu-
ren innostuksen val-
lassa, aika ajoin “yötä 
myöten”.

Perustavaan kokouk-
seen osallistui run-
saasti suvun jäseniä 
eri puolilta maata. Pe-
rustamisasiakirjan al-
lekirjoitti  �99   suvun 
jäsentä. Kyseistä mää-
rää voidaan pitää suu-
rena, kun muistam-
me sen, että Kolarien 
suku kuuluu sukuni-
mimäärältään pieniin 
sukuihin, siitäkin huo-
limatta, että sukuni-
mi mainitaan eräissä 
asiakirjoissa jo �460-
luvulla.

“Sydenpolttajien” su-
kuseuran toiminta 
käynnistyi erinomai-
sesti. Sukuyhdistyksen 
johtoon valitut hen-
kilöt ryhtyivät toimi-
maan tuloshakuisesti, 
kuten liike-elämässä 
on tapana sanoa. Su-
kututkimusta, jota oli 
jo aloitettu ennen seu-
ran perustamista, jat-
kettiin laajalla rinta-
malla. Tavoitteena oli 
saada sukukirja pai-
noon mahdollisimman 
nopeasti. Tämän työn 
tuloksena syntyikin 
sitten Kolarien suku -
niminen sukukirja, jo-
ka painettiin Gumme-
rus Kirjapaino Oy:ssä 
vuonna �996. 

Kirjan saatesanoissa, 
silloinen sukuseuran 
hallitus toteaa: “Suku-
seuran toiminnan al-
kuajoista lähtien on 
pohdittu Kolarien su-
kukirjan toimittamista. 
Tähän varoja vaativaan 
tehtävään on päästy 
lähes vuosikymmenen 
kestäneen jäsenmak-
sujen keräämisen tu-
loksena. Tauno Kolarin 
vuosia kestänyt pal-
katon tutkimustyö on 
nyt saatettu Arja Paka-
risen ja Raija Lassilan 
kokoamana valmiiksi 
kirjaksi.” Kirja on ollut 
paljon luettu teos su-
vun jäsenten piirissä ja 
saanut paljon lukijoita 
myös sukututkijoiden 
piirissä. Kirja on nyt 
loppuunmyyty. Tauno 
Kolari ja muut kirjan 
tekoon osallistuneet 
tekivät todella merkit-
tävän työn saattaes-
saan sukumme nimet, 
asuinpaikat ja muu-
takin historiaa kirjan 
muotoon tulevien su-
kupolvien nähtäville.
Kuten edellises-
sä Miilussa kerroim-
me, olemme järjestä-
neet Sukuseuramme 
�0-vuotispäivän mer-
keissä sukutapaami-
sen Soinilansalmen 
kylätalolle. Tästä tilai-
suudesta olet jo saa-
nut kutsukirjeen ja 
tässä lehdessä kerro-
taan asiasta vielä uu-
demman kerran. Tässä 
juhla Miilussa pyrimme 
kertomaan sukuseuran 
tapahtumista sen pe-
rustamisesta alkaen.

Kiitän kaikkia niitä 
henkilöitä, jotka ovat 
olleet sukuseuram-
me työssä mukana. 

Te olette tehneet ar-
vokasta työtä. Samal-
la toivon, että voimme 
myös tulevina vuosina 
jatkaa työtä, joka aloi-
tettiin virallisesti Lep-
pävirralla �4.06.�986.

Tapaamisiin Soinilan-
salmella kesäkuussa!

Pentti Kolari
Sukuseuran puheen-
johtaja
Kuopio
   

Pentti Kolari



4

He ovat luotsanneet suku-
seuraamme näinä menneinä 
20 vuotena

Puheenjohtajat:
Aaro Kolari, Leppävirta
Kalevi Kolari Suolahti
Martti Kolari Savonlinna
Paavo Kolari Hyvinkää
Pentti Kolari Kuopio
Varapuheenjohtajat:
Tauno Kolari Jyväskylä
Raimo Kolari Jyväskylä
Paavo Kolari Hyvinkää
Pentti Kolari Toivala
Esa Hakola Riihimäki
Sihteerit:
Arvo Kolari Varkaus
Irmeli Kiipula Hämeenlinna
Raija Lassila Vantaa
Rahastonhoitajat:
Pirkko Kuukkanen Kuopio
Seppo Kolari Leppävirta
Raija Lassila Vantaa
Jäsenrekisteri:
Tauno Kolari Jyväskylä
Seppo Kolari Leppävirta
Raija Lassila Vantaa

Sisältö
� Hallitukset vuosina �986 ja �006
3 Pääkirjoitus, Pentti Kolari
4 Sukuseuran hallituksissa �0 vuoden ai-  
 kana toimineet henkilöt
5 Amerikan Kolareita vierailulla esi-isien   
 synnyinseuduilla
6 Tervetuloa Leppävirralle Kolarit, Väinö   
 Massinen, kirkkoherra, lääninrovasti
7 Ulkomaille - Leppävirralle, Markku   
 Tervahauta, vs.kunnanjohtaja
8-�� Kuvastoa vuosien varrelta �986-�005,   
 Raija Lassila
��-�3 Kolarien elämää Pekkalanmäellä Tuus-  
 niemellä, Maija Lintula
�4 Tervetuloa Juhlimaan, Sukuseura Kolarit   
 r.y. �0 vuotta

Aaro Kolari Leppävirta �986-�989
Kalevi Kolari Suolahti �986-�99�
Ensio Kolari Vehmersalmi �986-�989
Pirkko Kuukkanen Kuopio �986-�993
Paavo Kolari Hyvinkää �986-�989, �995-�00�
Eino Kolari Heinävesi �986-�99�
Arvo Kolari Varkaus �986-�990
Veikko Kolari Säynätsalo, �986-�99�, �993-�000  
Palokka ja �003-�006
Seppo Kolari Kuopio �986-�988
Irmeli Kiipula Hämeenlinna �989-�99�
Raija Lassila Vantaa �989-�006 -08
Tauno Kolari Jyväskylä �990-�99�, �00�-�004
Pekka Kolari Vaajakoski �990-�994
Jukka-Pekka Kolari Espoo �990-�99�
Seppo Kolari Leppävirta �99�-�006
Arja Pakarinen Jyväskylä �99�-�000
Raimo Kolari Jyväskylä �99�-�997
Maija Kolari Jyväskylä �993-�995
Martti Kolari Savonlinna �993-�998
Jaakko Kolari Varkaus �994-�000
Pentti Kolari Toivala �996-�998
Erja Kolari Hämeenlinna �998-�00�
Esa Hakola Riihimäki �999-�006
Kirsi Miettinen Helsinki �999-�00�
Pentti Kolari Kuopio �00�-�006  -08
Jari Kolari Helsinki �00�-�006  -08
Kirsti Joki Kuopio �003-�006
Jorma Ojanne Mäntsälä �003-�006
Tiia Saurento Helsinki �005-�006  -08

Tilintarkastajia vuosien varrelta
Taisto Kolari Leppävirta
Seppo Kolari Leppävirta
Virpi Rautiainen Huutomäki
Pirjo Kolari Jyväskylä
Pekka Kolari Jyväskylä
Kalevi Kolari Suolahti
Reino Sundberg Espoo
Lea Ojanne Numminen
Heli Lindqvist Helsinki

Hallitusvuodet:
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Konginkankaan Pyyrinlahdesta  Pohjois-Ame-
rikkaan muuttaneen Matti Kolarin jälkeläisiä 
onnistuttiin löytämään sattumalta James Ko-
larin lehtikirjoituksen perusteella. James osoit-
tautui Olaf  Kolarin vanhimmaksi lapseksi, joka 
toimi Texasin yliopistossa opettajana.
 
Olaf Kolari kutsui sukulaisiaan vierailulle kotiin-
sa Chicagoon. Kutsua noudattivat Arja Pakari-
nen Jyväskylästä, Raija ja Marjo Lassila Vantaal-
ta. Tästä alkoi sukulointi rapakon yli molempiin 
suuntiin.

Vuonna 1994 Olaf oli �0 päivän vierailulla Suo-
messa. Kävimme etsimässä hänen äitinsä Sally 
Ahlgrenin tietoja Kristiinankaupungin virastois-
ta.

