
1

SUKUSEURA KOLARIT r.y.
Jäsenjulkaisu

2011



2

MIILU 2011

Julkaisija:

Sukuseura Kolarit r.y.

Toimitus:
Raija Lassila
Karjopolku 14 A 12
01360 VANTAA
puh. 050-3682944
email: raijalassila@netti.fi

Paino:
Ykkös-Offset Oy, Vaasa

Sukuseura Kolarit ry:n hallitus 2011-2012

Puheenjohtaja:
Paavo Kolari
Torikatu 5 A 8
Kuopio, puh.0400-619 178
email: paavo.kolari@saunalahti.fi

Varapuheenjohtaja:
Seppo Kolari
Tarhurintie 11
Leppävirta, puh. 044-785 3103
email: seppo.kolari@sakky.fi

Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri:
Raija Lassila
Karjopolku 14 A 12
Vantaa, puh. 050-368 2944
email: raijalassila@netti.fi

Sihteeri:
Riitta Honkanen
Paciuksen kaari 10 C 67
Helsinki, puh. 044-042 2282
email: honkanenriitta65@gmail.com

Muut hallituksen jäsenet:

Kullervo Hirvonen
Kartasalonkuja 25
Varkaus, puh. 040-744 9788
email: kullervo.hirvonen@pp.inet.fi

Kirsti Joki
Kaikukatu 29
Kuopio, puh.050-919 5641 tai 017-282 7629
email: kirsti.joki@gmail.com

Pentti Kolari
Raamitie 1
Kuopio, puh. 0400-408 737
email: pentti.kolari@dnainternet.net

Veikko Kolari
Matinmäentie 10
Palokka, puh. 0400-640 350
email: lampoveikko@lampoveikko.fi

Pirkko Kuukkanen
Kuninkaankatu 30 a 5
Kuopio, puh. 044-035 3520 tai 017-262 5483
email: kuukkane@dnainternet.net

Toiminnantarkastajat:
Heli Lindqvist, Helsinki
Reino Sundberg, Espoo

Varatarkastajat:
Arvo Kerajärvi Jyväskylä
Olli-Pekka Kolari Jyväskylä

Kansi:
Matti Lohen koulun sisääntuloaula kokouspaikalla
Rautalammilla. Valokuva: Riitta Honkanen.

Sisältö:
2.  Hallitus ja toiminnantarkastajat
3.  Puheenjohtajan tervehdys ja jäsenmaksuinfo
4.  Kolarin vaakuna messinkiin valettuna ja isännän-
viiri; tarjoukset
5-7.Vuosikokous Rautalammilla
8.  Kalle Kolarin jälkeläisten vaiheita
9.  Onnia onnisti - Pekka Kolarissa
10. Runotervehdys Alpeilta
11. TO-SI SA-TU-JUT-TU
12-14. Eläkepäivien harrastuksia
14. Sukuseuran kotisivut info
15. Sukuseuran kesäretki -  teatterimatka
15. Valtakunnalliset sukututkimuspäivät Kuopiossa
16. Martan joululeivonnaisten ohjeita 1900-luvun
alkupuoliskolta.



3

Taas on kulunut yksi vuosi sukuseuramme 25-vuotisessa histo-
riassa. Sukuseuramme toiminta on jatkunut kuluneen vuoden
aikana vakaana jo tutuksi tulleita perinteitä noudattaen. Seu-
ramme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 11. kesäkuuta
Rautalammilla. Kokouksesta on enemmän asiaa toisaalla tässä
Miilussa.

Vuosikokouksessa valittu hallitus tulevalle kaksivuotiskaudel-
le kokoontui syyskuussa ja valitsi puheenjohtajakseen allekir-
joittaneen. Useita vuosia hallituksen puheenjohtajana ansiok-
kaasti toiminut Pentti Kolari jatkaa edelleen hallituksessa ja
olen vakuuttunut, että saamme Pentiltä hyviä neuvoja ja opas-
tuksia toimintamme kehittämiseksi. Haluankin tässä yhteydes-
sä kiittää Penttiä hänen panoksestaan sukuseuramme “luotsa-
uksesta lujasti väylällä pysyen”. Olen varma, että kaikki suku-
seuramme jäsenet yhtyvät tähän kiitokseen.

Tuleva vuosi 2012 on ns. välivuosi, jolloin järjestämme yhteisen kesäretken. Tästäkin  on enem-
män tietoa toisaalla tässä Miilussa. Toivottavasti saamme aikaisempien vuosien tapaan runsaasti
osanottajia retkelle mukaan.

Olemme saaneet vuoden 2009 kokouksen jälkeen sukuseuraamme uusia jäseniä. Johtuen luon-
nonlakien mukaisesta poisnukkuneiden määrästä, kokonaisjäsenmäärä on pysynyt kutakuinkin
samalla tasolla kuin aikaisemminkin. Toivoisin että saisimme lisää nuoria jäseniä. Emmehän me
vielä nykyisetkään vanhoja ole, vuosia vain on kertynyt jostakin syystä aina vain lisää. Raamit
ikääntyvät, mutta mieli pysyy nuorena! Todistuksena aikaansa seuraavasta toiminnasta on suku-
seuran kotisivujen avaaminen. Nämä sivut tulevat toimimaan sukuseuramme ilmoitustauluna ja
sinne tullaan keräämään tietoa sukuseuramme toiminnasta.

