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Vuosi 2010 on pian pul-
kassa, kuten on tapana
sanoa. Mennyt kesä oli
koko maassa erittäin
lämmin, tuleeko tulevas-
ta talvesta sitten erittäin
kylmä jää nähtäväksi.
Nyt lokakuun lopussa
kun tätä juttua kirjoitan,
Pohjois- Suomessa on jo
lunta ja pakkasta, Keski-

Hyvät sukuseuran jäsenet

Kirja on ollut loppuunmyyty jo ajat sitten. K.J. Jal-
kasen pitäjänhistoriaan on säilynyt kuitenkin jatku-
va kiinnostus. Esimerkiksi sukututkijoille kirja on
ollut hyvä tietolähde.

Kirjan alussa olevassa “Johdatus” osassa todetaan,
“Nykyään on entisen Rautalammin pitäjän sijalla
kaikkiaan 15 eri seurakuntaa: Rautalampi, Hankasal-
mi, Laukaa, Jyväskylä, Petäjävesi, Uurainen, Pylkön-
mäki, Saarijärvi, Karstula, Kivijärvi, Viitasaari,
Konginkangas, Sumiainen, Vesanto ja Keitele”.

Jalkasen vuonna 1900 kirjoittama teksti kertoo 450-
luvulla muodostuneen emäpitäjän maantieteellisen
koon ja myös sen, että pitäjän jakautuminen 15 eri
seurakuntaan oli jo vuonna 1900 tapahtunut.
Myöhemmin nämä 15 eri seurakuntaa ja kuntaa ovat
vielä jakaantuneet niin, että Rautalammin
emäpitäjään on kuulunut yhteensä 27 kuntaa ja kau-
punkia.

Nyt julkaistu näköispainos on toteutettu Rautalam-
min museon ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
yhteistyönä. Kirja on ostettavissa ainakin Rautalam-
milta Peuran museosäätiöltä.

Sukuseuratyö näyttää elävän kukoistuskauttaan, tämä
on luettavissa monista eri välineistä. Seurat kokoon-
tuvat aktiivisesti, uusia yhdistyksiä perustetaan ja
sukukirjoja toimitetaan. Tämä on hyvä asia.

Toivon, että sukuseuratyön aktivoituminen kannus-
taa myös meidän sukuseuraamme.

Tervetuloa Rautalammin sukukokoukseen, ottakaa
koko lähisuku mukaan.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja menestystä tuleville
vuosille.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta !

Pentti Kolari

Sukuseuran puheenjohtaja

ja Etelä-Suomessa on vielä maat mustana ja mittarit
näyttävät lämpöasteita.

Sukuseuramme toiminnassa kuluvan vuoden merkit-
tävin tapahtuma oli heinäkuun alkupäivinä tehty
Ahvenanmaan matka. Tässä lehdessä oleva
matkakertomus valokuvineen kertoo tarkemmin
mitä koimme ja näimme. Ahvenanmaa on erääl-
lä tavalla valtio valtiossa - eri kieli kuin kanta
Suomessa, varsin erilainen kulttuuri, asukkailla vah-
va itsetunto ja vahva tahto säilyttää kotikonnut omas-
sa määräysvallassa.

Seuraava sääntöjen mukainen sukukokous on
suvun syntysijoilla Rautalammilla 11.6.2011.Rau-
talammin perustamisesta tulee ensi vuonna kuluneek-
si 450 vuotta. Rautalammin perustaminen ajoittuu
samaan aikaan, jolloin Pekka Kolarista on ensim-
mäiset merkinnät historian kirjoissa.

Kunnan ja seurakunnan 450-vuotisjuhla on samaan
aikaan sukukokouksemme kanssa.

Rautalampi esite kertoo, että, “Juhlavuonna Rauta-
lammilla esitellään historiaa, nykypäivää ja tulevais-
uutta teemalla jatkuvuus.”

Aikoinaan laajan, hallintopitäjän historiasta on hiljat-
tain ilmestynyt näköispainos.K.J.Jalkasen kirjoitta-
ma Rautalammin vanhan hallintopitäjän historia il-
mestyi 110 vuotta sitten Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Pitäjänkertomusten sarjassa K.J. Gummeruk-
sen kirjapainon painamana.

Pentti Kolari
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KARVONMAAN KOLARIT - SERKKUTAPAAMINEN

Leppävirran Harjutalolle 18.09.2010 on kokoontunut 34 henkilöä, jotka edustavat Karvonmaan Kolareita
n. 70:stä mahdollisesta. Niin kuin kutsussa on mainittu, tapaamiseen olivat tervetulleita Fredrik ja Anna
Elisa Kolarin sekä Helmi (Kolari) ja Juho Kinnusen jälkeläiset alenevassa polvessa: Tarkoittaen ensim-
mäisiä serkkuja, heidän puolisoita, lapsia ja heidän puolisoita ja lapsia jne., Karvonmaan Kolarit polveutu-
vat Kaarlo Kaapro (Karl Gabriel) Kolarista (sukukirjan taulu L437).

Kaarlolla ja Marialla oli yhteensä kymmenen lasta, joista vain Fredrikillä ja Helmillä oli lapsia.

Tapaamisen vanhin suvun edustaja oli Fredrikin ja Anna Elisan tytär Leena Laitinen (Kolari).

