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Vuoden 2004 sukuseuran kesämatka, jolta ku-
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Reidar Säreistöniemen museosta.
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Hyvät sukuseuramme jäsenet

Paavo Kolari

Jäsenmaksu vuodelle 2014

Sukuseuran jäsenmaksu päätettiin pitää entisen suuruisena seuraavat kaksi vuotta, eli 10 euroa/
vuosi. Ensi vuoden jäsenmaksun löydät tämän lehden välistä ja jäsenmaksun eräpäivä on 15.
tammikuuta 2014.

Kuluvan vuoden jäsenmaksun ovat jäsenet suorittaneet kiitettävästi.Muutamille jäsenille tulee
kuitenkin maksukehotus maksamattomasta jäsenmaksusta. Nämä maksut toivon näkeväni suku-
seuran pankkitilillä jo kuluvan vuoden puolella.

Muistathan maksaessasi käyttää viitenumeroa!

Kulunut vuosi oli sääntöjen mukainen vuosikokousvuosi
sukuseuramme toiminnassa. Kokous pidettiin kesäkuun 15.
päivänä Punkaharjulla Kruunupuistossa. Osanottajia
kokouksessa oli vajaat 50 henkilöä.

Kokous sujui jo totuttuja rutiineja noudattaen. Sukuseuran
hallitukseen valittiin yksi uusi jäsen, Arvo Kerajärvi,
Jyväskylästä. Haluankin tässä toivottaa Arvon tervetulleeksi
hallitukseen. Samalla haluan kiittää sukuseuran puolesta
Pentti Kolaria monivuotisesta ansiokkaasta toiminnasta
seuramme hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Pentti

halusi siirtyä rivijäseneksi, mutta olen varma, että Pentin
tiedot ja taidot ovat edelleenkin sukuseuramme käytössä.

Seuramme jäsenmäärä on kuluvan vuoden aikana lisääntynyt neljällä jäsenellä.  Facebook
ryhmässä on jo yli 60 jäsentä, tosin ryhmän keskusteluinto on hiukan laimentunut sitten
alkuhetkien.

Hallitus suunnittelee ensikesän ns. välivuosiretkeä. Todennäköisesti matka suuntautuu Pietariin,
matkan yksityiskohdista ja ajankohdasta tarkemmin toisaalla tässä Miilun numerossa.

Toivotan kaikille sukuseuramme jäsenille ja heidän perheilleen miellyttäviä lukuhetkiä, sekä:

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta vuotta

Paavo Kolari
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Veri on vettä sakeampaa

Suurin osa ihmisistä eli menneinä vuosisatoina koko elämänsä omilla synnyinsijoillaan. Ihmiset tunsi-
vat toisensa ja oman sukunsa ja pitivät huolta toisistaan. Onko veri vettä sakeampaa?

Googletin otsikkoa ja sain n. 27800 tulosta. Yksi määritelmä oli mielestäni aika oikeaan osunut:

Kuvassa on Iida Kolari ja lastenlapset. Arvo 2. oikealta. Kuva on otettu 1956.

Kehitys menee eteenpäin suurin harppauksin

Nykyään aina vaan useammin ja useammin törmäämme ilmoitukseen tai viestiin: ”lisätietoja asi-
asta löydät nettisivuiltamme jne”.

Kolarien sukuseura ei myöskään voi jäädä polkemaan paikallaan, joten olemme kehittämässä
viestintäämme mahdollisuuksien mukaan. Ensimmäinen askel tähän suuntaan on jo otettu.
Olemme avanneet sukuseuralle oman sähköpostiosoitteen, joka on sukuseura.kolari@gmail.com
Pyydämme kaikkia jäseniä, joilla on käytössä sähköposti, ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa
yllämainittuun osoitteeseen.

Samalla pyydämme ilmoittamaan jos tulevaisuudessa haluatte jäsenjulkaisumme Miilun sähköi-
sessä muodossa. Miilun paperista versiota ei lopeteta, sillä ne, jotka eivät ilmoita halukkuutta
muuttaa sähköiseen viestintään, saavat lehden edelleenkin postin välityksellä.

Sukuseura Kolarit hallitus
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“Sanotaan, että veri on vettä sakeampaa,
millä tarkoitetaan, että suku-uskollisuus
menee kaiken muun uskollisuuden ja luot-
tamuksen edelle. Joskin vesi kastelee ver-
ta paremmin - ideologiat, uskonnot ja muut
hankitut ominaisuudet luovat laajempia
yhteisöjä, joskaan eivät yhtä lujia, kuin ve-
risukulaisuus.”

Tähän sopinee tarina sukulaisesta, joka oli siir-
tynyt ajasta ikuisuuteen. Taivaan portilla hän
tapasi Pyhän Pietarin ja esitti toiveen Pietaril-
le: tahtoisin tietää miltä Taivas ja helvetti näyt-
tää.