Kotisivut löytyvät osoitteesta: http://www.kolarit.suvut.fi/

Toivotan kaikille sukuseuramme jäsenille ja heidän perheilleen

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta vuotta

Paavo Kolari

Hyvät sukuseuramme jäsenet

Paavo Kolari

Ensi vuoden jäsenmaksun löydät tämän lehden välistä ja maksun eräpäivä on 15.tammikuuta 2012.

Kuluvan vuoden jäsenmaksun ovat jäsenet suorittaneet kiitettävästi.Vajaat kymmenen jäsentä saa maksu-
kehotuksen maksamattomista jäsenmaksuista. Nämä maksut erääntyvät heti maksettavaksi. Ne jäsenet,
joiden jäsenmaksu on kolme vuotta maksamatta poistetaan jäsenyydestä, ellei suoritus tule sukuseuran
tilille 31.12.2011 mennessä.

Muistathan maksaessasi käyttää viitenumeroa!

Jäsenmaksu vuodelle 2012
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KOLARIEN VAAKUNA MESSINKIIN VALETTUNA

ISÄNNÄNVIIRI SUKUSEURAN VAAKUNALLA VARUSTETTUNA

Messinkiin valetun sukuseuran vaakunan
koko on 150 mm x 210 mm. Valumuotin
mallineen on valmistanut Timo Meskanen,
Seppo Kolarin veistämän mallin mukaisesti.
****
Messinkinen vaakuna soveltuu esim.
ulkokäyttöön.
Hinta on 100 euroa/kpl.
Vaakunaa valmistetaan tilausten
perusteella.
Toimitusaika on n. 3 kk.
****
Sitovat ennakkotilaukset on jätettävä
31.1.2012 mennessä sukuseuraan
sähköpostitse; raijalassila@netti.fi tai
puhelimitse 050-3682944

Usein isännänviiri nostetaan lippusalkoon sen merkiksi, että isäntäväki on kotosalla. Isännän-
viiri on omakoti- tai kesämökki-ihmisen mukava ja arkinen tapa liputtaa. Se on vaivaton va-
linta, sillä viiriä eivät liputusajat tai muut pykälät koske. Isännänviiri voi kieppua tangossa
yöt ja päivät, esimerkiksi kesämökillä koko kesäkauden.
Varsinaisina liputuspäivinä on kuitenkin liputettava Suomen lipulla.
Isännänviirin suositeltava pituus on noin puolet lipputangon pituudesta.

Viime kesänä Rautalammilla sukuseuran vuosikokouksessa keskusteltiin mahdollisesta suku-
seuran vaakunalla vasustetusta isännänviiristä. Senverran paljon mielenkiintoa oli, että hal-
litus on päättänyt käynnistää isännänviirihankkeen.
Sukuseuran vaakunalla varustetun isännänviirin hinnat riippuvat tilausmääristä, mitä use-
ampi tilataan sitä edullisempi on hinta.
Tämänhetkinen edullisin hinta-arvio on:
Alle 10 kappaleen tilaus koko 40 x 400 kappalehinta 66 euroa
-”- “ “ “ “  30 x 300 “     53 euroa
Seuraava hintaan vaikuttava tilausmäärä on 30 kappaletta.
Isännänviirien yläosa painetaan ja alaosa ommellaan valmiiksi värjätyistä kankaista (max 3
eri väriä, ns perusvärit), eli alaosat saadaan haluttaessa tehtyä kunkin asuinpaikan maakun-
nan värien mukaan.

Hanketta viedään eteenpäin sen mukaan paljonko sitovia ennakkotilauksia isännänviiristä
saadaan. Ennakkotilaukset 31.1.2012 mennessä: raijalassila@netti.fi tai puh. 050-3682944.
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Sukuseuran vuosikokous pidettiin Kolarien suvun kantaisien synnyinpitäjässä Rautalammilla lauantaina
11. kesäkuuta.  Kesäinen tapaaminen alkoi tutustumisella Rautalammin vanhaan puukirkkoon. Jo eläk-
keelle jäänyt kirkkoherra Raimo Jalkanen esitteli kirkon ja kertoi sen historiasta. Kirkko otettiin käyttöön
v. 1844 ja sen on suunnitellut Carl Aleksander Engel, Carl Ludvig Engelin poika. Carl Aleksander kuoli
jo 25-vuotiaana v. 1843, eikä näin ollen nähnyt kirkkoa valmiina. Rautalammin kirkko on Suomen suu-
rimpiin lukeutuva puukirkko. Alttaritaulun “Jeesus puhuu Gennesaretin rannalla” on maalannut taiteilija
Väinö Hämäläinen, joskin viimeistelyn teki hänen poikansa Lauri, koska isä- Hämäläinen kuoli ennen
kuin sai työnsä valmiiksi. Sinisävyiseen kirkkoon mahtuu istumaan noin 1200 ihmistä. Kirkossa tehtiin
suuri peruskorjaus muutama vuosi sitten. Seurakunnassa on myös säilynyt muutamia erittäin vanhoja pap-
pien messukasukoita, joista yhtä Raimo Jalkanen esittelikin meille.

Kolarien sukuseura kesän 2011 vuosikokouksessa
Rautalammilla

Kirkkokäynnin jälkeen sukuseuralaiset siirtyivät
Matti Lohen koululle, jonne oli järjestetty ruokailu.
Koululle oli kokoontunut useita eri sukuseuroja,
sillä tuona viikonloppuna vietettiin Rautalammin
kunnan 450-vuotisjuhlaa. Kunta oli järjestänyt
tuolle viikonlopulle runsaasti erilaista ohjelmaa, ta-
pahtumia ja juhlallisuuksia. Koululla oli mm. eri-
laisia luentoja, joille muutama sukuseuralainenkin
taisi keritä osallistumaan. Rautalampi on vanha
emäpitäjä, johon aikanaan kuului “puoli Suomea”.