Vuonna 1996 tuli Olafin veljen Haroldin pojan 
perhe viikon vierailulle Keski-Suomeen. Gary, 
Beverly ja lapset Robert, Kaylee ja Sally Kolari.
Vuonna 1997 James Kolari vieraili Espoon Ota-
niemessä. Silloin tapasimme ensimmäisen ker-

Olaf mietteissään Kristiinankaupungin rantakahvilassa.

Riitta, Beverly, Robert ja Keylee Kolari Suolahden 
höyryfestivaaleilla tutustumassa nykyaikaiseen kotaan

Laidoilla Reino ja Irja Sundberg keskellä Raija Lassila ja Ja-
mes Kolari iltakahvilla Espoossa Sundbergeilla

Barbara ja Robert Baker vierailulla Marjo Lassilan koto-
na Vantaalla

Amerikan  Kolareita sukukokouksessa 12. elokuuta 2000. 
”Just a little distance NW of Grand Rapids Minnesota. �he�he 

reunion was a great success”

Amerikan Kolareita vierailulla esi-isien synnyinseuduilla

ran Jameksen, jonka ansiosta valtameren taka-
na olevat sukulaisemme löytyivät

Vuonna 2004 Olafin veljen Hjalmarin tytär Bar-
bara Baker vieraili miehensä Robertin kanssa 
Suomessa. Amerikan Kolarit kokoontuvat myös 
vuosittain sukukokoukseen. Vuoden �000  ko-
kouksen isännöivät Barbara ja Robert kesä-
asunnollaan lähellä Grand Rapidsiä Minnesotas-
sa elokuussa.
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Tänne Keski-Savoon, Leppä-
virralle on kantautunut tieto, 
että teillä on edessä mielen-
kiintoinen kokoontuminen he-
ti kesän alussa. Sukuseuranne 
täyttää �0 vuotta. Kesäkuun 
�4. päivänä vuonna �986 olitte 
koolla täällä Leppävirralla pe-
rustaessanne sukuseuraanne. 
On oikein sopivaa, että juhlis-
tatte nyt paria vuosikymmen-
tänne juuri täällä samoissa 
maisemissa. Kuulin, että olette 
valinneet kokoontumispaikak-
senne Soinilansalmen Salmita-
lon kauniine pihapiireineen. Se 
on hyvä valinta! Itselleni tuo 
paikka on kovinkin tuttu. Tä-
tä kirjoittaessani voin kertoa, 
että juuri eilen illalla meillä oli 
Salmitalon pihapiirissä kymme-
nennen kerran Talvitemppeli -
tapahtuma ahkerien kyläläis-
ten luodessa puitteet  Paikalla 
oli seurakunnan omien työnte-
kijöiden lisäksi oikein maaher-
ramme ja piispamme huoleh-
timassa “sanan jakamisesta”. 
Pakkastakin oli runsaat �0 as-
tetta.

Vuosien varrella olen pannut 
merkille, että Leppävirralla on 
varsin usein järjestetty suku-
seurojen kokoontumisia. Mo-
nien sukujen juuret ulottu-

TERVETULOA LEPPÄVIRRALLE KOLARIT!

vat täällä kauas paikkakunnan 
historiaan. Näin on jo siksikin, 
että Leppävirran pitäjä on syn-
tynyt jo vuonna �639. Monet 
suvut vaikuttavat vielä tämän 
ajan kunnan ja seurakunnan 
elämään hyvinkin vaikuttavas-
ti; niin myöskin Kolarien suvun 
jäsenet. Suvun esiintyminen 
kirkonkirjoissa alkaa jo �600-
luvun viimeisellä neljänneksel-
lä.

On hyvin arvokasta pitää yh-
teyttä suvun jäsenten kesken. 
Nykyisin sukulaiset asuvat 
kaukana toisistaan ja ydin-
perheet ovat kooltaan hyvin-
kin pieniä niin, että yhteyden 
tarvetta syntyy varmasti tätä-
kin kautta. Jos meillä oli Talvi-
temppelissä vilpoisat oltavat, 
niin teille toivon vähintään-
kin saman verran plus -astei-
ta ja aurinkoisia säitä. Toivon, 
että käyntinne täällä Keski-
Savon järvialueella ja vanhas-
sa leppoisassa savolaispitäjäs-
sämme olisi muistoihin jäävä 
kokoontuminen �0.-��.6. Ja ai-
nakin jos lähtee liikkeelle mat-
kojen päästä, niin kannattaa 
miettiä, josko jäisi ihan muu-
ten vain vielä muutamaksi lisä-
vuorokaudeksi.

Käykää myös kirkossamme 
Toivon sydämestäni, että teil-
lä olisi mahdollisuus käydä 
myös vaikuttavassa C. L. En-
gelin laatimien piirustusten 
mukaan rakennetussa kirkos-
samme. Kesällä meillä on aina 
opas paikalla klo �� - �7; ryh-
miä varten joustavasti sopien 
myös muulloin.

Leppävirran länsitornillinen 
pitkäkirkko on nimensä mukai-
sesti tilava ja kaunis. Kirkko-
hallituksen tilastojen mukaan 
kirkko on maan luterilaisista 
kirkoista seitsemänneksi suu-
rin; siinä löytyy istuinpaikka 
�.�00 sanankuulijalle. Alku-
jaan penkkirivit olivat taajem-

massa ja penkit kapeampia ja 
niin istumapaikkoja oli peräti 
3.300. Kirkko valmistui vuonna 
�846. Konservaattori Ulla Kilju-
nen entisöi edellisestä, vuon-
na �834 palaneesta kirkosta 
pelastetut Samuel Elmgrenin 
alttaritaulumaalaukset, jotka 
asetettiin vuonna �969 paikoil-
leen kirkon kuoriin. Oli kulu-
nut lähes �40 vuotta tulipalos-
ta. Nyt maalaukset palvelevat 
tehtävässään Leppävirran vai-
kuttavassa kirkossa.

Mutta mitäpä minä enempää 
intoutuisin kertomaan kirkos-
tamme. Tulkaa, katsokaa ja 
viihtykää! Pitkäaikainen seu-
rakunnan pappi, rovasti Pekka 
Karhu, joka toimi virassa täällä 
Leppävirralla peräti viisi vuosi-
kymmentä, kutsui Leppävirran 
nykyistä kirkkoa “morsiamek-
seen”. Samaa kiintymystä on 
nähty myöhemminkin. Ihmiset 
ovat olleet valmiita toimimaan 
eri tavoin seurakuntansa ja ko-
tikirkkonsa hyväksi.

Toivottaessani teidät Sukuseu-
ra Kolarit r.y:n väen tänne Lep-
pävirralle, haluan seurakunnan 
esipaimenena  rohkaista tä-
män päivän ja vielä huomisen-
kin seurakuntaa ottamaan oma 
paikkansa ja vastuunsa seura-
kunnan keskellä. Käykööt siinä 
kehotukseksi  Ison Kirjan sa-
nat: “Pysykää horjumatta tun-
nustuksessa ja toivossa, sillä 
hän, joka on antanut meille lu-
pauksensa, on luotettava. Pi-
täkäämme huolta toinen toi-
sestamme ja kannustakaamme 
toisiamme rakkauteen ja hy-
viin tekoihin.” Tällaista samaa 
keskinäistä huolenpitoa, kiin-
tymystä ja välittämistä haluan 
toivottaa keskellenne kokoon-
tuessanne kesäiseen sukuko-
koukseen täällä Leppävirralla.

Väinö Massinen
Kirkkoherra, lääninrovasti

Väinö Massinen
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Markku �ervahauta

Itse muualta Leppävirralle tulleena olen Savon-
maalla muissa pitäjissä törmännyt otsikon mu-
kaiseen ilmaisuun melko usein. Sananselityksen 
mukaan kokemus Leppävirrasta ´ulkomaana´ 
perustui kansainväliseen tuulahdukseen, joka 
muodostui muutamista ruotsinkielisistä karta-
nonomistajaperheistä henkilökuntineen sekä 
Saimaan kanavan avaamasta reitti- ja tavaralii-
kenteestä mm. Pietarista syvälle Savoon. Maan-
tieyhteydet olivat siihen aikaan hevosvetoisia 
ja rautatiet tekivät vasta tuloaan  Leppävirralla 
tosin laivanvarustajien painostuksesta lännem-
mäksi Pieksämäen kautta rakentuen.