Pyhä Pietari osoitti miehelle kahta ovea ja ava-
si toisen oven, mies katsoi sisään. Keskellä
huonetta oli valtavan iso pyöreä pöytä, jonka
keskellä oli suuri pata täynnä herkullisen tuok-
suista ruokaa, joka sai miehelle veden kielelle.
Pöydän ympärillä istuneet näyttivät laihoilta ja
sairailta, ikään kuin eivät olisi pitkään aikaan
syöneet kunnolla.

 Jokaisen käsivarteen oli sidottu pitkävartinen
lusikka, jotta ylettyisivät suureen pataan ja sai-
sivat lusikallisen herkullista ruokaa. Mutta kos-
ka lusikan varsi oli pitempi kuin heidän käsi-
vartensa, eivät he saaneet lusikkaa takaisin suu-
hunsa. Ja ruoka meni ohi.

Miestä puistatti nähdessään tuon epätoivon ja
kärsimyksen. Oven sulkeuduttua, Pietari sanoi
miehelle, ’olet nähnyt helvetin.’

He menivät seuraavalle ovelle ja avasivat sen.
Se oli täsmälleen samanlainen kuin edelli-
nenkin. Sielläkin keskellä huonetta oli valta-
van iso pyöreä pöytä, jonka keskellä oli suuri
pata täynnä herkullisen tuoksuista ruokaa, joka
sai miehelle veden kielelle. Pitkävartinen
lusikka oli sidottu samalla tavalla käsivarteen,
mutta ihmiset olivat iloisia ja hyvinsyöneen
näköisiä, kaikki nauroivat ja juttelivat hyvän-
tahtoisesti.

Hämmästynyt mies sanoi, ’en ymmärrä’.

Yksinkertaista, sanoi Pietari. Nämä ihmiset
ovat oppineet syöttämään toinen toisiaan,
eivätkä ahneuksissaan ajattele vain itseään.
Tämän huoneen ihmiset välittävät toinen
toisistaan, sukulaisiaan ajatellen.

Tämä tarina osoittakoon sukulaisuuden merki-
tyksen. Sukulaisuus ei ole vain sukulointia - sitä
vaalitaan. Sukulaisuus on perimä men-
neisyydestä. Sukulaisuus on vapautta, ei riippu-
vuutta, ja se elää itsestään. Tiet kohtaavat ja
kulkevat taas erilleen. Päämäärä on kaikilla yh-
teinen, juuriensa selvittäminen. Sukulaisuus on
myös aitoa välittämistä ja kannustamista.

Sukulaisuus voi olla – ja usein onkin – yhteen-
kuuluvuuden tunnetta, jopa sukurakkautta.
Useimmissa suvuissa on niitäkin suvun
jäseniä, joille sukulaisuus on tärkeä ja suku-
laisuussuhteita halutaan pitää yllä, ainakin
joihinkin sukulinjoihin. Mutta jokaisessa su-
vussa lienee myös niitä, joille sukulaisuus ei
ole arvo sinänsä. Kolarin suku ei ole tässäkään
suhteessa poikkeus. Toiset meistä vaalivat su-
kulaisuussuhteita, toisille ne eivät intohimoja
synnytä.

Sen sijaan oma perheyhteisö on edelleen tärkeä
ja tarpeellinen. Sen suojassa kasvetaan ja var-
tutaan. Aikuisilla on kiire töissä, lapsiin “panos-
tetaan” tarpeellinen määrä. Aikuisena työt ja vel-
voitteet on hoidettava.

Sitten koittaa uusi aika, jolloin lapsista saa ja
voi uudelleen aidosti, nauttia: isovanhemmat –
suuret ikäluokat – jotka mielellään auttavat
lapsiaan ja lapsenlapsiaan lastenhoidossa ym.
askareissa. Tätähän on oikein tieteellisesti
tutkittu Sukupolvien ketju tutkimushankkeella.

“Mummola on nykylapsille usein muutakin
kuin kohteliaisuusvierailun kohde. Entistä
suurempi osa on sitä mieltä, että isovan-
hempien velvollisuus on hoitaa lapsenlap-
siaan.
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Isovanhempien tarjoaman lastenhoitoavun
rahallinen arvo kohoaa yli 543 miljoonaan
euroon.

Arvio perustuu Sukupolvien ketju -tutki-
mushankkeen vuonna 2012 kerättyyn
aineistoon, josta laskettiin, miten paljon
kukin isovanhempi keskimäärin hoiti las-
tenlapsiaan. Lastenhoidon tuntihinnaksi
arvioitiin 30 euroa alan yritysten keskitak-
san mukaisesti.

Hankkeessa tutkijana toiminut dosentti
Antti Tanskanen kertoo, että laskelma py-
rittiin tekemään niin, ettei avun arvoa tai
määrää ainakaan liioitella.”

Kuten kuvasta näkyy, lapset ovat olleet aina
onnellisia saadessaan olla mummon kanssa.

Isovanhemmilla on Suomessa useita nimityk-
siä, esim.  Isoäiti voi olla esimerkiksi mum-
mo, mummu, mummi, muori,  mamma,
mumma,  vanhaäiti, mummeli ja mama.