Kolarien sukuseuran väkeä  kirkossa

Raimo Jalkanen esittelee vanhan messukasukan

Lähes koko nykyisen Keski-Suomen käsittänyt
suurpitäjä perustettiin v. 1561. Entisen emäpitäjän
alueella on nykyisin 27 kuntaa.

Sukuseuralaisten ohjel-
ma jatkui ruokailun jäl-
keen bussikiertoajelulla.
Oppaana toimi paikalli-
nen Helena Maukonen.
Kierroksella tutustuttiin
kirkonkylään ja lähialu-
eeseen sekä perehdyttiin
pitäjän historiaan. Rau-

Ruokailu Matti Lohen koululla

Opas Helena Maukonen

talammin pitäjässä on ollut monenmoista tapahtu-
maa ja persoonaa. Paikallisen oppaan avulla saim-
me värikkään ja kiehtovan kuvan paikkakunnasta;
totista tosiasiaa ja mukavia tarinoita Helenalla riit-
ti. Tutustuimme mm. Pestuuraitille ja vieressä ole-
vaan entisaikojen käsityöläisten ja pieneläjien “pik-
kumökki” asuntoalueeseen. Pestuuraitilla on järjes-
tetty markkinoita jo vuodesta 1821, tuolloin maa-
laistalojen isännät, kauppiaat ja porvarit palkkasi-
vat palvelusväkensä. Markkinat jatkuvat edelleen
syyskuun toisena viikonloppuna.
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Kieroajelun jälkeen alkoi Matti Lohen koululla su-
vun varsinainen vuosikokous. Kokouksen alussa su-
kuseuran puheenjohtaja Pentti Kolari esitteli koko-
uspaikalla nähtävillä olleita Rautalammin Hanka-
mäen kylän Isojako karttoja. Kyseisellä alueella on
1700- 1800-luvuilla asunut useiden sukupolvien
ajan Kolari sukuun kuuluvia perheitä.

Kokousväki seuraa tarkkaavaisena kun Pentti esittelee Hankamäen kylän  isojako-karttoja

Ennen varsinaisen kokouksen alkamista Seppo Ko-
lari ja Raija Lassila luovuttivat sukuseuran nykyi-
selle puheenjohtaja Pentti Kolarille Sukuseurojen
Keskusliitto ry:n myöntämän kultaisen ansiomita-
lin tunnustuksena ansiokkaasta sukuseuratyöstä.
Pentti on ollut mukana sukuseuran toiminnassa
alusta saakka ja toiminut sukuseuran hallituksen
puheenjohtajana vuodesta 2003. Lisäksi hän on

toimittanut yhdessä Raija Lassilan kanssa Kolarien
suku II-kirjan.  Omaa ja puolisonsa Anjan sukua
Pentti on myös tutkinut runsaasti; näistä molem-
mista suvuista, perheiden vaiheista sekä omista
muistoistaan hän on myös julkaissut kaksi kirjaa.

Varsinaisessa vuosikokouksessa vahvistettiin vuo-
sien 2009 ja 2010 tilinpäätökset sekä myönnettiin
vastuuvapaus tilivelvollisille. Myös molempien
vuosien toimintakertomukset käsiteltiin ja hyväk-
syttiin.  Vuosien 2011 ja 2012 toimintasuunnitel-
mat sekä talousarviot käsiteltiin ja hyväksyttiin.
Keskustelua käytiin myös vuoden 2012 kesän su-
kumatkasta; ehdotettiin mm. Lappeenrantaa, Sai-
maan kanavaa ja Viipuria. Ehdotukset kirjattiin
pöytäkirjaan ja ne ovat ohjeena hallitukselle matka-
päätöstä tehtäessä. Sukuseuran jäsenmaksu päätet-
tiin pitää samana ja maksu on näin ollen 10 euroa/
vuosi. Hallituksen jäsenten lukumäärä päätettiin pi-
tää 9:nä. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet va-
littiin uudestaan. Kokouksessa päätettiin myös tee-
tättää sukuseuran vaakunalla varustettuja isännän-
viirejä myyntiin. Tässä lehdessä on sivulla 4 tietoa
enemmän hankkeesta. Sukuseuraan liittynyt Arvo
Kerajärvi, entinen Kolari, kertoi myös omista su-
kujuuristaan. Arvon tarina on kokonaisuudessaan
luettavissa myös tässä lehdessä.

Kesäkokouksessa pidettiin myös jo perinteeksi tul-
leet arpajaiset; palkinnot oli hankittu lahjoituksina
ja niitä oli todella paljon! Luulenpa, että kaikki ko-
koukseen osallistuneet henkilöt voittivat ainakin
yhden palkinnon.

Teksti ja kuvat:

Riitta Honkanen
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Kokousväkeä koulun vanhassa juhlasalissa

ILOISIA TAPAAMISIA

RAUTALAMMILLA 11.6.2011
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Arvo Kerajärvi (ent. Kolari)

Sukututkimus on mielenkiintoinen ala. Etsit omia
juuriasi, luulet ehkä olevasi jotain muuta mitä olet.
Niin kävi minullekin. Olin aina kuvitellut olevani
karjalaista sukujuurta, ”karjala poikii”, olihan iso-
isäni Kalle ja mummoni Ida Muolaassa asuneet ja
eläneet. Kalle tosin oli syntynyt Leppävirralla, Soi-
nilansalmella, mutta muuttanut jo nuorena miehenä
Viipuriin.