Leena - täti Suvun nuorinta polvea

Karvonmaan Kolareita Leppävirran Harjutalolla
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Karvonmaan sukutila on ollut merkittävässä roolissa serkkujemme keskuudessa. Karvonmaahan on ollut
helppo mennä käymään Kaarlon, Fredrikin, Juhon, Yrjön ja Katin isännöimänä. Lehmien hoidon ja rehun
kasvatuksesta tuotantosuunta on muuttunut Yrjön aikana marjanviljelytilaksi, jota nyt mallikkaasti jatkaa
Yrjön ja Vuokon tytär Kati.Ruokailun, kahvin ja muistojen merkeissä vierähti iltapäivä rattoisasti. Pirkko
luki Helmin tyttären Hilkka Lehdon  (Kinnunen) lähettämän kirjeen, jossa hän muisteli kesäisiä lomareissu-
ja Karvonmaassa.

Hilkan mieleen olivat jääneet:  “- kun veneellä soudettiin Sarkalahteen ja siitä kengät kainalossa paljasjaloin
käveltiin Karvonmaahan, etteivät kengät kulu. Serkkujen kanssa juhannuskokolle mennessä sai käydä osta-
massa pullot portteria entisestä Kaarlo-ukin kaupasta. Enot kysyivät tupaan tulleelta vieraalta kulkijalta oli-
ko hän syönyt ja sanoivat: ei kun syömään.”

Tapaaminen oli mieleenpainuva ja antoisa muistelutilaisuus, joten tarkoitus on jatkaa tapaamisia noin kah-
den vuoden välein jonkinlaisen retkeilyn merkeissä. Ns. toimikuntana toimivat Pirkko, Aarno sekä Virpi ja
ottavat vastaan hyviä ehdotuksia mieluisista kohteista.

Tapaamisien tarkoituksena on jatkaa vanhempiemme hyvien serkkusuhteiden perinnettä ja innostaa serkku-
ja sukuseuran toimintaan mukaan. Onhan sukuhaaramme ollut hyvin edustettuna sukuseuran toiminnassa,
etenkin retkille osallistuminen on ollut kiitettävää.

Setämme Arvo on Kolarien sukuseuran perustajia ja Seppo on ollut hallituksen jäsen vuodesta 1991 asti.

Aarno Kolari, serkkutapaamisen koollekutsuja

Businessman Aki ja  isänsä Aarno Karvonmaan isännät Vuokko, Yrjö ja Kati

Seppo, Kati, Raimo ja EijaSerkkutapaamisen osanottajia Aarnon seurassa
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Kultamitalistit!?!

Sukuseurojen keskusliitto ry:ltä anotut
kultaiset ansiomitalit luovutettiin Raija Lassi-
lalle ja Veikko Kolarille heinäkuussa 2010.
Luovutus tapahtui sukuseuran kesäisen Ahve-
nanmaan matkan aikana Maarianhaminassa
von Knorring-nimisellä laivalla pidetyssä
iltatilaisuudessa.

Sekä Raija että Veikko ovat olleet sukutut-
kimus- ja sukuseuratyössä mukana jo pitkään.

Raija on ollut sukuseuran hallituksen jäsenenä
vuodesta 1989 alkaen ja toiminut seuran
sihteerinä vuosina 1991-2009. Nykyisin Raijan
vastuualueisiin kuuluvat jäsenrekisterin hoito,
rahastonhoitajuus, Miilu-lehden toimittaminen ja
sukuseuran matkavastaavana toimiminen. Raija
on ollut myös yhtenä toimittajana molempien
Kolarien sukukirjojen tekemisessä.

Veikko taasen oli mukana jo vuonna 1986
Leppävirralla sukuseuran perustamiskokouk-
sessa. Hänet valittiin tuolloin myös ensimmäi-
seen sukuseuran hallitukseen. Veikko on ollut
yhdistyksen hallituksessa vuosina 1986-1991,
1993-2000 ja vuonna 2003 alkanut pesti jatkuu
edelleen. Ahkerana puuhamiehenä Veikko on

osallistunut useisiin kokousjärjestelyihin ja
erilaisiin talkoisiin. Hän on esimerkillisesti
kannustanut nuoria “Kolareita” osallistumaan
sukuseuran toimintaan. Tästä todisteena on
vähän toisella vuodella oleva Veikon pojan
Olli-Pekan poika Onni, joka on merkitty
sukuseuran nuorisojäseneksi tänä vuonna.

Riitta Honkanen

Sukuseuran sihteeri

Veikko Kolari Jyväskylästä ja Raija Lassila Vantaalta

Pentti Kolari puhuu “mitalisteille”, taustalla Olli-Pekka
Kolari Jyväskylästä ja Keijo Kolari Leppävirralta
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Ullan tekstejä

Vuosi vuodelta

aina uusi joulu.

Yhtä tuttu ja tervetullut.

Hyasintin tuoksu,

kynttilöiden lämpöiset liekit,

taivaalla kirkas tähti.

Jo ovelta tulvahtaa

joulun lämmin tunne ...

On joulu, on juhla-aika.

Ulla Hirvonen

On ilon, valon ja lämmön
aika.

On hyvän tahdon aika.

On jouluaika.

Vain pieni viesti:

Lämpöistä, rauhallista
joulua!

Onnellista juhla-aikaa!

Hyvää joulua

Ulla Hirvonen

Lapsena jätin usein salaa

lahjatoivomuskirjeeni

johonkin. Ihme ja kumma:

aina se oli hävinnyt

yön aikana yhtä salaa!