 Isoisästä käytetään esimerkiksi nimityksiä
vaari, pappa, paappa, ukki, ukko, taata,
tuta, tuhari, äijä, isoisä, papa, papparai-
nen, isovaari ja taatto.

Olkoon nimitys mikä tahansa, me saamme
hoitaa ylpeänä meille uskottua tehtävää, lasten-
lasten hoitamista. Saamme rakastaa heitä,
saamme “hiukan” hemmotella heitä, sekä
katsoa heidän varttumistaan. Lapsissa on mei-
dän tulevaisuutemme. Hoitakaamme “tulevai-
suuttamme” hellien.

Hyvää Joulua Toivotellen

Marjatta mummo ja Arvo pappa

Arvo Kerajärvi

Ihana kamala Savo

Hyvvee päevee, sanoi kaupan kassaneiti minulle toukokuussa jyväskyläläisessä ruokakaupassa.
Hymy nousi korviin asti, eikä tuohon toivotukseen voinut olla vastaamatta kuin että no päevee
päevee. Molemmat naureskelimme hieman sananvaihdollemme ja ilmassa leijui lausumaton
totuus siitä, että nyt savolainen kohtasi savolaisen Keski-Suomen maaperällä.

   Tapauksen jälkeen aloin pohtia tarkemmin sitä, mikä teki kohtaamisesta niin mahdottoman
hauskan ja päivää piristävän. Olenhan kuullut samanlaisia viännettyjä toivotuksia koko ikäni,
kun esi-isäni varmaan kivikaudelle saakka ovat kaikki tämän luvatun kalakukkomaan kasvatteja.

   Savon murre ei ole koskaan kuulunut puheestani kovinkaan vahvasti. Olen aina tuntenut, että
viäntäminen ei vain sovi suuhuni.

   Kun muutin 19-vuotiaana opiskelujen perässä Leppävirralta Keski-Suomeen, eivät uudet
opiskelukaverit meinanneet uskoa minun tulevan Savosta. Syy tähän epäuskoon oli nimenomaan
puhetapani. Ethän sä puhu yhtään silleen niin kuin ne puhuu, moni kuittasi.

   Kieltämättä siinä iski pieni murrekateus, kun kuopiolaisen kurssikaverin suusta raikuivat
muanantaiuamut, jiäkuapit ja kualikiäryleet kuin vettä vaan samalla kun itse yritin antaa
uusille tovereille murrenäytettä pohtimalla sanoisinko tulloo vai tullee.
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Ossoon minä kuitenkin savoa jotenkuten viäntää, vaikka se mongerrus kuulostaakin tarkkakor-
vaisimpien mielestä vähän samalta kuin monen suomalaisen ruotsin puhuminen.

Ei kuulosta yhtään uskottavalta, vaan pikemmin naurettavalta, tokaisi pikkuveljeni, kun tuossa
yksi ilta harjoitin savon kielen taitojani. No sitähän minä nimenomaan yritinkin, olla hauska.

   Tällaiselle teoriassa savon murteen osaavalle, mutta käytännöntaitoja hallitsemattomalle
puhujalle savo on ennen kaikkea tapa luoda leppoisaa ja hauskaa ilmapiiriä. Sellainen mukava
tuulahdus muistuttamassa omista juurista.

   Perinteinen mites menee saa aika mukavan lupsakan vivahteen, kun sen hihkaisee toisinaan
ilmoille ehtaa savoa käyttäen, että mitteepä kuuluu.

   Kyse on tilannetajusta. Savo on puheessani eräänlainen tehokeino, mikä otetaan käyttöön vain
tarkasti harkituissa paikoissa. Erityisen hyvin savon lohkaisut toimivat silloin, kun paikalla on
murrealueen ulko-puolelta tulevia henkilöitä.

   Jos käyttäisin murretta jatkuvasti, alkaisi jossain vaiheessa jo riittää.

Opiskelupaikkakunnalla ollessa savon murretta välillä oikein ikävöin, mutta kun sitä kotiseudul-
la käydessä kuulee välillä liiaksikin asti, alkaa se jossakin vaiheessa kuulostaa jo lähestulkoon
kamalalta. Joskus tekisi mieli sanoa, että elekee nyt ennee kehatko, ymmärsin jo, että yritättä
naarattaa.

Kunnolla savoa viäntävät ovat nykyään harvassa. Useimmat alueen asukkaista kyllä männöövät
ja tulloovat kottiin ja kaappaan, mutta kokonaisvaltainen murteella puhuminen on koko ajan
vähenemään päin. Tämä voi olla yksi syy siihen, että kunnon murretaitureiden puhe saattaa
kuulostaa välillä jopa koomiselta. Monestihan savon murretta käytetään esimerkiksi mediassa
nimenomaan huumoria haettaessa.

   Puhutaan, että murteet ovat rikkaus, joita tulisi vaalia. Murteet kertovat mistä tulemme ja
mihin identiteettimme perustuu. Murteiden koko ajan hiipuva käyttö kertoo kielen voimakkaasta
muutoksesta.