Kun äitimme kuoli 2008, saimme Mikkelin Maa-
kunta-arkistosta ”SUKUSELVITYS perukirjoitusta
varten”, siinä oli maininta; Heidän lapsensa Kirvun
kirjojen mukaan, Arvo Kalervo s. 5.12.1946 Ka-
lannissa, hän muutti 11.12.1951 Siuntion seurakun-
taan 1951. Olin siis muuttanut Karjalasta Siunti-
oon. Tosin en ollut silloin vielä viisivuotiaana Kar-
jalassa käynytkään. Isäni Reino ja äitini Helvi oli-
vat kirjoilla Kirvussa sodan aikana ja siihen asti,
kunnes evakkotaival alkoi.

Aloin tutkia Kolarin sukua muutama vuosi sitten.
Pääsin 1800-luvun alkupuolelle. Tutkimuksen yh-
teydessä näin netissä sukuseurojen luettelon, jossa
Kolarin suku oli mainittuna. Siltä seisomalta menin
kirjastoon etsimään, olisiko suvustamme kirjoitettu
kirja, ja olihan se. Parin kuukauden jonotuksen jäl-
keen sain kirjan lainaksi. Loppu olikin helppoa,
sukuamme oli tutkittu ja juureni löytyneet.

Haluankin kiittää lämpimästi teitä Raija Lassila ja
Pentti Kolari, jotka olette tehneet tuon valtavan
työn ja laittaneet sukumme ”kirjan kansien väliin”.

Isoisäni Kalle Emil oli Antti Kolarin ja Beatan lap-
sikatraan nuorin (Taulu L 563). Kallella oli yhdek-

sän veljeä ja sisarta, monet heistä jo nuorena tai
lapsena kuolleet.
Kallella ja Ida-mummollani oli viisi poikaa ja yksi
tyttö. Kallen siskoista tai veljistä meillä ei ole ollut
mitään tietoa. Äitini ehti tavata Kallen, joka kuoli
28.10.1942. Kalle ei kuulemma koskaan puhunut
sukulaisistaan.

Kolarien Suku II kirjasta luin, että Kallen veli, Otto
Villen poika, Väinö Otto ja hänen tyttärensä Anni
Onerva ja Annin poika Ari-Pekka Kellas ovat lä-
heisimpiä sukulaisiamme.

Isäni Reinon veljet muuttivat Kolari-nimen 1949
Kerajärveksi, ja isäni muutamaa vuotta myöhem-
min. Nimen alkuperästä ei ole tietoa. Ei myöskään
ole varmaa tietoa siitä, miten se on syntynyt. Eräs
tarina kertoo, että Uuno-setääni oli työmaalla kah-
vitunnilla kiusattu, olihan hän Uusikaupungin kau-
pungin autonkuljettaja.
Serkkuni ja heidän lapsensa asuvat Helsingin seu-
dulla ja Turku-Uusikaupunki akselilla. Minä velje-
ni kanssa olimme Tampereella. Nyt tosin olen ollut
jo 20 vuotta Jyväskylässä, kun työ sinne kutsui -90
luvun alussa.

Palaan vielä juuriini, ”karjala poikii” ku olen, tai
ainakin puolittain ihan oikeasti, Ida mummo oli
karjalaista sukua Muolaan pitäjän Sormulan kyläs-
tä. Siis minulla on toinen jalka karjalasta, toinen
muualta. Pidin itseäni hämäläisenä, tamperelaisena,
muutimmehan sinne, kun olin 4-5 vuoden ikäinen.
Opiskelin, tein töitä ja asuin siellä yli 30 vuotta,
joten kyllähän Tampere kotipaikkani oli. Sanotaan,
että tamperelaisuus ei katoa koskaan, asut missä
tahansa. Jääkiekossa ollaan Tapparan tai Ilveksen
puolella, minä olen Tapparan kannattaja.

Savolaisuus ei heti istunut minuun, en ainakaan
niin ajatellut. Savolaisethan veäntää ja keäntää,
venkoiloo ja eihän sitä murretta aina edes ymmär-
rä. Mutta elämässä tapahtuu kaikenlaista. Kohta
karjalan poikaa vietiin …vaimoni Marjatta on täys-
savolainen, Juankoskelta, Juicen pitäjästä kotoisin.
Kun hän lateli savolaisia sutkautuksia, sanoin,
omasta päästäsikö sanoja keksit, kun en kaikkia
ymmärtänyt. Mutta olivat kuulemma savolaisia
murresanoja, ihan oikeesti.

Olen tallentanut Kallen jälkeläisten sukupuun ”Fa-
mily Tree Builder My Heritage nettisivustolle. Sin-
ne voidaan tallentaa koko Kolarin sukupuu kuvi-

Kalle Kolarin jälkeläisten vaiheita
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neen ja muine tietoineen.