Tontuthan liikkuvat

vain hämärän aikaan!

Jouluaattona paketteja
avattaessa

sieltä löytyi toivomiani
lahjoja.

Se oli todella ihmeellistä!

Ulla Hirvonen

Joukko nelikymppisiä ystäviä mietiskeli,

missä tapaisivat yhteisen lounaan merkeissä.

Vihdoin päättivät tavata Ocean View ravintolassa,

koska siellä oli miestarjoilijoilla tiukat housut

ja upeat takamukset.

10 vuotta myöhemmin, viisikymppisinä joukko
taas keskusteli,

missä tavattaisi yhteisen lounaan merkeissä.

Vihdoin päättivät tavata Ocean View ravintolassa,

koska siellä oli tosi hyvä ruoka ja fantastisia
viinejä.

10 vuotta myöhemmin, kuusikymppisinä joukko
taas keskusteli,

missä tavattaisiin yhteisen lounaan merkeissä.

Vihdoin päättivät tavata Ocean View ravintolassa,

koska siellä sai syödä rauhassa ja

sieltä oli upea näköala merelle päin.

10 vuotta myöhemmin, seitsemänkymppisinä
joukko taas keskusteli,

missä tavattaisi yhteisen lounaan merkeissä.

Vihdoin päättivät tavata Ocean View ravintolassa,

koska se oli pyörätuoliystävällinen ja siellä oli
hissi.

10 vuotta myöhemmin, kahdeksankymppisinä

joukko taas keskusteli,

missä tavattaisi yhteisen lounaan merkeissä.

Vihdoin päättivät tavata Ocean View ravintolassa,

koska eivät olleet ikinä aikaisemmin käyneet siellä.

Nostakaamme malja sille, että he yhä muistivat
olevansa ystäviä.

(Kuulin tämän jutun eräässä eläkeläisjuhlassa ja mie-
lestäni siinä oli sitä jotain).

Raija Lassila

IKÄÄ KARTTUU - MIELI MUUTTUU
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Sukuseuramme jo perinteeksi muodostunut kesämat-
ka suuntautui tällä kertaa Ahvenanmaalle.

Matkan lähtöpiste oli Kuopio, josta ensimmäiset
matkaajat nousivat TE- matkojen ilmastoituun bus-
siin perjantaina 2.7. jo kello neljä aamulla. Ari-Pekka
Kuosmasen ohjastaman auton keula suunnattiin koh-
ti Leppävirran kirkonkylää. Unnukan pihalta poi-
mittiin kyytiin “Sepon joukkue” - Leppävirran Kolarit
- ja matka jatkui kohti Jyväskylää. Lievestuoreen
tienoilla vähän jarruteltiin ja poimittiin Aarno kyy-
tiin. Jyväskylän matkakeskuksesta ryhmää täyden-
nettiin Veikon perheellä; kuudella aikuisella ja kol-
mella lapsella. Tampereelta bongattiin kyytiin Lah-
desta saapunut Tauno ja käännettiin auton nokka koh-
den Turkua. Raija, Reino, Irja, Riitta ja Terhi odotti-
vatkin jo meitä Turun linja-autoasemalla.

Kolarien ryhmä, kolmekymmentäkaksi henkilöä, oli-
kin sitten saatu samaan autoon ja kun vielä otettiin
dieseliä tankkiin paikalliselta Nesteeltä, voitiin läh-
teä suunnistamaan Kustaviin ja Vuosnaisten lautta-
satamaan.

Kolarit Ahvenanmaalla

Hänellä oli sana hallussaan ja opastus oli kaikin puo-
lin ammattitaidolla toteutettu.

Illalla saavuimme ensimmäiseen majoitus-
paikkaamme, joka oli Hotelli Gullvivan merenran-
nalla, Brändön saarella. Ensimmäinen päivä oli pul-
kassa, matkasää oli sopivan lämmin ja maisemat
poikkesivat tuntuvasti Manner-Suomen maisemista.
Brändö,  on yksi Ahvenanmaan kuudestatoista kun-
nasta. Asukkaita Brandössä on noin 500, peruskou-
lussa on 48 oppilasta ja viisi opettajaa. Oppaana
toiminut Iiris kertoi, että Brändön kuntaan syntyy tänä
vuonna yksi lapsi!! “Me kaikki olemme tässä per-
hetapahtumassa innolla mukana” totesi Iiris.

Kirjolohen kasvatus on eräs elinkeinotoiminnan muo-
to, jota Brändössä harjoitetaan. Kalat kasvatetaan

Merisavua kirkkaassa aamu-
auringossa

Brandön opas Iiris Öström

mereen sijoitetuissa “kasseissa”. Ne  teurastetaan
“nukutettuna”, pakataan jäitettyihin laatikoihin ja
markkinoidaan Manner-Suomeen.  Kasvatukseen tul-
leet pikkukalat olivat vuorostaan hankittu Rautalam-
milta - eli ainakin kirjolohen poikasten kautta Kola-
rien suku on mukana tässä bisneksessä. Onhan Rau-
talampi pitäjä, josta Kolarien suku on ensimmäisen
kerran sukukirjaan kirjattu.