   Digitalisoituva maailma saattaa ihmiset yhä enemmän erilaisten kielimuotojen pariin. Mitä
enemmän jotakin kielimuotoa näemme, sitä varmemmin se vakiintuu osaksi kielenkäyttöämme.

   Tämän kaiken kielen murroksen keskellä tulisi kuitenkin muistaa, että murteiden vivahteik-
kuus ja ilmeikkyys ajaa usein ohi vieraskielisillä termeillä höystetyn koko Suomen yleismurteen,
jota myös puhekieleksi kuulee kutsuttavan.

   Ei siis ole pahitteeksi itsellenikään, jos toisinaan juttukeikoilla pamautan ilmaan keväisen
kauppareissun kassaneidin tavoin, että hyvvee päevee.

(Kolumni julkaistu Warkauden Lehdessä kesällä 2013)

Eve Kolari

Warkauden Lehden kesätoimittaja

Suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelija, Jyväskylän yliopisto
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SUKUSEURAN VUOSIKOKOUS 2013

Sukuseuran vuosikokous pidettiin 15.6.2013 Punkaharjulla Kruunupuiston tiloissa. Puitteet
kokoukselle olivat mainiot.

Teksti on Leppävirran kotiseutumu-
seon arkistosta. Tekstin kirjoittaja
edesmennyt, sukuseura Kolarit ry:n
ensimmäinen puheenjohtaja ja pe-
rustajajäsen Aaro Kolari, jonka syn-
tymästä tuli 1.7. kuluneeksi sata
vuotta.

Kokous aloitettiin kuuntelemalla
Aaro Kolarin kirkossakäyntiin
liittyviä muistoja, joita meille esitti
Pirkko Kuukkanen.

   Nämä tiedot, jotka muistan, ovat vuosilta 1917 - 1937 ja liittyvät silloisiin oloihin Haapamäen
ja Kohmansalon kylillä. Silloinhan näistä kylistä ei ollut maantieyhteyttä Leppävirralle eikä
muuallekaan päin. Leppävirran kirkonkylään matka tehtiin laivalla Kuopion kautta, matka kesti
kolme päivää. Kovin usein ei ainakaan kirkossa liene Leppävirralla käyty, mutta suurimpina
juhlapyhinä kuitenkin käytiin. Varsinkin kanttori Ruonakankaan aikana oli koko pitäjää käsittä-
vä kirkkokuoro, jossa oli paljon laulajia. Haapamäestäkin yli 30 laulajaa. Tämä kuoro esiintyi
helluntaina ja näissä juhlissa käytiin aina suurella joukolla laivalla Kuopion kautta. Joulu-
kirkossa sen sijaan lienee käyty hevosella, mutta harvemmin matkan pituuden takia.
Hevoskyytiä ei silloin voinut kesäaikana Kohmansalosta ja Haapamäestä käyttää, koska lähin
maantie oli Näädänmaassa ja tämä väli, 10 - 12 kilometriä, oli huonoa maastoa, jossa oli vain
jalankuljettava polku. Kylistä käytiin vähän jalan kirkonkylässä kirkossa ja silloin tultiin veneel-
lä Hirvolanlahteen ja siitä jalkaisin kirkolle. Olin mukana poikasena tällaisella kirkkomatkalla
vanhempieni kanssa, mutta muistan tämän matkan olleen erittäin vaikea ja rasittava.

Kuopiossa sen sijaan käytiin näistä kylistä kirkossa useammin laivalla. Muistan hyvin, että
ainakin kerran vuoteen kävivät minunkin vanhempani ehtoolliskirkossa Kuopiossa. Silloin
lienee pidetty kirjaa ehtoolliskirkossa käyneistä, koska vanhempani kävivät lauantai-iltana
ilmoittautumassa iltakirkon yhteydessä ehtoolliselle pyhäpäivän ehtoollisjumalanpalvelukseen.

Pirkko, “Kirkossakäyntiin liittyviä muistoja”
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Virallinen vuosikokous  meneillään, Tuloslas-
kelmat ja taseet esiteltiin ja hyväksyttiin ja
hallitukselle annettiin synninpäästö.
Hallitus jatkaa toimintaansa lähes entisin voi-
min. Pentti Kolari halusi monen vuoden jäl-
keen siirtyä rivijäseneksi ja hänen tilalleen
hallitukseen valittiin Arvo Kerajärvi Jyväsky-
lästä. Vuosikokouksen jälkeen oli vuorossa
ruokailu ja tutustuminen sukuseuran logolla
varustettuihin tuotteisiin.

Tästä oli tehty merkintä papintodistukseen, joka oli mukana. Samaa papinkirjaa käytettiin useam-
man vuoden ajan.