Elämä on sattumia täynnä, toisille löytyy selitys, toisille ei aina löydy muuta selitystä, kuin ehkä yläkerran
isännän ohjaus. Olimme vaimoni Marjatan kanssa etsineet -90-luvulla kolmen vuoden ajan vapaa-ajan asun-
non tonttia. Kriteerit olivat tiukat niin kuin karjalais-hämäläis-savolais ihmisillä pitääkin olla; piti olla luon-
non rauha, pikitie lähellä ja suuren veden rannalla ja mielellään etelä rinne. Ei ihme, että pitkään haettiin
tonttia. Vihdoin se löytyi, meille valmistui vapaa-ajan asunto Miekkaveden etelärannalle, 800 m pikitiestä,
rauhallisella paikalla, Rautalammin Vaajasalmen kylässä.

Kun olimme lukeneet Kolarin sukujuurista, miten Lauri ja Esko Kolari suuressa emäpitäjässä samoilivat,
sanoi vaimoni Marjatta: “Arvo on palannut juurilleen, Raatalammile.”

Rautalammilla 11.6.2011

Arvo Kerajärvi, entinen Kolari

Pekka Kolari - kalastuskilpailu on säilyttänyt
suosionsa. Tänä vuonna kilpailuun osallistui
111 kalastajaa. Kilpailua suosi hyvä sää ja
muiltakin osin kisat käytiin “käsikirjoituksen”
mukaisesti - kirjoittaa Ylläksen alueella ilmes-
tyvä Kuukkeli - lehti.

Lehtijutun mukaan;

- Säynäviä saatiin 11 kappaletta, harjuksia
32, haukia 19 ja lohia 20.

Lohisarjan voiton vei äkäslompololainen Onni
Ristimella. Lohisarjan voittajan kala painoi
13 kg 860 g. Kuten lukija huomaa, kalat pun-
nitaan hyvin tarkasti, “digitaalitekniikalla”.

Poppeli uistimeen tarttunut lohi oli kojamo, eli
uroskala. Tämä kojamo kävi koukkuun Äkäs-
jokisuulta.

- Kala oli kiinni yhdessä uistimen koukus-
sa. Minulla on ollut sama, mustanpunainen
Poppeli - uistin käytössä koko kesän. Olen
saanut sillä vuosien saatossa ainakin
kymmenen lohta.
Toisella samanvärisellä, mattapintaisella,
en ole saanut mitään. Aion soutaa elokuun
loppuun, kertoo kilpailun voittaja Onni
Ristimella.

Onnia onnisti - Pekka Kolarissa

Tapahtuman järjestäjänä oli metsästysseura
Niesan Jahti ry. Pasi Heikkilä näyttää olleen
tapahtuman puuhamiehenä, kuten aikaisempi-
nakin vuosina. Jokaisen sarjan voittaja sai
Kolarin kauppoihin 300 euron lahjakortin.

Suuri kalamäärä oli yllätys myös kisan
järjestäjille. Jos luoja suo niin Pekka Kolari –
kalastuskilpailu pidetään myös tulevana kesä-
nä, vakuuttaa Pasi Heikkilä.

Kolarin kunnan nettisivuilta löytyy Kolarin
kunnan lohitilasto. Tilastoa on pidetty vuo-
desta 2000 alkaen, saalistilaston päivitys pe-
rustuu kuuden eri tilastointipisteen keräämiin
tietoihin.

Parhaat lohi- ja taimensaaliit on ongittu vuon-
na 2008 ja kehnoja kalavuosia ovat olleet
2000- luvun alkuvuodet.

Pentti Kolari

Lähde: Kuukkeli -lehti
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Runotervehdys Alpeilta!

Rauhallista alppimajassa

ylhäällä vuoristossa.

Niin sankka sumu,

ettei ulos näe.

En avaa ovea.

En laske pilviä sisään.

Nautin hiljaisuudesta.

*******

Matkalla mielipuuhassa:

kirjoitan kirjeitä.

Illan tullen kuuluu

pienen kyläkirkon

ehtookellojen kumahtelu.

On aika nukahtaa

alppitorven soittoon.

*******

Kohotan maiseman

silmien eteen:

Korkeat Alpit.

Kauneus. Rauha.

Täydellinen hiljaisuus.

Kaikkialla Luojani käden jälki.

Täällä mieli lepää.

*******

Ehtoo vuoristomajassa.

Päivä laskemassa.

Kirkas toukokuun taivas.

Hiljaista kaikkialla.

Hämärtyy.

Kuvittelen joulunaikaa täällä.

Alppien ylle syttyy yksi kirkas tähti.

Vastaus kysymättä.

Ulla Hirvonen

Sylvenstein patojärvi, Saksa

Pettneu, Itävalta

Zugspitze, Garmisch-Partenkirchen,
Saksa
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ON-KO  TUO  E-NÄÄ  TOT-TA-KAAN,

MI-TÄ  E-DEL-LÄ  KER-RO-TAAN?

MEIL-LÄ  KO-TO-NA  KÄ-VI  NÄIN.

AI-VAN  VAR-MAS-TI, JUU-RI  NÄIN:

SA-TU  EI  MEN-NYT  SAU-NAAN  LAIN-KAAN,

JÄT-TI  VAIN  LAU-KUN  SAU-NAN  NAU-LAAN.

 

LAP-SUU-TE-NI  MUM-MO-LAS-SA

AU-RIN-KOI-SEL-LA  A-HOL-LA

LEI-KIT-TIIN  SA-VU-SAU-NAN  LÄ-HEL-LÄ.

SA-DUT  JA  LO-RUT, JOS-SA-KIN  SIEL-LÄ,

A-SUI-VAT  JÄR-VEN  TA-KA-NA  VIE-LÄ.

