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Hyvät sukuseuramme jäsenet

Kulunut vuosi oli ns. välivuosi sukuseuramme toiminnassa.
Suunniteltu kesämatka jouduttiin peruuttamaan koska
ilmoittautuneita osanottajia ei ollut riittävästi.

Seuramme jäsenmäärässä ei ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia. On saatu uusia jäseniä ja osa vanhoista
jäsenistä on siirtynyt ajasta ikuisuuteen.

Sukuseuran jäsenten välinen yhteydenpito on tapahtunut mm. Facebokin kautta, tosin
keskustelujen määrä on ollut suhteellisen vähäinen. Juha Kolari teki alkusyksystä
Facebokin välityksellä kyselyn siitä mihin Kolarien sukuhaaraan itse kukin ryhmän
osanottajista kuuluu. Useimmat kyselyyn vastanneista näyttivät kuuluvan Leppävirran
sukuhaaraan. Loppujen lopuksi “jälkemme” tietenkin johtavat Rautalammin suuntaan.

Jokainen meistä voi tarkistaa sukupuunsa KOLARIEN SUKU sukukirjasta. Sukutaulut
ovat tarkastelun helpottamiseksi saatavilla allekirjoittaneelta sähköisessä muodossa
(pdf). Toisaalla tässä Miilussa yritän kertoa kuinka itse kukin voi selvittää oman
sukupuunsa visuaalisesti helpommin ymmärrettäväksi em. sukutaulujen ja sukukirjan
tietojen pohjalta. Esimerkkitapauksena käytän oman sukuhaarani tietoja.

Hallitus tutkii ensi kesän sääntömääräisen sukukokouksen pitopaikkavaihtoehtoja.
Todennäköisesti kokous pidetään joko Tampereella tai Jyväskylässä. Hallitus on
myöskin pohtinut sukukokouksen ajankohdan muuttamista kesäkuusta myöhemmäksi
elokuulle. Asiasta tiedotetaan myöhemmin kun paikkaselvitys on saatu valmiiksi.

Kesän sukukokouksessa valitaan seuran sääntöjen mukaisesti uusi hallitus. Pyytäisinkin
että jokainen miettisi aktiivisia, sukuseuran asioista kiinnostuneita henkilöitä ehdokkaiksi
uuteen hallitukseen.

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

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta vuotta

Paavo Kolari
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Pentti Päiviö Kolari  kuoli 3.10.2014 Siilinjärvellä
lyhyen sairauden jälkeen. Hän oli syntynyt Siilin-
järvellä 30.6.1928. Elämäntyönsä hän teki kansa-
koulunopettajana ja luokanopettajana Toivalassa,
jossa asui lähes koko ikänsä.

Toivalan Kiikkukankaalle maatilan pojaksi syn-
tyneen liikunnallisen nuorukaisen harrastuksiin kuu-
luivat niin pesäpallo, jalkapallo kuin yleisurheilukin,
Hän lukeutui heti sodan jälkeen vuonna 1945 pe-
rustetun Toivalan Urheilijoiden  perustajajäseniin.

Pentti Kolari opiskeli Kajaanin seminaarissa 1947-
1952, sitä ennen hän oli käynyt Kuopion Lyseon
lukiota ja Toivalan kansakoulua. Valmistuttuaan

IN MEMORIAM
Pentti Päiviö Kolari

1928 - 2014

seminaarista hän hoiti aluksi sijaisuuksia opettajana maakunnassa, muun muassa Kart-
tulassa ja   Lapinlahdella, ennen kuin saattoi asettua kotikylän koululle kaikkiaan 35-vuo-
tisen pedagogin uran ajaksi. Pentti Kolari toimi osan aikaa koulun johtajaopettajana.
Toivalan ala-asteelta (aiemmin Toivalan kansakoulu) hän jäi eläkkeelle vuonna 1988. Sa-
massa koulussa teki opettajanuransa myös Pentin Anja-vaimo.

Pentti Kolarin tärkein harrastus ja olennainen osa opettajantyötä oli musiikki: hän oli saa-
nut syventää taitojaan jo opiskeluaikana Kajaanissa, jossa muun muassa kontrapunktin
opetus oli korkeatasoista. Kuorolaulua hän ehti harrastaa Kallan kuoron, Kuopion Vir-
sikuoron ja Sola Gratian riveissä. Kuopiossa toteutetuista oopperoista hän osallistui
Mozartin Taikahuilun ja Verdin Nabuccon tuotantoihin. Yksinlaulua Kolari opiskeli Kuopi-
on konservatoriossa. Laulun lisäksi pianonsoitto kuului Pentti Kolarin musiikillisiin harras-
tuksiin. Eläkkeelle jäätyään hän teki muun muassa kanttorin viransijaisuuksia. Pentti
Kolarin ääniala oli basso-baritoni