Lohenkasvatuskasseja laivareitin varrella

Ensimmäinen merimatka tehtiin saaristolaislautalla
(Ms Wiggen) Vuosnaisten satamasta – Åva/
Brändöön.  Lautan yläkannelta voitiin ihailla lep-
poisan merituulen puhaltaessa kaunista saaristoa.
Merimatkan aikana saimme ihailla myös erikoista
merisavu-ilmiötä. Sumunkaltaiset pilvet muodostu-
vat, kun lämpimät ja kylmät virtaukset kohtaavat
merenpinnan yläpuolella.

Brändön puolella meitä odotti jo savolaista synty-
perää oleva, kauan saarella asunut opas, Iiris Öström.



postinkuljetus Tukholmasta Turkuun. Lisäksi tutus-
tuimme kirkkoon ja kirkkomaahan sekä Ahvenan-
maalaiseen juhannussalkoon, vain muutamia asioita
mainitakseni. Ahvenenmaalla ei polteta juhannuskok-
koja, kuten Manner-Suomessa on tapana.

aikataulun mukaisesti liikennöivillä kookkailla lau-
toilla. Yhteydet Turkuun toimivat hyvin, muualtakin
kuin vain Maarianhaminasta. Pieniltä saarilta, joissa
asunee vain muutamia henkilöitä, on toki kuljettava ve-
neillä.  Talvi tuonee omat ongelmansa meriliikenteeseen.

Toinenkin matkapäivä (lauantai) oli aurinkoinen, lep-
poisa merituuli antoi mahdollisuuden saariston ja
merimaiseman ihailuun.

Saavuimme tämän lautan tuomana Hummelvikin
satamaan, joka sijaitsee Vårdön kunnassa. Kunnassa
on noin 450 asukasta. Opas Merja Karlsson odotti jo
satamassa ja matka jatkui saaren historiaan, luontoon
ja nähtävyyksiin tutustumalla.
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Jo tässä vaiheessa voitiin todeta, että osaava hyvän
paikallistuntemuksen omaava opas on matkan onnis-
tumisen kannalta välttämätön. Iiris Öström, ensim-
mäisen päivän oppaamme, osasi asiansa.

Tutuiksi tulivat pirturiihi, jota salakuljettajat olivat
käyttäneet välivarastonaan sekä entisaikainen

Linnan pihalla opas kertoo linnan historiaa

Kastelholman linnan edustalla menossa linnaan

Mielenkiintoisia tutustumiskohteita olivat Kastelhol-
man linna ja Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseo.

Oppaan johdolla tutustuttiin kooltaan varsin isoon
Kastelholman linnaan ja sen historiaan. Linnassa oli
käynnissä korjaus- ja entisöinti työ.

Ensimmäisen matkapäivän päivällinen nautittiin
matkaohjelman mukaisesti hotellin ravintolassa ja
illan kuluessa tutustuttiin hotellia ympäröivään luon-
toon ja osa porukasta pelasi rannalla minigolfia.

Kohden uusia elämyksiä

Toisen matkapäivän aamuna olimme hyvissä ajoin
autossa ja matka jatkui kohden Torsholman satamaa.
Lauttamatka Torsholma - Hummelvik kesti yli kaksi
tuntia. Viimeistään tämä lauttamatka osoitti, että
liikkuminen saaresta toiseen on erinomaisesti
järjestetty. Pääsaarien välinen liikennöinti hoidetaan

Päivän lounas nautittiin ulkoilmamuseon kahvilas-
sa; keittoa, leipää, juustoa ja tietenkin sitä Ahvenan-
maan pannukakkua. Päivällisen jälkeen tutustuttiin
ulkomuseon lukuisiin rakennuksiin ja ympäristöön.

Kirkkomaalla
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Viinin maistelua

Lounaan jälkeen suuntasimme kohden Tjudön vii-
nitilaa, jossa viinitilan vastaava emäntä esitteli
meille viinivalmistamon ja kertoi viinin valmista-
misesta. Modernin näköinen verstas.

Tjudön tila kasvattaa omenia ja valmistaa niistä viinejä
ja Ålvados - nimistä väkevää omenaviinaa. Ahvenan-
maalaiset vertaavat Ålvadostaan, Ranskassa tuotet-
tuun Calvados - hedelmäviinaan.

Tilan ravintolan yhteydessä olevasta myymälästä
myydään tilalla tuotettuja viinejä, Ålvados - omena
viinaa ei sen sijaan saa myydä. Myynnin estää EU:n
asettamat säännökset, ainakin toistaiseksi. Suomen
viininvalmistajat ovat moittineet tätä EU:n määräys-
tä ja vedonneet muun muassa Tanskaan, jossa val-
mistaja saa myydä valmistamiaan liköörejä ja viino-
ja suoraan valmistuspaikalla.

Viinitilan emäntä, joka oli Manner-Suomessa (Kii-
mingissä) syntynyt toi myös esille tämän EU-pykäliin
liittyvän ongelman.

Ahvenanmaa tuotti vielä jokin aika sitten merkit-
tävässä määrin Manner-Suomen markkinoille tomaat-
tia, kurkkua, varhaisperunaa ja muita puutarhatuot-

teita. Nyt tilanne on muuttunut, kasvihuoneet olivat
tyhjinä ja pellot eivät kasva pienvihanneksia. Avoimil-
la markkinoilla, joissa tavaraa tulee esimerkiksi Etelä-
Euroopan suurilta tuottajilta, ovat pienet tuottajat
joutuneet lopettamaan toimintansa kannattamattoma-
na.