Matkailu on tänäkin päivänä hyvin merkittävä 
ja jatkuvan kehittämisen kohteena oleva elin-
keino Leppävirralla. Luontaiset edellytykset 
ovat suosiolliset sekä luonnonkauneuden että 
maantieteellisen sijainnin suhteen. Valtatie 5 ja 
Saimaan syväväylä menevät kirkonkylän kah-
den puolen. Kirkonkylässä sijaitseva Vesilep-
pis-kokonaisuus kylpylähotelleineen ja hiihtoa-
reenoineen on hyvinvointimatkailun keulakuva, 
jonka lisäksi mm. lukuisat yrittäjät pitävät yl-
lä maaseutu- ja mökkimatkailukohteita. Hulp-
peita luonto- ja maisemakohteita pitäjässä on 
paljon, mainittakoon tässä nyt helposti saavu-
tettavat Leppävirran silta, Konnuksen kanava-
alue, Sorsakosken ruukkiympäristö, Orinoron 
rotko ja vaikkapa Mustinmäen kylän perinne-
maisemat.

Leppävirta haluaa olla asuin- ja yrityskun-
ta. Laadukkaan, luonnonkauniin ja rauhallisen 
asumisen edellytykset ovat monelle perheel-
le ensisijaisia jonka myötä työssäkäyntimatkat 
mm. naapurikuntiin tuntuvat olevan jatkuvas-
ti pitenemässä. Työssäkäynti- ja asiointialueet 
laajenevat ja yhdistyvät. Vapaa-ajan ja ympä-
rivuotisen asumisen raja on muuttunut epä-
määräisemmäksi ja niinpä monesta pitäjämme 
alueella sijaitsevasta miltei 3000 kesämökistä 
on tullut hyvin varusteltuja kakkoskoteja. Myös 
uusia mökkejä ja omakotitaloja rakennetaan 
kymmenittäin joka vuosi.

Yrittämisen virtaa haluamme ylläpitää. Kehit-
tyvä ja verkostoituva yritystoiminta luo uusia 
työpaikkoja ja edellytyksiä myös uusien yritys-
ten syntymiselle ja sijoittumiselle kuntaan. Lep-
pävirta on, ehkä monelle pienenä yllätyksenä, 
elinkeinojensa osalta melko teollistunut. Työ-
paikoista n. kolmannes on teollis-tuotannolli-
sella sektorilla. Perinteistä johtuen erityises-
ti kehittyneen metalliteollisuuden osaaminen 
ja tuotanto muodostaa tärkeän pääoman kun-
nassa maa- ja metsätälouden ohella.

Ulkomaille  Leppävirralle

Sukuseura Kolarit r.y. on onnistuneesti valin-
nut �0-vuotisjuhlakokouksen pitopaikaksi Lep-
pävirran Soinilansalmen ja sen upean kylätalon  
paikan, jossa kyläläisten vapaaehtoisen yhtei-
sen tekemisen työ, tahto ja näytöt ovat vierai-
denkin nähtävillä. Kesäaikaan tosin helmikui-
sen Talvitemppelin jää, valot ja pakkanen ovat 
muisto vain, mutta kuitenkin kylän nettisivuil-
la (www.soinilansalmi.net) valokuvin kaikkien 
ihailtavissa.

Lämpimästi tervetuloa sukuseuran juhlakoko-
ukseen Leppävirralle

Markku Tervahauta
vs. kunnanjohtaja  
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Kolarien sukuseura perustettiin Leppävirralla 
�4.6.�986. Puuhamiehenä oli Arvo Kolari Var-
kaudesta. Hän oli lähettänyt 400 kutsukirjettä 
Kolari -nimisille henkilöille ympäri maata. Hän 
toimi myös kokouspäivän ohjelman juontajana. 
Ohjelmaa olikin runsaasti. Leppävirran peliman-
nit Aaro Kolehmainen, Ilmari Kuokkanen, Eino 
Ruuska ja Martti Tiitinen aloittivat ohjelman. Pi-
täjäneuvos Aaro Kolari lausui tervetuliaissanat, 
jonka jälkeen oli kokouksen virallinen osuus ja 
Sukuseura Kolarit sai alkunsa ja ensimmäisen 
hallituksensa. Hallitukseen valittiin yhdeksän 
jäsentä, Aaro Kolari Leppävirralta, Kalevi Ko-
lari Suolahdesta, Ensio Kolari Vehmersalmelta, 
Pirkko Kuukkanen Kuopiosta, Paavo Kolari Hy-
vinkäältä, Eino Kolari Heinävedeltä, Arvo Kola-
ri Varkaudesta, Veikko Kolari Säynätsalosta ja 
Seppo Kolari Kuopiosta. Kokouspäivän useista 
puhe- ja musiikkiesityksistä poimin tähän Hel-
ka Hynnisen runon, jonka hän oli tekaissut ko-
koukseen tulomatkalla. 

Ryhmäkuvassa 14.6.1986 ovat kaikki sukuseuran perustamiskokoukseen osallistuneet henkilöt, joita oli yhteensä 225 
(lapsia 26, aikuisia 199).

KUVASATOA VUOSIEN VARRELTA 1986 - 2005
VUOSI 1986

Helkan runo

On niin kovin mukavaa ja kerrassaan niin suurta,
kun Arvo alkoi tutkimaan Kolarin sukujuurta.
Vaikka joskus tuntuu, että meitä on niin vähän,
niin suuri joukko sentään saapui kokoukseen tähän.
Moneen kolkkaan Suomen nientä levinnyt on suku,
kuinka paljon meitä onkaan, selvinneekö luku.
Minä hiukan teille kerron sukuhaaran vaiheet 
niistäkin nyt varmaan saisi monen laulun aiheet.
Konneveden perukoilta lähti sulhasiksi
Juho-pappa Vesannolle - tiedättekö miksi?
Sieltä haki morsioksi Edlan Korventakaa,
siitä alkoi yhteiselo, elämä niin vakaa.
Edla siellä emäntänä hääri suuren talon
yksitoista lasta siellä näki päivänvalon.
Kauppias ja talonpoika oli meidän pappa,
mittana kai siihen aikaan kyynärä tai kappa
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Vuonna �987 kokoonnuimme Mikkelin mlk:n 
Hiirolassa, Helka ja Lassi Hynnisen maatilalla. 
Siellä osallistuin ensimmäistä kertaa Kolarien 
sukukokoukseen. Muistan hyvin kun istuimme 
Matiskalan tuvassa laulamassa, kiinnitin huo-
miota erään iäkkään miehen ulkonäköön. Kuis-
kasin vieressäni istuvalle sisarelleni: “Katso 
tuota miestä  hänhän on ihan Kolarin papan nä-
köinen”. Myöhemmin sain tietää, että kyseessä 
oli seuran puheenjohtaja pitäjäneuvos Aaro Ko-
lari. Vaikka Aaro on Leppävirran Kolareita ja iso-
isäni on Rautalammin Kolareita oli yhdennäköi-
syys ilmeinen.
 
Toinen vastaavanlainen tapaus, joka minua 
hämmästytti, oli Amerikan Kolareilla. Olaf Kola-
ri kysyi aikoinaan Suomessa vieraillessaan tie-
dänkö onko kellään Kolarilla näppylää korvas-
sa? Hän näytti pientä nystyä korvanlehdessään. 
Totesin heti, että sisareni pojalla oli pienenä ai-
van samanlainen nysty korvanlehdessä ja aivan 
samalla paikalla kuin Olafilla. En ole muistanut 
tarkistaa onko pojalla nysty vielä aikuisenakin 
korvanlehdessään. Tätä yhtäläisyyttä en niin-

Helka ja Lassi laulattavat kokousväkeä Matiskalan tuvassa.

VUOSI 1987

kään ihmettele, onhan esi-isämme (Olafin ja 
minun) kuuden sukupolven takaa veljeksiä kes-
kenään.