 

VIE-RES-SÄ  LEIK-KI-MÖK-KI-NI

KAS-VOI  I-KI-O-MA  KOI-VU-NI,

AL-LA  MÄN-TY-JEN, KUU-SI-EN

O-LI  O-MA  KO-TI  SA-TU-JEN.

KUN  TU-LI  KE-VÄT  JA  KÄ-KI  KUK-KUI,

LUON-TO  HE-RÄ-SI, TAL-VI  JO  NUK-KUI.

SAA-PUI  MET-SÄÄN  UU-SI  KE-SÄ.

LO-RUIL-LA, RU-NOIL-LA  O-MA  PE-SÄ:

SA-NAN-JAL-KO-JEN  AL-LA  HU-VIA

MUO-DOS-TUI  UU-SI-A  MIE-LI-KU-VI-A.

 

SIL-LOIN  JO  MIE-TIN  JA  HU-VIT-TE-LIN.

O-LI  HAUS-KAA, KUN  KU-VIT-TE-LIN.

SE  I-LAH-DUT-TI  MI-NU-A  LAS-TA.

NYT  SEN  MUIL-LE  KER-RON  VAS-TA!

Ulla Hirvonen, Hessun Hassu Possu 2011

 

Huutoharjun mummola mielikuvissani, piirros
Katri Eskelinen

Kuva on Ulla Hirvosen keväällä 2011
ilmestyneestä lasten runo- ja lorukirjasta Hessun
Hassu Possu

TO-SI  SA-TU-JUT-TU



Jäätyäni pari vuotta sitten eläkkeelle 40-vuotisen työputken jälkeen, en oikein ottanut todesta jo
aikaisemmin saman kokeneiden viisastelua kiireiden alkamisesta eläkkeelle jännin jälkeen. Ei
minulla tosin ollut turhia ennakko-odotuksia eläkeläisen “lokoisista puuhasteluista”. “Puu-
hamaassamme” Karviossa oli kyllä jo silloin pitkä lista töitä, joita olin suunnitellut tekeväni sitten
aikani kuluksi. Kun ei ole turhia ennakkosuunnitelmia, ei myöskään voi pettyä tilanteisiin, jotka
sitten “joutopäivinä” eteen tupsahtavat. Onhan se mukavaa toimia oman aikataulun mukaisesti,
valvoa niin pitkään kun haluaa, ja nukkua sitten vastaavasti aamulla myöhempään. Jos
seuraavalle päivälle suunniteltu työ ei tunnu “maistuvan”, mikäpä siinä, kyllä sen vielä ehtii
tekemään myöhemminkin.

Viime vuosien aikana on enemmän ja enemmän julkisuudessa käyty keskustelua työurien
jatkamisesta. Tosiasiahan on, että ainakin osa meistä eläkeiän saavuttaneista tunnemme it-
semme vielä suhteellisen hyväkuntoisiksi ja pirteiksi, miksi siis emme voisi osallistua
työelämään oman halumme ja tuntemuksien mukaan. Ainakin toistaiseksi se vielä on vapaa-
ehtoista ja niille joille se sopii, varmasti hyvä ratkaisu.

Heti eläkkeelle jäätyäni perustin yhdessä vaimoni kanssa Paraiko Oy nimisen konsulttiyri-
tyksen, jonka kautta suunnittelin osallistuvani mahdollisesti tarjottaviin työtehtäviin. Tarvetta
markkinoilla tuntui olevan. Toimeksiannot ovat olleet enimmäkseen kotoa käsin hoidettavia te-
htäviä, mutta myös muutamien päivien toimeksiantoja kodin ulkopuolelle, kotimaahan ja ulko-
maille on joukkoon mahtunut. Eräs mielenkiintoisimmista tehtävistä oli 2011 keväällä Ruotsin
lapissa, noin 14 km napapiirin pohjoispuolella oleva Akkats:n vesivoimalaitoksen uuden turbiini-
laitoksen imutunnelin vedenottokuilun louhinta ja ruoppaus. Jokkmokk:n kunnassa sijaitseva
Akkats:n vesivoimalaitos on rakennettu 50 vuotta sitten Lilla Luleälv:n koskeen.

Vanhan turbiinilaitoksen korjaustarpeiden ja toiminnan tehostamisen vuoksi Vattenfall rakentaa
vanhan laitoksen viereen uuden kallion sisään rakennetun turbiinilaitoksen. Turbiinihalli, imu-
tunneli ja poistotunneli ovat jo valmiiksi louhitut, sekä laiteasennustyöt aloitetut. Vattenfall:n su-
unnitelman mukaisesti piti keväällä 2011 imutunnelin ja joen pohjan erottava 10 metrin kallio-
kerrokseen tehdä 100 m2 pystykuilu veden johtamiseksi imutunnelin kautta uudelle turbiiniase-
malle. Vesisyvyys kuilun kohdalla oli 10 m. Kun tähän lisästään kuilun korkeus 10 m ja tunnelin
korkeus 10 m, jouduttiin tunnelin pohjalle räjäytetyt louheet kaivamaan 30 m syvyydestä. Nor-
maalisti kyseisenlainen “kalliotulpan” puhkaisu tehdään tunnelista käsin alhaalta ylöspäin kui-
vatyönä. Johtuen vanhan voimalaitoksen läheisyydestä, matkaa pystykuilusta vanhan laitoksen
rakenteisiin 25-30 m, ei perinteistä menetelmää voitu käyttää, vaan työt jouduttiin tekemään
vedenalaisena työnä lautalta käsin ylhäältä alaspäin useita räjäytyskertoja käyttäen. Kerralla

tunneliin räjäytettävä kalliomäärä ei saanut ylittää 120 m3.