Osa Ahvenanmaan omenasadosta, halkaisijaltaan yli
kuudenkymmenen millin omenat, menee vähit-
täiskauppaan ja pienemmistä tehdään viiniä ja Ålva-
dosta. Viinivalmistamossa käytettävästä omenasta
puristetaan mehu, josta tulee viinin raaka-ainetta ja
puristuksesta jäävä omenasose viedään metsän
eläimille, kuten viinitilan emäntä kertoi.

Viinit maisteltiin ja ainakin osa osti talon tuotteita,
joita oli pakattu muun muassa erikoisiin, muistaak-
seni Unkarista tuotuihin käsinpuhallettuihin pulloihin.

Lounaan jälkeen kokoonnuimme yhteiskuvaan  Jan Karlsgårdenin pihanurmikolle, taustalla juhannussalko

Tästä tutustumisesta jäi hyvä maku suuhun, sanan
täydessä merkityksessä.
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Hotelli Park Alandia ja von Knorring

Lauantain ja sunnuntain väliseksi yöksi majoituimme
Maarianhaminan keskustassa sijaitsevaan Park Alan-
dia- hotelliin. Hotelli sijaitsee vehreän puistobule-
vardin varrella.

Päivällinen oli varattu von Knorring -nimiseen
höyrylaivaravintolaan, joka sijaitsi pienen käve-
lymatkan päässä hotellistamme.

Päivällisen aloitimme pienellä juhlahetkellä samp-
panjoineen. Luovutimme Suomen Sukuseurojen kes-
kusliiton myöntämät kultaiset ansiomitalit Raija Las-
silalle ja Veikko Kolarille. Raija ja Veikko ovat ol-
leet lähes koko yhdistyksemme toiminnan ajan su-
kuseuratyössä vahvasti mukana.

Raija on toiminut seuran sihteerinä, taloudenhoita-
jana, hallituksen jäsenenä, Miilun toimittajana ja su-
kukirjan toimittajana. Veikko on ollut sukuseuramme
hallituksen jäsenenä lukuisia vuosia. Molemmat ovat
edelleen sukuseuratyössä mukana.

Tutustumista Maarianhaminaan  -  Viking
Isabellalla Turkuun

Aurinkoinen sunnuntaiaamu antoi hyvän mahdolli-
suuden tutustua Maarianhaminaan omatoimisesti.
Nähtävää riitti; keskusta, satama-alue ja mm. mu-
seolaiva Pommern olivat kaikki kävelymatkan
päässä hotellistamme. Museolaiva Pommern on
nähtävyys jo kokonsa puolesta ja laivaan raken-
nettu museo perehdyttää kävijän purjelaivakauden
merenkulkuun ja merimiesten todella kovaan
elämään.

Yhteinen tutustuminen Maarianhaminaan tehtiin kau-
pungin korkeimmalta kukkulalta. Sieltä on upeat
näköalat yli kaupungin.

Kello 14 tienoilla siirryttiin sitten satamaan saa-
puneen Viking Isabellan tiloihin ja matka kohden
Turkua alkoi.

Turussa Raija, Reino ja Irja suuntasivat jo suoraan
kotiin, Tauno jäi odottelemaan Lahteen menevää lin-
ja-autoa ja Terhi jäi kotikaupunkiinsa Turkuun.

Me muut nousimme Ari-Pekan ohjaamaan bussiin
ja matka kohden Jyväskylää, Leppävirtaa ja Kuo-
piota alkoi. Kuopioon saavuimme aikaisin maanan-
taiaamuna.

Tunnettu sanonta on matkailu avartaa - oletan, että
jokainen meistä koki ja näki tällä matkalla jotain
uutta. Ahvenanmaan saaristo on todella kaunis,
näkemisen arvoinen kokonaisuus.

Tässä lehdessä olevat valokuvat kertovat omalta
osaltaan mitä näimme.

Ahvenanmaa (Tilastotietoja)

Yli 0,25 ha:n saaria 6757 kpl

Saaria yhteensä noin 20.000 kpl

Asuttuja saaria 60 kpl

Asukkaita 27153

Kuntia 16

Pienin kunta Sottunga asukkaita 116

Syntyneitä 286

Kuolleita 249

Asuntoja 13928 kpl

Kesämökkejä 8752   kpl

Yöpyneitä matkailijoita 476983

Työttömyys % 2,1

Lähde: Ahvenanmaan tilastollinen vuosikirja, tiedot
v. 2007  (www.asub.ax)

Pentti Kolari
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Pitäjäruokia

Tunnettu Tv-kokki Jaakko Kolmonen on toimit-
tanut 1986 painosta tulleen Suomen pitäjäruoat -
nimisen kirjan, johon on koottu 472 pitäjän ruoat.

Kun seuraava sukukokouksemme on Rautalammil-
la, on paikallaan kertoa tässä kirjassa esitellyt
Rautalammin ja Konneveden pitäjäruoat.