Geeniperimä on ihmeellinen asia. Varmasti teis-
tä jokainen on huomioinut pieniä yksityiskoh-
tia, jotka ovat periytyneet lähisukulaisissa mut-
ta, että useiden sukupolvien takaa törmää näin 
selviin todisteisiin suvun ja perheen parissa, se 
on jo ihme.

VUOSI 1988
Sukukokous  pidettiin Siilinjärvellä, Kunnon-
paikka Vuorelassa. Täältä muistan vain sen, et-
tä tulimme nälkäisinä paikalle ja suoraan ruoka-
pöytään. Kokouksen jälkeen lauloimme jonkin 
aikaa luultavasti takkahuoneessa ja käväisim-
me järven rannassa rantasaunalla. Siilinjärven 
kokouksesta ei minulla ole yhtään valokuvaa. 



�0

Vuosikokous pidettiin Konneveden Särkisa-
lossa Iloharjun talossa, joka on aikoinaan ol-
lut Kolarien omistuksessa. Aamulla varhain 
kokoonnuimme Konneveden kirkkoon hartaus-
tilaisuuteen. Sen jälkeen  Helka Hynninen ja Ka-
levi Kolari laskivat kukkalaitteen Kolarien suku-
haudalle. Sankarihaudalle kukkalaitetta olivat 
laskemassa Arja Pakarinen ja Aaro Kolari.

Ohjelman virallisen osuuden ja ruokailun jäl-
keen Raimo Kolari Äänekoskelta tarjosi haluk-
kaille venematkan Keiteleellä. Keski-Suomen 
järvimaisema kiinnosti  monia ja Raimo ajoi 
useita kertoja lenkin  upealla huviveneellään 
Keiteleellä. 

Konneveden kivikirkkoon kokoonnuttiin aamul-
la hartaustilaisuuteen.

Kokouspaikka, Iloharjun päärakennus.

VUOSI 1989

Kukkalaitteen lasku suku- ja sankarihaudalle.

Kokousväkeä hautausmaan kappelin edessä.
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VUOSI 1990
Sukukokous pidettiin Heinävedellä.

Asessori Eino Kolari piti juhlajumalanpalveluksen.

Kokousväkeä kirkon edustalla hartaustilaisuuden jälkeen 
lähdössä kokouspaikalle.

�aiteilija Juha Kolarin näkemys Wirgilius Kolarin muutto-
matkasta Rautalammilta Leppävirralle

Tänä vuonna taiteilija Juha Kolari suunnitteli Ko-
larien sukuvaakunan, jonka Suomen Heraldinen 
seura hyväksyi  heraldisesti moitteettomana re-
kisteriinsä numerolla 340. Vaakunan kuvaus: 
Kilpi polvikorolla kultaan ja mustaan katkoinen. 
Mustassa alakentässä kultainen viisihaarainen 
liekki. 

Tänä vuonna ilmestyi myös ensimmäisen  ker-
ran sukuseuran jäsenjulkaisu Miilu, jolla on 
viestitetty jäsenille seuran tapahtumista ja jol-
la oli tarkoitus hankkia varoja suunnitteilla ole-
van Kolarien sukukirjan rahoittamiseksi. Ensim-
mäiseen Miiluun onnistuttiin saamaan runsaasti 
kannatusmainoksia, olihan silloin maan talous 
vielä voimissaan. Nyt vuonna �006 saattaa juh-
lajulkaisun mainostuotot jäädä melko vähäisik-
si aktiiviväen eläköitumisen vuoksi. Ei ole enää 
kauppasuhteet kuten olivat silloin. 

Sukuseuran jäseniä Rautalammin Kolarinsaaressa, 
paikalla,jossa tiedetään  Pekka Kolarin asuneen 1554 

Tältä asuinpaikalta Pekka Kolari lähti veroja pa-
koon pohjoiseen ja asettui asumaan Tornion-
jokilaaksoon Kolarinsaareen, Hänen mukaan-
sa väitetään Kolarin kunnan aikanaan saaneen 
nimensä.

Kolarien asuinpaikka 1500-luvulta alkaen
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VUOSI 1991
Sukuseura vietti viisivuotis- juhlaa Viitasaarella Lummeniemen leirikeskuksessa. Väkeä oli paikalla 
noin �50 henkeä. Kokouksen jälkeen laulettiin yhdessä Keiteleen rannalla Helka ja Lassi Hynnisen 
säestyksellä ja illalla nautittiin Kalevi Kolarin valmistamaa rantakalakeittoa.

Lummeniemessä julkistettiin myös Juha Kolarin suunnittelema Kolarien sukuseuran vaakuna, jota 
myytiin suvun jäsenille A4-kokoisena Juhan nimikirjoituksella varustettuna. Näitä vaakunoita on 
vieläkin jäljellä ja sellaisen voi lunastaa itselleen �0-vuotis juhlakokouksessa Soinilansalmella tu-
levana kesänä.

�euvo, Anja, Marja-Leena, Erkki, Liisa Kolari. Edessä Ulla-Maija ja Anna-Kaisa. �euvon kädessä 
uunituore Kolarien sukuvaakuna. �austalla kokouspaikka, leirikeskuksen päärakennus 

Viitasaaren hautausmaalla laskettiin Kolarien sukuhaudalle kukkalaite. Kunniavartiossa Ris-
to Kolari Vuorilahdelta
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VUOSI 1992

Ryhmäkuva 11.7. Jyväskylän kokouksesta Hotelli-Ravintola Priinuksen pihalla.

Jyväskylän kokoukseen osallistui noin sata su-
kuseuran jäsentä. Kokoonnuimme aluksi Tau-
lumäen kirkkoon kuulemaan asessori Eino 
Kolarin sanaa. Hartaustilaisuuden jälkeen siir-
ryimme Hotelli-Ravintola Priimukseen pitämään 
vuosikokousta. Siellä saimme ihailla taiteilijoi-
den Juha Kolarin Kaakamosta ja Juhani Kolarin 
Viitasaarelta, myyntinäyttelyyn asettamia tau-
luja. Kuulimme myös rovasti Markku Hovikos-
ken esitelmän aiheesta “Juuriaan etsivä ihmi-
nen”. Suomen Silta julkaisi tiedot vuoden �99� 
sukuseurojen kokouspaikoista teemana “Juu-
ret Suomessa”. Mahdollisesti tämän ilmoituk-
sen ansiosta mekin saimme kokoukseemme 
kaksi ulkosuomalaista, molemmat Kolarit tuli-
vat Ruotsista. Sukuseuran esimies Kalevi Kolari ja sihteeri Raija Lassi-

la luovuttivat Arvo Kolarille hänen sukuaan esittävän su-
kutaulun
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VUOSI 1993

Kokousväkeä Savonlinnan Casinon rannassa

Kesäkuun toisena viikonloppuna meitä saapui 
Savonlinnaan noin sata henkeä. Pikkukirkossa 
pidetyn hartaustilaisuuden jälkeen lähtivät Aa-
ro, Arvo ja Kalevi Kolari laskemaan kukkalait-
teen sankarihaudalle. Kunniavartiossa seisoivat 
Antti ja Jari-Matti Kolari. Muu kokousväki siirtyi 
Casinolle, missä vuosikokous pidettiin ja missä 
saimme tutustua taiteilija Juhani Kolarin taulu-
näyttelyyn ja taiteilija Katri Eskelisen käsityö- 
ja akvarellinäyttelyyn  Kokouspäivän päätteeksi 
vei M/S Aallotar meidät reilun tunnin mittaisel-
le risteilylle Savonlinnan lähivesille. Laiva jätti 
meidät Olavinlinnan laituriin, mistä jatkoimme 
jalkaisin oopperanäyttämön kautta Olavinlin-
nan uumeniin. Reilun tunnin mittaisen opaste-
tun kierroksen jälkeen olimmekin valmiit lähte-
mään kotimatkalle.