ELÄKEPÄIVIEN HARRASTUKSIA:
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Tein Vattenfall:lle työsuunnitelman tammikuussa 2010. Erinäisten vaiheiden kautta Vattenfall
solmi urakkasopimuksen ruotsalaisen Boskalis AB.n kanssa kuilun louhinnasta ja ruoppauk-
sesta. Minua kysyttiin urakan vetäjäksi. Koska tunsin projektin alkumetreiltä saakka ja olin
laatinut työsuunnitelmat, en tietenkään iljennyt kieltäytyä tarjouksesta. Koska Akkats:n voi-
malaitokselle ei ole esteetöntä vesiyhteyttä mereltä, muistaakseni 13 voimalaitosta välissä,
piti kalusto siirtää paikalle maantiekuljetuksena. Tarvittiin 13 erikoisrekkaa ja raskaskuljetusta
kaluston siirtämiseksi Loviisasta Jokkmokk:iin. Matkaa Loviisasta maanteitse on n. 1000 km/
sivu. Louhinta- ja ruoppaustyöt kohteessa piti aloittaa 01.05.2011. Työt aloitettiin 30.04.2011.
Kaikki työvaiheet piti saada valmiiksi kesäkuun 2011 alkuun mennessä. Työt valmistuivat hy-
väksytysti aikataulun mukaisesti 31.05.2011.

Työssä käytetty kalusto:

• Pora-Pekka 4 porauslautta varustettuna hydraulisella porausyksiköllä

• Pora-Pekka 4:lle asennettu nosturi varustettuna 2,5 m3 krapikauhalla ja osan aikaa hy-
draulinen pitkäpuomivarustuksella oleva kaivinkone

• Itsekulkeva 50 m3 ruoppausproomu

• Apuhinaaja Koli

Vedenottokuilun leikkaus
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Pora-Pekka 4, Koli ja 50 m3 proomu

Eläkevuosien harrastukset ovat tärkeitä, ellei niitä
olisi, saattaisi eläkepäivät käydä tylsiksi. Minulla
eläkevuosia on jo alun toistakymmentä ja aina
ilmestyy uusia haasteita. Yksi niistä Kolarien
kotisivut, joista on puhuttu useiden vuosien ajan.
Sain tukea sivujen teossa lähisuvusta ja nyt ensim-
mäinen versio on kaikkien nähtävänä ja kommen-
toitavana netissä osoitteessa: http://
www.kolarit.suvut.fi/. Olisi mukava kuulla mitä
mieltä sivuista olette, mitä haluaisitte sinne lisätä
tai sieltä poistaa.

Uskon, että näiden sivujen kautta löytyy lisää
Kolarin sukuun kuuluvia henkilöitä ja saamme lisää
jäseniä sukuseuraan. Olemme jo nyt saaneet sivujen
ansiosta muutamia uusia jäseniä.

Pyrimme laittamaan sivuille myös juhlamiilun, joka
tehtiin seuran 20-vuotistaipaleesta vuonna 2006.

Valokuvia on myös tulossa lisää.

Mielipiteitänne odottaen, Raija Lassila

Sukuseuran kotisivut ovat vihdoinkin netissä

Ruoppausproomun maantiekuljetus:

Henkilöstö:

Työ tehtiin täysin suomalaisella
miehistöllä 24 h/vrk, 7 pv/viikko.
Miehet työskentelivät 12 tunnin
vuoroissa, 2 viikkoa töitä, 2 viikkoa
vapaata rytmin mukaisesti.
Kokonaisvahvuus 13 miestä.

Loppukaneetti:

Töiden aikataulu oli tiukka johtuen
voimalaitosprojektin seuraavista työ-
vaiheista. Ilman yllätyksiä emme
selvinneet, mutta niistä päästiin ylitse
hyvällä yhteistyöllä osapuolten kes-
ken. Täytyy tunnustaa, että päivittäi-
sistä kiireistä ja kiperistä tilanteista
huolimatta kokemus oli positiivinen.
Kaiken kruunasi tilaajan, Vattenfall:n
lämpimät kiitokset koko ruoppausry-
hmälle hyvin suoritetusta
laadukkaasta työstä.

Jos terveyttä ja kuntoa riittää, niin
miksipä ei jatkossakin??, omien
tuntemusten ja vapaaehtoisten valin-
tojen mukaan, kohti uusia haasteita.
Kyllä me eläkeläisetkin tarvitsemme
mielenkiintoisia harrastuksia.

Kuopiossa 30.10.2011

Paavo Kolari
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TEATTERIMATKA  LOHJALLE+MUSTIOON

Vuoden 2012 Kolarien sukuseuran matka suuntautuu Lohjalle päin Mustion ja Fiskarsin Ruukin alueelle.
Matka tehdään bussilla, joka lähtee Kuopiosta ja kerää porukkaa matkan varrelta. Ajoreitti tulee
todennäköisesti olemaan Kuopio, Leppävirta, Varkaus, Jyväskylä, (Tampere tai Lahti) Helsinki, Lohja.
Paluumatkalla paikkakunnat vastakkaisessa järjestyksessä.