Rautalampi

Suutarinpaisti ja päeväleipä

Suutarinpaisti

300 g siankylkeä

1 kg muikkuja

1 – 2 sipulia

5 – 6 maustepippuria

2 tl suolaa

vettä

1. Paista lihat pieninä kuutioina pannulla vaalean-
ruskeiksi.

2. Kypsennä hetken aikaa sipuliviipaleita lihan
kanssa.

3. Lisää pannulle hyvin huuhdotut muikut sekä
mausteet.

4. Lisää vettä niin, että kalat juuri ja juuri peittyvät.
Anna kalojen hautua, kunnes ruodotkin ovat
pehmeitä.

Konnevesi

Muikkukeitto, ruisleipä

Muikkukeitto

1 l perunalohkoja

1 sipuli

500 g muikkuja

1 tl suolaa

8 maustepippuria

2 l vettä

5 g voita

 ruisleivän kantapala

1. Perkaa ja huuhtele muikut huolellisesti.

2. Pane perunat, muikut ja mausteet. kattilaan ja
peitä ne vedellä.

3. Pane keittoon maustumaan voideltu kantapala.

Lopuksi pataan pannaan kunnon nokare voita.
Soppaa syödessä liemeen kastetaan ruisleipää.

Konneveden ja Kivijärven pitäjillä on sama
pitäjäruoka – muikkukeitot.

Kirjan alkuun tekijä on kirjoittanut hyvin puhut-
televaa tekstiä. “Pitäjäruokien vaaliminen kuuluu
meille kaikille.Ennen kuin lähdet valmistamaan
näitä ruokalajeja, muista yksi tärkeä mauste, jota
isoäiti käytti säästämättä - rakkaus. Ei riitä, että
rakastat ruoanlaittoa, vaan Sinun pitää myös
rakastaa sitä, jolle ruoat valmistat.

Kuusen kukkiessa 1986

Jaakko Kolmonen”

Ruokaohjeet on mainitusta kirjasta. Kirja on
painettu Vaasa Oy:n painossa. Kirjassa luetellaan
iso joukko avustajatahoja jotka ovat olleet työssä
mukana kun kirjaa on toimitettu.

Keittokirjat ovat haluttuja keräilykohteita, voisi
olettaa, että tämäkin kirja on jo haluttu keräilykoh-
de.

Hyvää ruokahalua !

Pentti Kolari

Köyhäinpuuro ja muikkupannu.

Pentin keräämät ruokareseptit toivat mieleeni äitini
laittamat herkut lapsuuden kodissa. Minulla oli
kaksi ruokaa, joista pidin erityisesti. Toinen oli
muikkupannu, joka osoittautui mummoni Matilda
Kolarin (Häyrinen) synnyinpitäjän Rautalammin
pitäjäruoaksi - suutarinpaistiksi ja toinen oli ”köy-
häinpuuro”.
Köyhäinpuuron resepti on yksinkertainen. Jos jää
päivällisellä perunamuusia tähteeksi, siitä keitetään
seuraavana aamuna köyhäinpuuro aamiaiseksi.
Muusiin lisätään maitoa niin että siitä tulee sakeaa
velliä. Perunavelli suurustetaan ohrajauhoilla. Kun
puuro on riittävästi kiehunut, että ohrajauhot ovat
kypsyneet on köyhäinpuuro valmis. Puuro nauti-
taan voisilmän ja kylmän maidon (lasissa) kera.
Raija Lassila
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Rautalampi 450 vuotta – Kolarien
sukuseura 25 vuotta

Ensi kesänä 11-12.6. Rautalammin kunta viettää 450-vuotisjuhliaan. Kolarien sukuseuran vuosikokous
päätettiin pitää samana viikonloppuna Rautalammilla. Kyseisenä viikonloppuna pitäjään kokoontuu
useita sukuseuroja pitämään kokouksiaan, ainakin Jänttien, Jalkasten ja Hännisten suvut ovat Kolarien
lisäksi ilmoittaneet kokoontuvansa Rautalammilla.

Me aloitamme lauantaina oman sukukokouksemme klo 10.00 kokoontumalla Rautalammin vanhaan
puukirkkoon, johon ovat tervetulleita myös muiden sukujen edustajat. Rautalammin kirkkoherra Raimo
Jalkanen pitää lyhyen hartaustilaisuuden, jonka jälkeen esittelee meille kirkon ja kertoo sen historiaa.
Hartaustilaisuuden jälkeen ennen ruokailua on tarkoitus tehdä pieni opastettu kiertoajelu Rautalammin
alueella. Rautalammin 450-vuotisjuhlaan liittyvä Rautalammin historiaa käsittelevä seminaari alkaa klo
12.00. Noin puolivälissä seminaaria on kahvitauko ja jos tuntuu siltä, ettei kokousväki jaksa kuunnella
loppuosaa historiikista voimme siirtyä Matti Lohen koulun vanhaan juhlasaliin pitämään omaa sukukok-
ousta omine ohjelminemme ja perinteisine arpajaisineen. Tarkempi ohjelma ja aikataulu lauantain
sukutapaamisesta lähetetään ensi toukokuun aikana jäsenkirjeen muodossa kaikille sukuseuran jäsenille.

Kolarien sukuseuran vuosikokous pidetään lauantaina 11.6.2011.

Kyseisenä viikonloppuna Rautalammilla on paljon erilaista ohjelmaa, johon meillä on mahdollisuus
osallistua. Kunhan heidän aikataulunsa lyödään lukkoon, voimme poimia sieltä joitakin meitä kiinnosta-
via juttuja. Alustava heidän juhlaviikonloppuun suunnittelema ohjelma on seuraava:

PE iltana10.6. Viihdekonsertti, LA 11.6. klo 10.00. Hartaus ja kirkon esittely, klo 11.00 -13.00 lounas,
klo 12.00 - 15.00 juhlaseminaari (luennoitsijoiden aiheita: Rautalammin esihistoria ja historia, nykypäivä
ja tulevaisuus, paikallisuus ja kansainvälisyys), lasten tapahtuma koulun juhlakatoksessa klo 14.00 -
16.00, konsertti koulukeskuksen juhlakatoksessa klo 19.00 - 21.00.

klo 11.00 Museon Rautalammin historia näyttely avautuu. Museossa on avoimet ovet klo 17.00 asti
(kahvitarjoilu museon puiston telttakatoksessa klo 14.00 - 17.00 ja musiikkiesityksiä).