Suvun vanhin jäsen Taavetti Kolari täytti 5.3.�993 
sata vuotta. Pirteää vanhusta kävivät sukuseu-
ran puolesta onnittelemassa Aaro ja Seppo Ko-
lari sekä Pirkko Kuukkanen. Taavetti kolari viet-
ti vanhuudenpäiviään tyttärensä Ellin kanssa 
kotonaan Karpjärven talossa Toivalassa. Suku-
seuran ensimmäinen puheenjohtaja pitäjäneu-
vos Aaro Kolari täytti 80 vuotta �.7.�993. Synty-
mäpäiväjuhlat vietettiin Leppävirran vanhassa 
pappilassa. Sukuseuran puolesta Aaroa olivat 
onnittelemassa Arvo, Kalevi, Tauno, Seppo ja 
Martti Kolari sekä Arja Pakarinen ja Raija Las-
sila.

�aavetti Kolari

Aaro, Martti ja Seppo Kolari ja Raija Lassila
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VUOSI 1994

Kolarit Kuopiossa kaksipäiväisessä kokouksessa

Sukutapaaminen aloitettiin Kuopiossa Hotel-
li Savoniasta lauantaina. Päivän aikana tehtiin 
muutaman tunnin laivaristeily Kallavedelle. Ilta 
vietettiin laulaen ja seurustellen hotellilla.

Sunnuntaina aamuhartauden jälkeen kävi osa 
kokousväestä laskemassa kukkalaitteen Kola-
rien sukuhaudalle. Maittavan aterian, vuosiko-
kouksen ja päiväkahvin jälkeen kukin lähti omil-
le teilleen.

Kokoukseen oli saapunut Chicagosta seuran 
amerikkalainen jäsen Olaf Kolari, joka oli vierai-
lulla isänsä Matti Kolarin synnyinmaassa. Olafin 
�0-päiväisen Suomen vierailun aikana hänel-
le järjestettiin seuran jäsenten toimesta moni-
puolinen ohjelma. Hän tutustui ennen Kuopion 
kokousta pääkaupunkiseutuun. Kuopiosta mat-
ka jatkui Arja ja Teuvo Pakarisen kesäasunnolle, 
missä nautittiin Martti Kolarin valmistamaa  ja 
sukuseuran arpajaisista voitettua kalakukkoa. 
Olaf vieraili myös Viitasaarella Tarvaalassa Helli 
ja Paavo Kolarin vieraana. Paavo tutustutti hä-
net suomalaiseen maanviljelykseen ja metsän-
hoitoon. Matkalle mahtui vielä vierailu Kongin-
kankaan Pyyrinlahdessa, paikalla mistä Olafin 
isä Matti Kolari oli vuosisadan vaihteessa läh-
tenyt Amerikkaan, sekä risteily Keiteleellä Reijo 
Kolarin huviveneellä. Kalevi Kolari järjesti vuo-
rostaan kavereidensa kanssa illansuussa nuot-
takalastus näytöksen ja tarjosi rantakalakeittoa 
kesämökillään Listossa. Vierailuun mahtui lisäk-
si monia hauskoja tapaamisia ja tapahtumia.  

Asessori Eino Kolari täytti 90 vuotta 16.1.1994. Martti Ko-
lari ja Raija Lassila kävivät Vammalassa häntä onnittele-

massa.

Riitta, Reijo, Maija ja Olaf Kolari, �euvo Pakarinen Raija 
Lassila ja Arja Pakarinen Äänekoskella. Kävimme tutustu-

massa Reijon puutyöfirmaan.
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VUOSI 1995

10-vuotisjuhlassa Leppävirran vanhan pappilan pihalle oli kerääntynyt runsas joukko sukuseuran jäseniä

Leppävirran kokouksessa oli jäsenillä vielä mahdollisuus tarkastaa ja tehdä korjauksia sukukirjaan 
tuleviin tietoihinsa. �auno ja Maija Kolari sekä Arja Pakarinen avustivat jäseniä tietojen tarkastuk-

sessa.
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VUOSI 1996

Kolarit kokoontuivat jo toisen kerran Jyväsky-
lään viettämään sukujuhlaa. Kokouspaikka oli 
vanha tuttu Hotelli-Ravintola Priimus Taulumä-
ellä. �0-vuotisjuhlan kunniaksi oli kokoukses-
sa jaossa sukuseuran uunituore sukukirja, Ko-
larien suku. Vihdoinkin oli saatu yksi urakka 
valmiiksi. Kerätyt tutkimustiedot oli tukevasti 
kansien välissä  upeana sukukirjana. Ei sukutut-
kimus kuitenkaan tähän päättynyt. Suvusta ke-
rätään edelleen lisätietoja, jotka tallennetaan 
uutta kirjaa tai uusia kirjoja varten. Nyt kymme-
nen vuotta myöhemmin on 600 kappaleen pai-
nos Kolarien suku -kirjasta löytänyt lukijansa. 
Jäljellä on enää muutama kirja jotka myydään 
ensi kesän kokouksessa. 

Perinteinen hartaustilaisuus pidettiin Taulumä-
en kirkossa ja kukkalaitteen tilaisuuden jälkeen 
sankarihaudalle laskivat Arja Pakarinen ja Mart-
ti ja Veikko Kolari.

Kokouksen jälkeen osa vieraista lähti Pohjois-Päijänteelle 
parin tunnin iltaristeilylle seuran 10-vuotis juhlan kunni-
aksi. Kävimme kääntymässä Keitele-Päijänne kanavan en-

simmäisellä sululla Vaajakoskella.

VUOSI 1997

Poikkeuksellinen hartaustilaisuus aloitti tänä 
vuonna Kolarien sukukokouspäivän. Kokoon-
nuimme Valamon luostarissa ortodoksiseen ru-
kouspalveluun. Teimme opastetun kierroksen 
luostarissa. Vuosikokouksen jälkeen nautimme 
upeista musiikkiesityksistä. Esitetyistä kappa-
leista  nuoret “Kolarit”, Päivi Kiljala ja Timo Tuo-
vinen olivat säveltäneet kaksi kappaletta, Päivi 
kappaleen “Kuulas” ja Timo kappaleen “Hiljen-
tyminen metsässä”. Saimme kuulla myös Teuvo 
Kolarin kertomuksen  Heinävedestä.
 
Päivän päätteeksi nousimme luostarin laituris-
ta laivaan ja risteilimme Varistaipaleen kana-
van kautta Karvionkanavalle. Varistaipaleella 
Teuvo Kolari esitteli meille kanavamuseon sillä 
välin kun laiva sulutettiin. Saapuessamme Kar-
vionkanavalle satoi vettä kaatamalla ja suurin 
osa kokousväestä lähti kotimatkalle. Osa uteli-
aimmista jäi kuitenkin odottamaan ennakkoon 
luvattua koskenlaskua. Teuvo Kolari oli peräsi-
messä ja Tero Loikkanen airoissa kun kosken 
kuohuissa kuljetettiin uskaliaita kokousvieraita 
yksi kerrallaan alas koskea. En tarkalleen tiedä 
montako kertaa vene sinä lauantaina vedettiin 
ylös koskea, mutta sen tiedän, että kokemus oli 
mahtava kun uskaltauduin veneeseen kastele-
maan vaatteeni tyrskyävässä Karvionkoskessa 
ja miehet ohjasivat kapeaa savolaisvenettä alas 
koskea.