Ajankohta 6-8. heinäkuuta 2012

Henkilömäärä vähintään 30 matkustajaa

Majoitus Kisakallion Urheiluopisto (www.kisakallio.fi)
Kisakallion Urheiluopistolla on majoitustiloja korkeatasoisesta
huoneistohotellista urheiluopistotason majoitukseen. Majoituspaikkoja
Kisakalliossa on 639.
Kisakallion majoitustilat ovat Katajarinne, Koivupiha, Rantarinne sekä Kampus.
Kisakallion Urheiluopisto sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä Mustion
Linnasta ja tunnin ajomatkan päässä Fiskarsin Ruukkialueesta

Hinta 185 euroa/hlö/H2

Hintaan sisältyy *Kuljetus omalla bussilla Kuopio-Lohja-Kuopio
*Majoitus kahden hengen huoneissa
*Aamiaiset urheiluopistolla, päärakennuksen saunojen käyttöoikeus ja kuntosalin
omatoiminen käyttö
*Sama bussi on ryhmän mukana matkalla

Lisämaksusta * Yhden hengen huoneen lisämaksu 84 euroa

Teatterilipun hinta-arvio on 28 euroa. Esityskappale ja lopupllinen lipun hinta ilmoitetaan myöhemmin.
Yhteiset ruokailut matkan aikana varataan keväällä ja laskutetaan muiden kulujen kanssa yhdessä.

Lisätietoa ja tarkennettu aikataulu toimitetaan mukaan lähteville keväällä 2012 hyvissä ajoin ennen matkan
ajankohtaa. Sitovat ilmoittautumiset matkalle 15.4.2012 mennessä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: raijalassila@netti.fi tai puh:050-3682944

35. Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät Kuopiossa 16.-18.3.2012
(Tiedoksi asiasta kiinnostuneille)

Seminaari 16.3.2012 klo 9.00-16.00

Päivien seminaari pidetään Kuopion Muotoiluakatemiassa,

osoitteessa Piispankatu 8. Seminaarin teemana on Väestö
ja asutus Itä-Suomessa.

Päivien avajaiset, luennot ja sukututkimusnäyttely 17.-

18.3.2012

Tapahtuma järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksessa,
osoitteessa Kuopionlahdenkatu 23.

Avajaiset ovat lauantaina 17.3. klo 10.00 Musiikkikeskuk-

sen Kamarimusiikkisalissa.

Lauantain luennot alkavat avajaisten jälkeen ja jatkuvat
klo 16.30 saakka.

Päivän teemana on Naisen asema itäsuomalaisessa

talonpoikaisyhteisössä.

Lisäksi Sukuseurojen Keskusliitto järjestää Musiikkikeskuk-

sen Jousistossa klo 12.00-16.30 valmennustilaisuuden

sukuyhteisöjen johdolle ja aktiiveille.

Päivien tutustumiskohteena klo 17.00 on Kuopion kortteli-

museo osoitteessa Kirkkokatu 22.

Sunnuntaina klo 10.00-16.00 perehdytään ortodoksisuku-

jen tutkimuslähteisiin.

Perinteinen sukututkimusnäyttely on avoinna lauantaina

klo 9.30-16.30 ja sunnuntaina klo 9.30-16.00. Näyttely
järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksen lämpiössä raken-

nuksen toisessa kerroksessa. Valvottu vaatesäilytys ja

info-piste sijaitsevat keskuksen ensimmäisessä kerrokses-

sa.

Näyttelyosasto sisältää yhden pöydän (n. 1,40 x 0,80,
pöytäliinoineen) ja 1-2 tuolia. Seinät ovat tiiliseiniä, joten

niihin ei voi mitään kiinnittää.

Yritämme hankkia sermin jokaisen pöydän taakse. Omien

sermien, stand-upien yms. tuonti on mahdollista. Kaikkiin

pöytiin on sähköliittymä sekä langaton verkkoyhteys.

Näyttelyosastot ovat tarkoitetut toiminnan esittelyyn ja
sukututkimukseen liittyvien tuotteiden myyntiin.

Näyttelyosastojen hinnat (varaukset 31.1.2012 mennessä)

- Sukuseurat ja sukututkimusyhdistykset 40 euroa

- Yksityishenkilöt 20 euroa
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Läh: Sukuseura Kolarit ry
c/o Raija Lassila
Karjopolku 14 A 12
01360 VANTAA

Tässä haastetta nykypäivän leipureille.

Pentti Kolari Kuopiosta lähetti kopion vanhasta leh-
tileikkeestä, jossa oli oheisten ohjeiden lisäksi mu-
roleipien ja kahvipullan teko-ohjeet.
Litran kahvipullataikinan valmistukseen tarvitaan:
1 litra maitoa
2 kg parhaita vehnäjauhoja
2 isoa munaa
200 g sokeria
200 g voita (tai margariinia)
teelusikallinen kaardemummaa
2 pientä hiiva-annosta, suolaa.
Tarkkojen ohjeiden mukaan vaivattu ja vedottomas-
sa paikassa (esim komero) nostatettu taikina jaetaan
kolmeen osaan.
Yhdestä osasta tehdään pullia, jotka pellillä noustu-
aan kypsennetään ja leikataan joulukorpuiksi.
Toisesta osasta valmistetaan juhlaleivos (kääretor-
tun tapaan tehty pullakranssi) täyte: voita, sokeria,
hienonnettua mantelia, rusinoita ja kanelia.
Kolmannesta osasta leivotaan voisarvia.
Kaikkiin kolmeen taikinanosaan oli hyvin tarkat val-
mistusohjeet.
RL