SU 12.6. pääjuhla alkaa lipunnostolla klo 9.00 kirkkopuistossa, klo 10.00 - 11.30 Rautalampi-messu
Rautalammin kirkossa; - saarnaa: piispa Wille Riekkinen

- kirkkokuoro, Rautalammin Mieslaulajat ja Cantilena sekä Kuopion Salonkiorkesteri

- messun sävellys: Heikki Ritvanen

klo 11.00 – 14.00 Juhlalounas Matti Lohen koulun ruokalassa

klo 13.00 – 14.30 Rautalammin 450-v PÄÄJUHLA Matti Lohen koulun keskusaukiolla

Keväällä Kolarien jäsenkirjeessä kerromme tarkemman ohjelmamme kokoukseen osallistujille.

Merkitkää tämä viikonloppu muistiin niin mennään isolla joukolla Rautalammille ensi kesänä!
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Siimat  olivat  taas  kireällä  Pekka Kolari – kalastuskilpailussa

elokuun  puolivälissä  pidetyssä  kisassa

Lapissa Kolarin kunnassa
“Käypi se joskus tuuri mul-
lakin”, hehkutteli nuori Tomi
Vasenius voitostaan kilpailun
suurimmalla lähes kymmenen
kiloa painavalla Huuhkinsu-
vannosta väsytetyllä lohella.
Myös toiseksi suurin reilut 9
kiloa painanut vonkale iski
Vaseniuksen vaappuun. Voitta-
ja kertoi harrastaneensa lohes-
tusta vasta parin vuoden ajan ja
osallistui nyt kolmatta kertaa
tähän jokavuotiseen kalastus-
kisaan. Kalat narrattiin Tomin
isän Jani Vaseniuksen omate-
koisella vaapulla. Vaseniukset
saivat myös kisan neljänneksi
suurimman lohen. Sillä kertaa
15-vuotias Tomi oli soutajana
ja isä Jani väsytti lohen.

Pekka Kolari – kalastuskisaan
osallistui tänä vuonna 120 ka-
lastajaa. Lohi- ja taimensarjas-
sa saatiin kaikkiaan kymmenen
kalaa yhteispainoltaan 52,15
kg.

Vuonna 2004 sukuseuramme
oli bussimatkalla Kolarissa.
Silloin meillä ei ollut lyhy-
en oleskelun vuoksi mahdol-
lisuutta osallistua itse kil-
pailuun, mutta vierailimme
palkintojenjakotilaisuudes-
sa, jossa nautimme maukkaan
lohikeiton. Tämänvuotinen
kisa oli järjestyksessään jo
kolmastoista. Ehkä tulevina
vuosina saamme lukea myös
sukuseuramme jäsenten kalas-
tussaavutuksista esi-isämme
nimeä kantavassa Pekka Kolari
– kalastuskilpailussa.

Tuloksia vuoden 2010 kalastuskil-
pailusta:

Lohi- ja taimensarja:

1) Tomi Vasenius 9,92 kg (9,26
kg)  2) Veli Honkapää 6,12 kg  3)
Jari Vasenius 5,36 kg  4) Aleksi
Pääkkölä 5,1 kg  5) Esa Knuutila
4,74kg  6) Paavo Siurua 4,7 kg  7)
Kari Pääkkölä 4,69 kg  8) Kaler-
vo Rantakurtakko 1,248 kg  9)
Velkku Heikkilä 1,012 kg.

Hauki (10 parasta   3,25 kg –
1,094 kg)

1) Olavi Suikki 3,25 kg  2) Lauri
Jaukkuri  3) Jukka Kaikkonen  4)
Minna Pudas  5) Leila Kuivalai-
nen  6) Aleksi Pääkkölä   7) Osmo
Kangas  8) Juha Tiensuu  9) Ka-
levi Heikkilä  10) Tomi Man-
tovaara 1,094 kg.

Säynävä (10  parasta  1222 g –
937 g)

1) Reijo Vanha 1222 g  2) Arto
Isometsä  3) Pekka Iivari  4) Veijo
Pudas  5) Jukka Pudas  6) Ville
Häkkinen  7) Kalervo Rantakur-
takko  8) Anita Jaako  9) Riku Iso-
metsä  10) Juho Kauppila 937 g.

Harjus (10 parasta 823 - 407 g )

1) Olli Pekka Seppälä 823 g  2)
Veijo Pudas  3) Päivi Pudas  4)
Arto Isometsä  5) Kalevi Heikkilä
6) Maija Heikkilä  7) Kirsti Iivari-
Mäkinen  8) Tomi Mantovaara  9)
Toni Isometsä  10) Juho Kauppila
407 g.