Puuhamies �euvo Kolari Varistaipaleen kanavalla
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Kokousvieraita Valamossa, nuorimmat vasta puolivuotiaita

VUOSI 1998

Kuutisenkymmentä jäsentä kokoontui Hä-
meenlinnaan aurinkoisena kesäkuun päivänä. 
Aluksi kuulimme rovasti Olavi Rissasen sanaa. 
Virallisen kokouksen jälkeen ruokailimme lin-
nantuvassa. Taydellä vatsalla jaksoi osallistua 
opastettuun kierrokseen linnassa ja vankilamu-

Kokousvieraita vuosikokouksessa Hämeen linnan auditodiossa

seossa. Pysähdyimme opastuskierroksella het-
keksi linnan kappeliin laulamaan. Tänä vuon-
na sukuseuralle hankittiin myös oma pöytäviiri. 
Sen aiheena on Kolarien sukuvaakuna. Kuvio 
viittaa nimeen, joka on tarkoittanut sydenpolt-
tajaa. Liekkihaarojen lukumäärä viittaa suku-
haaroihin, joita on viisi.
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VUOSI 1999

Kesäkokous oli jo toisen kerran Kuopiossa. 
Kokoonnuimme poikkeuksellisesti vasta hei-
näkuun lopulla Alahovin viinitilalla. Vaajasa-
lon saari, jossa viinitila sijaitsee, kuuluu Kuopi-
on kaupunkiin. Sinne pääsi joko autolla lossin 
kautta tai laivalla Kuopiosta. Kokousvieraita oli 
paikalle löytänyt kuutisenkymmentä. Virallisen 
kokouksen lisäksi saimme tietoa viinin valmis-
tuksesta. Viinitilan omistaja Risto Hallman kier-
rätti meitä vanhaan navettaan rakennetussa 
panimossa ja kertoi viinin valmistuksesta. Helka 
ja Lassi Hynnisen säestyksellä laulelimme koti-
seutu- ym. lauluja. Täällä saimme kuulla myös 
laulusolisti vantaalaisen Airi Kolarin lauluja. 
Tänä vuonna sukuseuralle hyväksyttiin uudet 

säännöt, joiden mukaan virallinen vuosikoko-
us pidetään joka toinen vuosi. Välivuosina kui-
tenkin järjestetään jonkin teeman ympärille ta-
pahtuvaa toimintaa, joka suurelta osin riippuu  
seuran hallituksen viitseliäisyydestä ja jäsenten 
aktiivisuudesta. Aika näyttää mitä välivuosina 
tapahtuu.

Vantaan seudun sukututkijat järjesti tiedekes-
kus Heurekassa Vantaalla “Kuulutko sukuuni” 
tapahtuman. Tauno Kolari ja Raija Lassila kä-
vivät siellä kaksipäiväisessä tapahtumassa ker-
tomassa Kolarien sukuseurasta ja seuran suku-
tutkimuksesta.

Helka Hynninen haastattelee Airi Kolaria Alahovin viinitilalla kivinavettaan rakennetussa ravintolassa

�auno Kolari keskustelee Aune Kolarin tyttärien, Helin, Irjan ja �ertun kanssa 
tiedekeskus Heurekassa Kolarin osastolla



�0

VUOSI 2000

Ensimmäinen välivuositapahtuma järjestettiin 
Viitasaarella Paavo Kolarin maatilalla Vuorilah-
dessa �0.-�3. elokuuta. Paavon vanhin poika 
taiteiija Juhani Kolari piti siellä tervanpoltto-
kurssin. Kolmen vuorokauden aikana käytiin lä-
pi tervan valmistus pienistä tervaskannon kla-
peista valmiiseen vahvasti tuoksuvaan tervaan.  
Maatilalla talon nuori emäntä Leena Kolari huo-
lehti kurssilaisten hyvinvoinnista. Hän tarjosi 
meille Tarvaalan tuvassa ruokaa monta kertaa 
päivässä. Iltaisin saunoimme rantasaunassa ja 

Juhani Kolari mittatikun vieressä valvoo tervahaudan palamisen etenemistä.

pulahdimme vilvoittavaan Vuosjärveen. 
Lapsivieraille Tarvaalan pihapiiristä löytyi run-
saasti touhua. He ruokkivat aitauksessa olevia 
lampaita ja kanoja sekä taputtelivat hevosta. 
Kaikkiaan kolmen päivän aikana tervanpolttoon 
kävi tutustumassa viitisenkymmentä henkilöä. 
Uteliaita katsojia tuli myös sankan savun hou-
kuttelemana lähinaapureista. Alusta loppuun 
kurssilla mukana ollut Jari Kolari  Helsingistä te-
ki tervanpoltosta kirjasen, joka on nähtävänä 
Soinilanslmen kokouksessa kesäkuussa.

VUOSI 2001

Kesäkuun toisena viikonloppuna reilut seitse-
mänkymmentä “Kolaria” saapui Varkauteen 
sukuseuran vuosikokoukseen. Aluksi kokoon-
nuimme Kuoppakankaan kirkkosaliin kuule-
maan rovasti Olavi Rissasen sanaa. Kirkkosa-
lissa saimme kuulla myös Ulla Hirvosen runoja 
runoilijan itsensä esittämänä sekä kuorolaulua, 
jota esitti seuran jäsenistä koottu kirkon kant-
torilla vahvistettu kvartetti. Musiikkiesityksien 

jälkeen tutustuimme ainutlaatuiseen Mekaani-
sen musiikin museoon. Opastetun kierroksen 
päätteeksi saimme näytteen kansainvälisen or-
kesterin mekaanisesta esityksestä. Kulttuurip-
läjäyksen jälkeen siirryimme Kahvila-Ravinto-
la Zeppelinin tiloihin ruokailemaan ja pitämään 
kokousta. Ruokailun lomassa kehiteltiin vasta-
uksia tietovisan kysymyksiin ja laulettiin Jorma 
Rissasen säestyksellä. 

Pentti Kolari, Väinö Rissanen, Jorma Rissanen, Anja Kolari, kanttori Mari Leppänen ja Sirpa Rissanen
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VUOSI 2002

�oisena välivuonna 30-henkinen ryhmä “Kolareita” teki 
laivaristeilyn Ruotsiin Maurizbergin linnaan ja Gålmorde-
nin eläintarhaan. Eeva ja Heikki Kolari Vesannolta viettivät 

matkalla 50-vuotis hääpäiväänsä

VUOSI 2003

VUOSI 2004
Kolmantena välivuonna vihdoin toteutettiin 
kauan suunnitteilla ollut matka esi-isien asuin-
sijoille Kolariin. Kolmipäiväisen matkan aika-
na tutustuimme mm. Kolarinsaareen vanhoine 
kappeleineen. Oppaana kierroksella oli suvun 
kantaisä Pekka Kolari alias Valte Friman, joka 
ansiokkaasti on vaalinut Kolarin ensimmäisen 
asukkaan Pekka Kolarin nimeä. Kolarin kunnan-
talolla olimme kunnanjohtaja Heikki Havankan 
vieraana. Oppaan johdolla tutustuimme Rei-
dar Säreistöniemen ateljeehen ja museoon. se-
kä Reidarin asuin- ja työskentelytiloihin. Lisäksi 
poikkesimme Lapin Helvetissä Pakasaivon rot-
kojärvellä. Kolarissa osallistuimme vielä lohiki-
san palkintojen jakoon ja nautimme maukkaan 
lohikeiton Saarenputaan koululla.

Viime kesänä kokoonnuimme viralliseen vuosi-
kokoukseen Hyrylän varuskuntakerholle ��.6. 
Tutustuimme Tuusulan rantatien nähtävyyksiin 
sekä Vuosaaren satamaprojektiin.

Kolarit Mikkelissä 7.-8.-6. Lauantaina ristei-
limme M/S Jaarlilla noin �5 km:n matkan Päh-
keenselälle. Paluumatkan tihkusade ei latista-
nut risteilijöiden hilpeää mielialaa. Sunnuntaina 
vanhan pappilan, Kenkäveron tiloissa pidimme 
sukukokouksen. Pitäjäneuvos Aaro Kolari täyt-
ti 90 vuotta �.7. Sukuseuran onnittelut Aarol-
le veivät Pentti, Seppo ja Vuokko Kolari. Aaro 
juhli yhdeksää Leppävirralla viettämäänsä vuo-
sikymmentä Haapamäellä, Haukijärven rannal-
la, Kalliolan pihapiirissä. Pitäjäneuvos Aaro Kolari 90 vuotta

VUOSI 2005

Kolarit matkalla Kolariin

Suppean minulla olevan Kolarien sukuseuran 
arkiston ja muistikuvien pohjalta olen kerännyt 
tähän tietoja Kolarien �0-vuotiselta taipaleel-
ta. En ole aivan alusta asti ollut mukana seu-
rassa, joten pyydän jo etukäteen anteeksi mah-
dollisia virheellisiä kommenttejani.
Raija Lassila
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Isoukkini Jooseppi Kolari syntyi v. �864 torp-
parin pojaksi Pohjois-Savossa Tuusniemellä. 
Jooseppi meni naimisiin Anna Stina Koposen 
kanssa vuonna �888. Perhe asui Tuusniemen 
Laukansalolla torppareina ja perheeseen syntyi 
neljä lasta. Perheen tyttäret menivät naimisiin 
ja vanhempi poika muutti Amerikkaan. Lapsista 
nuorin oli Jooseppi, ukkini, joka syntyi 6.5.�899. 
Vuonna �9�� Jooseppi osti Tuusniemen Ranta-
Kosulasta Pekkalanmäki -nimisen tilan, johon 
rakensi poikansa kanssa uuden kodin. Ukki-
ni meni naimisiin v. �9�3 naapurin tytön, Aa-
da Heiskasen kanssa. Perheeseen syntyi kolme 
poikaa: Eino, Martti ja Antti. Martti on isäni, jo-
ka meni naimisiin Martta Vartiaisen kanssa ja 
perheeseen syntyi kuusi lasta.  