   Kuopiossa kirkossakäynti kesti kaksi päivää. Lauantaiaamuna neljän aikaan oli Heinävesi-laiva
Pouhansaaren laiturissa, jota käytettiin suurimmalta osalta laivan lähtö- ja tulopaikkana. Kuopiossa laiva
oli klo 7:30. Lauantaina oli mahdollisuus hoitaa kauppa-asioita, jotka siihen aikaan hoidettiin
Kuopiossa. Pyhäpäivän kirkonmenojen jälkeen ehti hyvin laivaan, joka lähti Kuopiosta kello 14
paluumatkalle. Näistä kirkkomatkoista on vielä nytkin eläviä muistoja jäljellä. Kuopion kirkon-
kellojen ääni on läheisemmän tuntuinen vielä tänäkin päivänä, kuin tämän oman pitäjän kirkon-
kellojen ääni. Saarnamiehistä muistan erittäin voimakkaan puhujan, joka oli nimeltään Päiväsalo.

…Kirkossakäyntihän oli siihen aikaan varsinkin syrjäisillä kylillä ja niin kaukana kun Haapamäki
ja Kohmansalo olivat, jonkinlainen merkkitapahtuma. Siihen valmistauduttiin huolella jo etukä-
teen. Usein mukana oli ainakin pari perhettä yhdessä. Maaseudulla oli siihen aikaan paljon väkeä
jo omassakin perheessä ja naapuritaloista sai apua, niin ettei kotimiehen saanti useammaksikaan
päiväksi tuottanut mitään vaikeuksia.

…Kirkkoon mentiin aina parhaimmissa vaatteissa. Miehet tummassa puvussa ja naisilla oli musta
silkkihuivi päässä. Varsinkin kirkkokenkiä säästettiin paljon. Olen kuullut kerrottavan, että itäisiltä
puolilta pitäjää tulijat panivat kirkkokengät jalkaan Sarkalahdessa peseytymisensä jälkeen.

…Kun kirkkomatka kesti useita päiviä oli kirkkoevästä varattava paljon. Kun keväällä pyydystet-
tiin kaloja, varattiin jo silloin aina paras ja suurin kala kirkkoeväskalaksi, joka sipulin kanssa
suolattiin ja kuivattiin ulkona auringossa ja näin saatiin todella hyvä kirkkoeväskala. Muistan
näitä kaloja varatun niin paljon, että oli antaa kirkkokortteeripaikkaankin. Sekaleipä, piirakat,
ohrarieska, kinkku ja voi olivat yleisiä kirkkoeväitä. Kirkkoeväät kuljetettiin monenlaisissa
astioissa. Meidän perheellä oli päreestä hyvin tehty kannellinen kori, johon oli tehty sisälle puusta
voin pitoa varten pieni tiivis koppero. Kori oli soikean muotoinen, jota oli hyvä kantaa selässä.
Pajunvarpukori oli aika yleinen, mutta sitä oli huono kuljettaa. Kirkkokortteeripaikkana Kuopios-
sa, varsinkin kohmansalolaisille oli sieltä vuosisadan vaihteessa Kuopioon muuttanut Taavetti
Koposen paikka.

…Historianpyörä on ehkä liian kovasti pyörähtänyt eteenpäin tämän 30 - 60 vuoden aikana. Se on
antanut maaseudullekin mahdollisuuden parempaan elämään. Kirkossa voi käydä kaukaisimmas-
takin pitäjän kolkasta muutaman tunnin ajomatkan jälkeen. Mutta onko se vienyt sen sisäisen
yhteenkuuluvuuden, jota niin paljon harvenevalla maaseudulla kaivataan.

Kuultujen muisteloiden jälkeen lauloimme suvivirren.

Tilien käsittely, Raija Lassila, Arvo Kerajärvi , Paavo Kolari



10

Viime keväänä hankittiin sukuseuralle uusia
T-paitoja ja käytännöllinen musta kotimainen
nahkalompakko. Kaikissa tuotteissa on pai-
nettuna sukuseuran logo. Sekä uudet, että
vanhat artikkelit tekivät hyvin kauppansa.
Myös jo pitempään myynnissä olleet, sukukir-
jat, lippikset, isännänviiri ym. vaihtoivat
omistajaa.

Tämän lehden viimeisellä aukeamalla on
kuvat kaikista sukuseuran logolla varustetuis-
ta tuotteista, joita voit tilata joko Vantaan tai
Kuopion varastosta.

Puolenpäivän tienoilla söimme maittavan
lounaan ruokasalin seisovasta pöydästä.
Ruokailun jälkeen nautimme jäsenten esit-
tämästä ohjelmasta.

Kirsti Joki luki Savon Sanomissa  40-luvulla
julkaistun Aapelin pakinan sananvapaudesta
ja Ulla esitti muutamia runoja omasta lasten
satukirjastaan. Paavo esitteli juontoa, jonka
kautta hän on löytänyt sukulaisen kaukaiselta
Samoan saarelta. Paavon esitys herätti vilk-
kaan keskustelun sähköisen median hyödyistä
ja haitoista.

Jäsenet tutustumassa myyntipöydän antimiin

SANANVAPAUS

Suomi on kaunis maa, missä honkien humina
ja luonto muu antaa kättä toisillensa elikkä on
hyvin mieluisaa toteta, mitenkä lukuisasti
kansalaiset ovat saapuneet tähän keskustelu-
tilaisuuteen.