Lähde: Luoteis-Lappi 19.8.2010

RL

Vuoden 2004 palkintojenjakoa oli seuraamassa myös
Kolarien sukuseuran lapinmatkaajat
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JÄSENMAKSU VUODELLE 2011

Jo perinteeksi tullutta käytäntöä noudattaen lähetän taas ensi vuoden jäsenmaksupankkisiirron lehden välissä.
Näin säästämme yhden jäsenpostituksen postimaksut. Vuoden 2011 jäsenmaksu on 10 € ja sen eräpäivä on
vasta 15.tammikuuta 2011.

Jonkin verran on tänäkin vuonna jäsenmaksuja jäänyt suorittamatta, mutta niistä tulee erillinen pankkisiirto
tämän lehden välissä. Toivon, että suoritatte rästissä olevat jäsenmaksut välittömästi. Jos jostain syystä
haluatte erota sukuseurasta, ettekä enää halua maksaa jäsenmaksuanne, pyydän siitä ilmoittamaan joko
puhelimitse, sähköpostilla tai vanhaan tuttuun tapaan kirjeellä tai postikortilla allekirjoittaneelle. Yhteystiedot
löytyvät Miilun kakkossivulta.

Muistathan maksaessasi käyttää viitenumeroa. Tänä vuonna on suoritusten yhteydessä viitenumeroa käytetty
todella hienosti. Pankin perimät palvelumaksut on näin saatu pidettyä melko alhaisina. Toivon, että jatkossakin
jaksatte naputella viitenumeron maksujenne yhteydessä, se helpottaa myös maksujen kirjausta. Sukukirjoja tai
muita sukuseuran tuotteita ostaessanne käyttäkää maksaessanne viitenumeroa 2008. Meillähän on sukuseuran
logolla varustettuja tuotteita mm. T-paita, lippis, postipussukka, jossa posti säilyy mukavasti sekä pöytäviiri.
Mahdollisesti tulevaisuudessa hankimme vielä sukuseuran vaakunalla varustetun isännän viirin.

Kahdella jäsenellä on nyt kolmen vuoden ajalta jäsenmaksu maksamatta. Mikäli maksua ei tule seuran tilille
kuluvan vuoden loppuun mennessä, poistetaan nämä henkilöt jäsenrekisteristä ja jäsenyys Kolarien
sukuseurassa päättyy vuoden lopussa.

Raija Lassila

Sukuseuran rahastonhoitaja

Amerikan Kolarit kokoontuvat 6. – 7.8.2011

Portlandissa Oregonissa
Konginkankaan Pyyrinlahdesta Amerikkaan muuttaneen Matti Kolarin jälkeläiset ovat jo useita kertoja
viettäneet sukutapaamisia. Useimmiten tapaaminen on kestänyt pari päivää ja se on pidetty Minneso-
tassa, niillä seuduilla mihin Matti oli asettunut asumaan ja perheensä perustanut Suomesta lähdön jäl-
keen.

Ensi vuonna Amerikan Kolarien sukukokous pidetään Portlandissa Oregonissa 6. – 7. elokuuta. Kokouk-
sen järjestelyistä vastaa Portlandissa asuvat Cary ja Beverly Kolari. Cary on Matin nuorimman pojan
Haroldin poika. Cary oli perheineen Suomessa viikon vierailulla vuonna 1996 tutustumassa isoisänsä
Matin asuinseutuun Keski-Suomessa.

“Amerikan serkut” ovat kutsuneet serkkuja Suomesta viettämään sukukokousta heidän kanssaan ensi
kesänä. Alustavan ilmoituksen mukaan heillä on tarkoitus järjestää päivällinen ja tanssit lauantaina ja
piknik sunnuntaina. He ovat pyytäneet ilmoittamaan, montako henkeä Suomesta on tulossa ja mitä
toivomuksia meillä on ohjelman suhteen. Beverly sanoi, että Portlandissa on monia edullisia paikkoja
oleskelua varten ja hän on valmis kokoamaan tietoa kun saa ilmoituksen ketä tulee, kuinka monta ja mitä
halutaan nähdä ja tehdä.

Jos olet kiinnostunut lähtemään Oregoniin sukutapaamiseen, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen mahdolli-
simman pian, jotta voimme ruveta järjestämään matkaa “rapakon taakse”.

Raija Lassila
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Sukuseura Kolarrit r.y.
c/o Raija Lassila
Karjopolku 14 A 12
01360 VANTAA

2

Sukuseura Kolarit r.y.
Jäseneksi liittymislomake

Lähetä alla oleva lomake täytettynä seuramme jäsensihteerille, kun haluat liittyä
sukuseuramme jäseneksi!

Jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi (v 2011)
Ainaisjäsenmaksu on kymmenkertainen vuosimaksu (100 euroa).
Kun lomake saapuu jäsensihteerillemme, hän lähettää tilisiirron jäsenmaksusta sekä
viimeisimmät jäsenlehtemme Miilut.

Nimi: ......................................................
Lähiosoite: ......................................................
Postitoimipaikka: ......................................................
Puhelin, kot: ......................................................
Puhelin, työ: ......................................................
GSM: ......................................................
Sähköposti: ......................................................
Syntymäaika: ......................................................
Ammatti: ......................................................
Liittymispäivä: ......................................................

Liityn Sukuseura Kolarit r.y.:n jäseneksi

............................................................................................
Päiväys ja allekirjoitus

Palautetaan os.:
Raija Lassila, Karjopolku 14 A 12, 01360 VANTAA

Tule mukaan sukuseuratoimintaan