Jooseppi Kolari (s.6.5.1899) ja vaimonsa Aada 

Seuraavassa suoria katkelmia Ilmari Turusen te-
kemästä haastattelusta ukkini 80-vuotispäivä-
nä (6.5.�979). Ukki muisteli ensin Pekkalanmä-
elle tuloaan ja elämäänsä.
  
’No, huhtkuun kahheeskymmenes viijjees pä-
evä tultiin, ja leht’ olj puussa ja tuota pitkä ruo-
ho muassa ja tuokii Juovesj’ oli sulanna sillon jo 
yhheestoista päevä huthkuuta. Heinävesj’ lai-
vattii yheksääs päivä huhtkuuta Savonlinnasta 
Kuopijoon mänivät. Oisivat ennen piässeet mut 
kun ne mualas niitä niin eivät joutunneet. 
Isä, äet ja minä kolomestaan tähän tultiin. Mi-
nä olin poikamies mut siittähän sitä tutustut-
tiin tuon nuapurin tytön kansa ja sittä kaks-
kymmentäkolomekohan vuosj’luvulla mäntiin 
yhteen. Sittä kahen vuon piästä tua Eino tulj 
ensin ja sitä tehen kahen vuon piästä aina poi-
ka sitten.
 
Tämä Eino läks’ ensin jo sota-aikaan post’kortin 
myöntiin ja sittä hautakivijä ja valokuvan suuren-

Kolarien elämää Pekkalanmäellä Tuusniemellä

nos olj’ mahoton hyvä hanke ja sittä olj’ Suomi-
yhtiöllä Ilomantsissa henkivakkuutusasiamies. 
No niin, Antilla olj’ sittä kipa siihen autokouluun. 
Ja sitä olj’ äitisäkkii jo, että sitä tapaksen siinä 
niät. Ja ei muuta kun se viimesellä myönnettiin, 
ja rahat pitj’ antoo niin kun sitä pittää, eihän si-
tä mistä ou lapsilla. Ja se kävj’sen autokoulun ja 
sillä keinon. Tämä Martti on tässä ollut ja savo-
toinut ja ollut ja eletty vuan yhessä. Ja sittä tuas 
otti nyt tuon kaverin se ja sillä on kuus lasta, viis 
poikoo ja yks tuo tyttö. Seppo on nyt siellä so-
taväissä ja Pentti on Tampereella siinä koulus-
sa ja sitä tehen ja tua Matti on tuolla Muuruveil-
lä maamieskoulussa ja sillä keinoin niin. Kolome 
näitä on nyt niinkun viikolla pihassa. Joka per-
jantaihan se tulloo tuo Matti tänne pihhaan.’ 
Haastattelija kysyy: ’Onko teillä jotakin erikois-
ta mielessä tältä kuusikymmentä vuotta pitkäl-
tä ajalta tässä Pekkalanmäellä, joitakin tapauk-
sia tai vaikeita aikoja tai hyviä aikoja?’

’No enhään minä nyt tiijä, ei ainakaan liika hy-
vijä ou ollut jos ei lie pahojakkaan. Jotta omil-
lammo on eletty toilla, jotta ei ou velalla elet-
ty. Hyvästi on pärjätty, mutta kovasti on suana 
tehä työtä. Kakskymmentä vuotta tuolla Hack-
mannin salolla savotassa kävin hevosen kansa. 
Ja sittä en ensimmältä hoksanna ottoo toisija 
rukkasija ja sittä niin kun piällysvuatetta. Sitä 
kuiviltaan kun mänj’ sinne pakkasellai niin si-
tä hyvä olj’, mutt’ annappas kun siellä hikosj’ 
ja kastu niin rukkasettii mänj’ jotta niitä ei mei-
nanna suaha käistään pois. Ei muuta kun pitj’ 
männä tuppaan ja sannoo isälle, että mää rii-
summaan hevosta.’  

Seuraavassa setäni Antti Kolari (nuoremman 
Joosepin nuorin poika) muistelee lapsuut-
taan:

Elannon hankinta
Vanhempi Jooseppi toimi kirvesmiehenä ja ra-
kensi Pekkalanmäelle talon samalla mallilla 
kuin oli aiemmin rakentanut Laukansalolle. Joo-
seppi osasi tehdä myös kenkiä, josta on jäljellä 
mummolan aitassa vielä kenkälestejä. Nuorem-
pi Jooseppi osasi muurata uuneja, kun oli aiem-
min ollut muurarin hanslankarina.
 
Nuoremman Joosepin pojat Martti ja Antti hank-
kivat sirkkelin �8- ja �6 vuotiaina ja sahasivat 
lautaa, lankkuja ja hirsiä rakennustarpeiksi alu-
een rakentajille. Siihen aikaa rakennettiin vie-
lä hirsitaloja, mutta myös lautarakenteisia talo-
ja. Työ oli raskasta, koska hirret saattoivat olla 
jopa �0 metrin pituisia. Suuri urakka oli sahata 
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rautateille �0 000 ratapölkkyä Heinäveden Kar-
viossa. Sahausreissuilla meni yleensä kevättalvi 
juhannukseen asti. 

Koulunkäynti
Oppivelvollisuus täyttyi ensin supistetussa kou-
lussa, joka tarkoitti koulua kolme viikkoa syk-
syllä ja kolme keväällä. Vihdoin saatiin myös 
oikea koulu ja alakoulu käsitti silloin neljä luok-
kaa. Koulua oli kuutena päivänä viikossa. Kou-
lu alkoi yhdeksältä, koska monella saattoi olla 
kouluun yli 5 kilometrin matka, joka taivallettiin 
kävellen tai talvella hiihtämällä. Jatkokoulu, jo-
ka kesti � vuotta, oli iltaisin, koska sama opet-
taja hoiti alakoulun ja jatkokoulun.
 
Koulussa opittiin lähinnä lukemaan, laskemaan 
ja kirjoittamaan. Päteviä opettajia ei silloin so-
ta-aikana juuri maaseudulle riittänyt. Oppilailla 
oli eväät mukana koulussa. Kaikilla perheillä ei 
ollut varaa eväspalasiin, joten he saivat eväspa-
laset koulusta.  

Kalastus
Vanhempi Jooseppi oli innokas kalastaja ja ka-
lastusta harrastivat myös nuoremmat sukupol-
vet. Nuoremman Joosepin hyvä ystävä oli vii-
den kilometrin päässä Kojanlahdessa asuva 
Kalliolan isäntä, jolla oli nuotta. Juoso kävi nuo-
talla kävellen ja kantoi kalansaaliin kotiin. Noin 
vuonna �946 Juoso hankki Otto Huttusen kans-
sa oman nuotan. 

Metsästys
Vanhempi Jooseppi oli melko innostunut met-
sästäjä, niin hänen poikansa ja pojanpoikansa 
Antti ja Marttikin. Pojat ajelivat lintuja lentoon 
ja teerien metsästys tapahtui kuvien eli lintua 
muistuttavien mallien avulla. Tämä kuitenkin 
kiellettiin jossain vaiheessa. Jäniksen metsäs-
tys ei oikein onnistunut, koska ei ollut jäniskoi-
raa.  