Minä lausun teität kaikki ystävällisesti terve-
tulleiksi, tuo Saparokankaan Hiski mukaan
luettuna, niin että pitäkääpä, arvoisat
kansalaiset silmällä, ettei teiltä mitään häviä

Mäkitupalainen Hermanni Hulukkonen ryyp-
päsi välillä vettä lasista ja jatkoi:

“Vapaus on ihanin asia maan päällä. sen etestä
kannattaa taistella, sillä mitäpä on elämä
ilman vapautta! Se on parempi kuin kuolo
hirsipuussa!

Meitä on pitettynä kauan kapula suussa, ei
kukaan ole saanut sanoa, mätä mieli tekee,
saati sitten muuta. Mutta nyt on vapauten lippu
pantuna puun juurelle ja koko tasavallassa,
Pörsänmäki ja Retusen kylä mukaan luettuina,
vallitsee totellinen sana vapaus.

- Minä vain kysyisin, kuului yleisön keskeltä.

- Turpa kiinni! sanoi Hermanni Hulukkonen ja
jatkoi taas:

- Niin että sanan vapaus vallitsee. Kaikki
saavat olla mitä mieltä hyvänsä ja sanoa sen
julki, paitsi Sillankorvan Tiina, joka aina
valehtelee toisten ihmisten päälle. Eikö
teistäkin, rakkaat ystävät, tunnu suuremmoi-
selta, kun saa puhua suunsa puhtaaksi, kuulla
oman äänensä kaikua kartanolla, kun tietää,
että minä olen isäntä talossani ja saan sanoa
vapaasti..

Paavo esittelee tekemäänsä sukupolvitaulua
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Hallituksen jäsenet jäivät myös vielä hetkeksi
kokouspaikalle pitämään järjestäytymiskoko-
usta. Puheenjohtajana jatkaa Paavo Kolari, sih-
teerinä Riitta Honkanen, rahakirstu ja jäsenre-
kisteri jäivät edelleen Raija Lassilalle. Varapu-
heenjohtajan pesti meni Arvo Kerajärvelle.

Hallituksen jäsenet vasemmalta: selin Pirkko Kuuk-
kanen, Paavo Kolari ja Raija Lassila.  Takana va-
semmalta Seppo Kolari, Veikko Kolari, Kirsti Joki
ja Arvo Kerajärvi

Ohjelma jatkui arpajaisilla. Jo perinteeksi
tulleet arpajaiset pidettiin vielä ennen il-
tapäivän pullakahveja. Olimme saaneet jäse-
niltä taas runsaasti arvokkaita voittoja arpa-
jaisiin. Nuoret koulutytöt Elina ja Mari hoiti-
vat arpojen myynnin ja toimivat onnettarina,
sekä Kirstin ja Pirkon kanssa kuljettivat arpa-
jaisvoitot onnellisille voittajille.

Arpajaisten ja kahvittelujen jälkeen suurin osa
kokousväestä lähti kotimatkalle. Karvonmaan
Kolarit kuitenkin jäivät vielä Punkaharjulle
viettämään serkkutapaamista.

Vietimme Punkaharjulla aurinkoisen kesäkui-
sen lauantaipäivän. Kiitokset vielä kaikille
vuosikokouksessa mukanaolleille, teitte päi-
västämme ikimuistoisen.

Kuvat: Kullervo Hirvonen
Teksti: Raija Lassila

- Hehehe, hihii kuului peräpenkiltä.

- Kuka kehno siellä uskaltaa hohottaa, kun
minä puhun sanan vapautesta?

- Hermanni Hulukkosen äänestä uhosi
ankaruus.

- Hljaisuus. Sitten:

- Minähän täällä vain - Hulukkoska -.

Seuraava sukutapaaminen on ensi vuoden kesäkuussa, 13. - 16. päivä. Suunnitteilla on bussimat-
ka Pietariin. Takakannessa on ilmoitus ko. matkasta, matkan aikataulu ja tiedot Pietarissa lisä-
maksusta järjestettävästä ohjelmasta, johon jokainen voi osallistua oman kiinnostuksen mukaan.

Sitovat varaukset pietarinmatkalle lähtijöiden tulee tehdä 31. tammikuuta 2014 mennessä
seuraavasti:

sähköpostilla: sukuseura.kolari@gmail.com

perinteisesti postin välityksellä: Pirkko Kuukkanen Kuninkaankatu.30 a 5, 70100 Kuopio

 tai puh.: 044 0353520



Miltei joka talossa oli mummo

hän ei enää ollut emäntä,

hän oli entinen emäntä.

Talossa emännöi entinen miniä,

pojan vaimo.

Mummolla on kyllä omat tehtävät,

hän hoitaa lapsia, keittää kahvia

laittaa eineen, puolisen ja iltasen

ja siinä sivussa hän siivoaa, tiskaa

ja lämmittää uunit.

Mummolla on rutiinia tehdä kaikkia

lisäksi hän huolehtii vaarista.

Talvella mummo ottaa rukin esille ja kehrää.

Pärekoppa muurin vieressä

on täynnä harmaita villalokkeja.