Kuopion markkinat 
Kuopion markkinoille matkasi moni hevosen-
omistaja maaseudulta. Hevoselle piti vuokra-
ta tallipaikka markkinoiden ajaksi jo aikaisin 
syksyllä. Kolarit saivat majapaikan sukulaisten 
ja hyvien ystävien Taavetti ja Ida Turusen luo-
na Kuopiossa. Kosulasta oli Kuopioon matkaa 
jäätä pitkin noin 60 kilometriä. Tärkein tehtävä 
markkinoilla oli vanhan hevosen vaihtaminen 
nuorempaan. Hevosten myyntipaikka oli Mö-
lymäellä nykyisen raviradan luona. Markkinoil-
le tullessa ja lähtiessä oli jäällä pitkä jono he-
vosia edessä ja takana, koska tärkein kulkupeli 

oli hevonen.
Kotieläimet
Nuoremman Joosepin perheeseen hankittiin koi-
ra ehkä vuonna 40 Salonkylästä Ronkainen ni-
miseltä siirtolaiselta. Koiran nimeksi tuli Ressu 
ja se oli hyvä oravakoira. Koira kuoli myöhemmin 
syötyään myrkkyä ja tilalle hankittiin uusi koi-
ra Laukansalosta. Kissoja oli jatkuvasti kaksi tai 
kolmekin. Kissat olivat päivällä sisällä ja yöllä na-
vetassa.

Lehmiä Pekkalanmäellä oli yleensä 5-6 kappalet-
ta. Navetta oli alkuun puunavetta. Myöhemmin 
60-luvulla rakennettiin tiilinavetta. Navetassa oli 
myös possu ja emakoita porsitettiinkin. Kanoja 
tuli vähän myöhemmin. Hevonen oli välttämätön 
töitä tehdessä. Hevoset olivat maatiaishevosia 
ja niitä myös varsotettiin ajoittain. Viimeisen he-
vosen nimi oli Perho ja se oli liinakko. Äkäinen 
se kyllä oli. 

Lasten leikit 
Leluja ei juurikaan ollut, mutta puissa kiipeily oli 
suosittua. Poikien mieli teki omatekoisilla suk-
silla Pönkämäkeen isoihin mäkiin. Lumiukkoja 
tehtiin. Tuohon aikaan tärkein tehtävä oli teh-
dä työtä, leikki tuli sen jälkeen.

Lopuksi vielä joitakin muistiinpanoja, joita olen 
tehnyt ukistani Joosepista

Ukkini kertoi, että kun hän oli etsiskellyt vaimoa, 
niin hän mietti että ’tallousimmeinen’ sen pitää 
olla. Naapurin Aada tuntui sopivalta. Ukkini oli 
hyvin puhelias ja kiinnostunut ihmistä ja asioista. 
Kaikilta ihmisiltä hän tiedusteli asioita ja kertoili 
tarinoita. Ukkini oli tarkka mies. Huoneiden tuu-
lettaminen oli tehtävä nopesti: ’Ovi kiinni, osto 
lämmin’, hän aina muistutti. Perheeseemme os-
tettiin naisten polkupyörä, jolla opin melko no-
peasti ajamaan. Silloin ukkini sanoi: ’No mittee 
sinä sillä ennee ajat, kun out jo oppinna ajam-
maan.’ Ukkini oli huumorintajuinen ja usein pil-
ke silmäkulmassa. Ukkini oli käymässä poikansa 
Einon luona Varpaisjärvellä ja halusi ostaa kau-
pasta kävelykepin itselleen. Hän kysyi kaupas-
sa: ’Onko teillä niitä vanahoin’ mopoja?’.  Toisen 
kerran ukkini meni käymään apteekissa, jossa 
farmaseutilla oli voimakas silmämeikki. Ukki oli 
sanonut farmaseutille: ’Anteeksi neiti, mut out-
tako työ kuatunna?’.  
  
Muistiin kirjoitti 
Maija Lintula o.s. Kolari, Kuopio



�4

TERVETULOA JUHLIMAAN
SUKUSEURA KOLARIT r.y. 20 VUOTTA

Kokoonnumme lauantaina �0.6.�006 Leppävirran kirkolle klo �0.00. Puhe rovasti Olavi Rissanen, 
laulu Pentti Kolari.  Noin tunnin pituisen ohjelman jälkeen siirrymme Soinilansalmen Salmitalolle, 
jossa varsinainen syntymäpäiväjuhla vietetään. 
Matkaa kirkolta Salmitalolle on noin �7 km Heinäveden tietä n:o 534.
Viikonlopun ruokailut:
Lauantaina lounas noin klo ��.00. Soinilansalmen kyläyhdistyksen emännät kattavat runsaan buf-
fet-pöydän; keitto, �-3 salaattia, kylmät alkuruoat, kasviksia, lämmin kala- ja liharuoka, leivät ja  
levitteet, ruokajuomat, jälkiruoka/kahvi.
Ruoka-allergikot ilmoittakaa toiveenne suoraan pitokokille puh. 040-567��75 tai e-maililla. raija.
ikonen@pp.inet.fi
Iltapäivällä juodaan päiväkahvi täytekakun tai leivoksen kera ja illan päätteeksi nautitaan ranta-
kala-/lohikeitto, leivät, levitteet ja ruokajuomat.
Yöpyjille tarjotaan sunnuntaina aamupala; puuro, murot, hillot, munat, juustot, leikkeet ym. nor-
maalit aamupalasyömiset ja juomiset.
Kuten jo aikaisemmin on kerrottu tulee yöpyjillä olla omat liinavaatteet mukana (aluslakana, pus-
silakana, tyynyliina ja pyyheliinat) Salmitalolta voi myös vuokrata liinavaatteet ja pyyhkeet 
�0 €/henkilö. Liinavaatevaraus on tehtävä ilmoittautumisen yhteydessä.
Lauantaina on ohjelmassa mm.
Pentti Karppisen esitys sukututkimuksesta
Arja Huovisen kirjoittama näytelmä, jonka esittävät paikallisen harrastelijateatterin näyttelijät
Luontopolku Salmitalon pihapiirissä; kilpailu, tunnistamistehtäviä
Valokuvia vuosien varrelta. Tuo sukusi kuvia nähtäväksi.
Arpajaiset (arpajaisvoitot tervetulleita)
Myyntipöytä; Sukuviirit, T-paidat, postipussukat, kirjekuoret, A4 kokoa oleva pahville painettu su-
kuseuran vaakuna ja muutama sukukirja. Kolarien suku
Lisäksi Salmitalolta löytyy lentopalloon ja rantalentopalloon tarvittavat välineet, tikkataulu, koro-
napeli sekä soutuvene. Jokainen voi myös tuoda mukanaan mieleisiään pelejä, joita voidaan yh-
dessä pelata. Mielikuvitus ja haasteet peliin; kuka soutaa nopeimmin salmen poikki, heittää pisim-
mälle saapasta tai rengasta, mikä sukuhaara päihittää toiset rantalentopallossa …..
ILMOITTAUTUMINEN SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAAN
Tärkeää: Salmitalolla on kaksi �5 hengen majoitushuonetta, joissa on WC/suihkutilat. Naiset ma-
joittuvat toiseen huoneeseen ja miehet toiseen huoneeseen. 
Pihalle on mahdollisuus tulla myös asuntovaunulla tai asuntoautolla, jolloin sähköstä, jos sitä tar-
vitsee, peritään �0 €. Nurmikolle voi myös pystyttää oman teltan.
Koko lauantaipäivän ohjelmatarjonta ja ruokailut maksavat �6 vuotta täyttäneiltä ainoastaan �0 
€ / henkilö. Niille, jotka yöpyvät Salmitalolla ja ovat aamiaisella on koko viikonlopun hinta �5 € / 
hlö. 
Kun ilmoittaudut �0-vuotis juhlaan muista mainita montako mies- ja montako naispaikkaa tarvit-
set yöpymistä varten ja vuokraatko liinavaatteet Salmitalolta. Jos aiot viipyä juhlapaikalla vain lau-
antaina niin ilmoita oletko illalla syömässä rantakalakeittoa.
Ilmoittautuminen juhlaan tapahtuu maksamalla osallistumismaksu sukuseuran pankkitilille 
Nordea 222118-22466 ennakkoon. Maksaessasi käytä viitenumeroa 2008. Yöpyjät maksavat 
25 € / henkilö ja ei yöpyjät 10 € / henkilö.
Sukuseura Kolarit r.y.
Hallitus

Lähettäjä
Sukuseura Kolarit r.y.
Karjopolku �4 A ��
0�360 VANTAA
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