Ne hän on viimeviikolla karstannut.

Langoista hän rauhallisina päivinä ja iltoina

kutoo sukkia lapsille, lastenlapsille ja
miehille.

Kun on kesä, mummo hakee uudet perunat
pellosta

rientää ämpäreineen kaivolle,

pyörittää pulikalla perunoita kuiviltaan ensin

ja viruttaa sitten perunat puhtaiksi,

silmustaa ne ja laittaa kiehumaan.

Kohta on pöydässä kesäperunat,

niitä murskataan, lisätään voi ja sipuli.

Toisen kerran hän tekee maitoperunoita,

aina talossa on maitoa ja voita.

Usein mummo istuu ja pitää sylissä lasta,

jonka sormi on jäänyt oven väliin

varvas sattunut kiveen

tai silittää kuhmua lapsen otsassa.

Mummon syli on lämmin ja turvallinen.

Mutta joskus mummo antaa tiukkoja ohjeita

pienille lapsille ja tulee niitä isommillekin.

Mummolla kun on tietoa ja kokemusta,

arkiasiat ovat hänen vahvuutensa.

Joskus mummo vain istuu kiikkutuolissa tai
jossain

hänen kätensä roikkuvat levollisina sylissä

ja silmät tuijottavat kauaksi tai ovat jopa
kiinni.

Ehkä hän on väsynyt ja hän lepää.

Ja voi myös olla niin, että hän muistelee.

Hän on myös ollut lapsi, nuori, morsian

ja juuri taloon tullut miniä.

Ei hänen elämänsä ole helppoa ollut

ei aina seesteistä ja onnellista.

Ja työtä, sitä hän on joutunut tekemään

seitsemän päivää viikossa, tunteja ei laskettu.

Äitiyslomia tai muita ei hänellä ollut

mutta hengissä hän on ja vielä voimissaan.

Tämän Terttu Väntäsen runon entisajan
mummoista Kirsti esitti Punkaharjulla
kesäkuussa.

MENNEEN MAAILMAN MUMMOT
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Aivan hiljaa – kuunnelkaa:

Joulu jälleen tänne saa!

Tiedän aivan varmaan

jälkeen syksyn harmaan

saamme juhlan parhaan.

Luokse suurten, pienien

saapuu joulu herttainen.

Ulla Hirvonen

Nälkäisen Höpinää

Syöminenhän meille lienee

kaikille niin tärkeä,

ruokaillessa silti pitää

hieman käyttää järkeä.

Rasvaa täytyy kohtuudella

meidän aina käytellä,

muille täysin ravitulta

silti pitää näytellä.

Ymmärrä en sitä lainkaan

en yhtään sitä tajua,

lihonhan jo aivan siitä,

kun tunnen ruuan hajua!

Portaikkoon kun naapurilta

tulvii ruoan tuoksu

silloin mulla kotonani

jääkaapille on juoksu.

Ovessa on tarralappu:

“Mieti ennen kuin avaat,

jos ruoatta viel pärjäilet

niin suotta tänne ravaat.”

Silti oven aukaisen

vilkaisen vain sieltä

aina sinne katsellessa

karaisen vain mieltä.!

Kirsti Joki

Astui halki pihan,

tuli liki ihan,

luokse talon, tupasen

joulu, juhla suloinen.

Joulu on jo ovella!

Terve tänne, tultuas,

joulun aika riemukas!

Ulla Hirvonen

ULLAN RUNOT
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JOUOLULAHJAVIHJEITÄ JÄSENILLE

Toinen uusista tuotteista on kotimainen nahka-
lompakko 35 euroa /kpl
Siinä on 9 korttipaikkaa, muovi-ikkunallinen ajo-
korttitasku, vetoketjullinen kolikkotasku,
kaksi taskua kuiteille
Lompakon koko 12,5 x 9,5 cm.

Uudet T-paidat seuran logolla 10 euroa /kpl
Koot S - XXL
Mallit: O- ja V- kaula-aukolla, värit näkyvät
kuvassa.

Muutamia uusia sukuseuran logolla varustettuja artikkeleita on viime kesänä tullut lisää

Isännänviiri 66 euroa kpl, koko
(40x400cm) ja

53 euroa /kpl koko(30x300cm).

Pöytäviiri 20 euroa/kpl
Korkeus 45 cm.

Kolarien Suku II, 30 euroa / kpl
Kirja ilmestyi vuonna 2009. Siinä on sivuja yli 700.
Sukutauluja kirjassa on noin 1000 ja kaikista suku-
haaroista on kaavio, josta on helppo tutkia esivan-
hempiaan. Kirjan lopussa on 30 sivua historiaa su-
kuseuran yli kaksikymmentävuotisesta toiminnasta.

Kuvassa viiri on Savon maakunnan väreissä.
Isännänviirin voi tilata myös oman maakunnan
väreissä.

Messinkivaakuna
100 euroa / kpl.

Messinkinen sukuseuran vaakuna,
koko 150 x 210 mm,
soveltuu myös ulkokäyttöön.
Toimitusaika noin 3 kk.
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Lippikset seuran logolla 10 euroa /kpl

Sukuseuran logolla varustettuja tuotteita  on varastossa Vantaalla ja Kuopiossa.
Kaikkiin toimituksiin lisätään lähetyskulut.

Kirje joulupukille
Kiltti joulupukki tuu meille jouluna ja tuo semmoisia lahjoja mistä tykkään. Tuo se sähköjuna,
saan taas leikkiä isän kanssa, ei  se muuten jouva. Entisen se rikko jo.

Pehmosia paketteja ei kannata tuuvakaan, ne housut jotka silloin toit meni polvesta puhki ja
takkaa ne repesi kun tarttu piikkilankaan. Vanttuutkin meni pilalle, ne vanuttu ja kastu. Kiltti
minä oon ollut, auttanut äitiä tiskauksessa, tuothan äidille uusia kuppeja ja lautasia. Kiviä minä
en oo heitelly kun sinä pukki kielsit silloin jouluna. Pallo lensi vahingossa ikkunaan, meni se
rikki, vaan se oli hyvä kun en kivellä heittänyt. Ätille tuo uusi pankkikirja, sillä ei oo entisellä
kirjalla kuulemma kun nollia.Tuo semmone missä on paljon numeroita, ei tietenkään nollia, niitä
on jo ennestään. Sukset saat minulle tuuva, ossaan hiihtää isän perässä. Tuo taikurinvehkeet, niitä
ei oo. Ikiliikkuja sinun pitäs keksiä kun toiset ei ossaa. Isälle tuo vaikka korkkiruuvi, äiti aina
sannoo että ossaa olla kiero kun korkkiruuvi.

Isolle siskolle älä tuo mittään, se ei tartte, sillä on jo kaikkia. Sillä on eniten, isä sano että se on
osannu aina puolesa pittää. Karkkia ei kannata tuuva, meillä on ussein karkkipäiviä. Eikä
askarteluja, ei jouva tekemään, on aina kiire. Tuo semmoiset kengät mitkä ei kiillä päältäpäin,
vaan on liukkaat pohjat niillä on hyvä luikuria laskee. Poni olis mukava, vaikka äiti sannoo että
mihin se mahtuu?

Kyllä se kellarikomeroon mahtuu, tuo ihan pieni vaan. Ja yks isoveli, multa on se entinen menny
naimisiin, älä tuo pientä, tuo ihan iso vain. Pienet ei osaa leikkiä eikä ne tee muuta kun huutaa.

Aja se poro pihhaan asti että minäkin näkisin. Paa pyörät pulukkaan varalta, jos ei ehi satamaan
tarpeeksi lunta.

Tuo tarpeeksi lahjoja, kaappiin vielä mahtuu. Oon minä kilttinä jos tulet ja tuot ne mitä pyyvän.

Terveisin meijän Mikko

Postipussukka 20 euroa / kpl
Koko on hieman A4 kokoa isompi. Yläosan putkes-
ta lähtee ketju, josta pussukan voi ripustaa.

Tilaukset Vantaalta:
Raija Lassila Karjopolku 14 A 12, 01360 Vantaa,
puh. 050 3682944, email raijalassila@netti.fi

Tilaukset Kuopiosta:
Pentti Kolari Raamitie 1, 70800 Kuopio,
puh.0400 408737, email pentti.kolari@dnainternet.net
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                 TARJOUS PIETARIN MATKASTA:

Matka-aika:  13. – 16.06.14

Matkan hinta: 450 euroa / hlö

Matkan hintaan sisältyy: bussikuljetus

majoittuminen hotelli MOSKOVA  2hh  tai vastaava

3 x buffet aamiainen ja 3 x päivällinen

kaupunkikiertoajelu ja ostoskierros (5-6 tuntia)

meno – ja paluumatkalla tauko Viipurissa

ryhmäviisumi

Matkan hintaan ei sisälly:  matkavakuutus (pakollinen)

passinrekisteröintimaksu majoittumisen yhteydessä 4 euroa

toimistokulut  5 euroa

Lisämaksusta: 15 euroa/hlö käynti Iisakin kirkossa,

15 euroa/hlö käynti Pietari Paavalin linnoituksessa,

25 euroa/hlö käynti Eremitaasissa,

25 euroa/hlö käynti Pietarhovissa

15 euroa/hlö jokilaivaristeily

30 euroa/hlö sirkus

Aikataulu:  sopimuksen mukaan

Paluu: lähtö Pietarista sopimuksen mukaan

Ryhmäviisumia varten tarvitaan  sähköisesti täytetty  viisumianomuskaavake   + yksi valokuva sekä kopio
passista ja vakuutusyhtiön todistus  matkavakuutuksesta

Passi oltava voimassa vähintään  ½  vuotta matkan jälkeen.

Tarjous on voimassa 31.01 2014 saakka.

Terveisin TILAUSMATKAT  OY

Läh:
Sukuseura Kolarit r.y.
c/o Raija Lassila
Karjopolku 14 A 12
01360 VANTAA