Toivalan kylän toimintaan hän osallistui aktiivisesti ja osallistui esimerkiksi laajenevan
kylän nimistön luomiseen. Samoin seurakunnan ja ylipäätään kotiseudun historia olivat
lähellä hänen sydäntään ja Kolarin muistitietoa käytettiin hyväksi muun muassa tut-
kimustarkoituksiin. Kotitalonsa hän oli rakentanut vanhempiensa Oton ja Marin koti-
paikan naapuriin. Vanhan maatilan isännöintiä hän jatkoi korkeaan ikään asti, vaikka
Kiikkukankaan pellot olivatkin vuokrattuina muille ja navetta tyhjentynyt jo 1970-
luvulla

Hänen sotilasarvonsa oli yliluutnantti.

Pentti Kolaria jäivät kaipaamaan puoliso, neljä lasta ja kahdeksan lastenlasta.

Kolarien sukuseuran toiminnassa Pentti Kolari oli mukana heti vuoden 1986 perus-
tamiskokouksesta lähtien.

Antti Kolari
(Pentti Kolarin poika)
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Joulu lähestyy …

Luokse kuusen uskollisen

hiljaa hiivin pysähtyen ...

    seison, mietin, muistelen ...

*  *  *  *  *  *  *

Luona kuusen armaan tään

lapsuuteni joulut nään,

  jouluvirren kuulen.

Mieleen aivan hiljaa, salaa

  muistot armaat, hyvät palaa,

      mieltä taasen lämmittävät

           enkel’wirren aikaan.

*  *  *  *  *  *  *

Aina joulu yhtä uusi,

  yhtä kaunis joulukuusi,

    aina rakas juhla tää

      mielen muuttaa, lämmittää,

kesken talven, kylmän, jään

   aikaan joulun, pakkassään ...

*  *  *  *  *  *  *

Aivan hiljaa - kuunnelkaa:

Joulu jälleen tänne saa!

Tiedän aivan varmaan

jälkeen syksyn harmaan

saamme juhlan parhaan:

luokse suurten, pienien,

saapuu joulu herttainen.

*  *  *  *  *  *  *

Astui halki pihan

tuli liki ihan

luokse talon, tupasen

joulu, juhla suloinen,

JOULU ON JO OVELLA!

Terve tänne, tultuas,

joulun aika riemukas!

Runo: Ulla Hirvonen
Kuvat: Kullervo Hirvonen
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Kuinka selvitän sukujuureni sukukirjan tietojen avulla:

”Kolarien Suku” kirjassa on ansiokkaasti kerätty eri sukuhaarojen tiedot aina 1560
luvulta lähtien. Helpoin tapa seurata itse kunkin sukupuuta on aloittaa tietojen
analysointi nykypäivästä, ts. sukukirjassa esitettyjen omien tietojen, tai vanhempien/
esivanhempien tietojen kohdalta. Sukukirjassa jokaisen henkilön tiedoissa on viite
sukutauluun, R xxx, L xxx, H xx, J xx, T xx.

R = Rautalammin sukuhaara
L = Leppävirran sukuhaara
H = Hauhon sukuhaara
J = Joutsenon sukuhaara
T = Tyrvään sukuhaara

Käytän tässä esityksessä omia tietojani esimerkkinä.

1. Mistä aloitan:

Jos et tiedä itsesi tai etsimäsi henkilön sukutaulun numeroa, löydät sen kirjan
hakemisto osasta kirjan loppupuolelta. Naispuolisten henkilöiden tiedot
löytyvät hakemistosta ko. henkilön tyttönimellä.
Esimerkki:
Allekirjoittanut Paavo Kolari. Hakemistosta löytyy 8 samannimistä henkilöä,
siis on tiedettävä etsittävän henkilön syntymävuosi, omalla kohdallani 1946.
Etsityn henkilön kohdalta löytyy hakemistosta vastaava sukutaulun numero,
omalta kohdaltani L 225.

2. Kuinka jatkan:

Taulun L 225 nimeni edestä löytyy roomalainen numero XIV. Tämä tarkoittaa että
olen sukuhaarani 14. sukupolven edustaja. Nimeni jäljessä on suluissa viite Villen p. ,
taulu 224. Olen siis sukutaulun 224 Ville Kolarin jälkeläinen. Isäni nimen edessä
XIII tarkoittaa, että hän on sukuhaaramme 13. polven edustaja.
Vastaavasti isäni kohdalla on viite hänen isänsä sukutauluun, Wilhelmin p., taulu 223.
Tällä samalla periaatteella sukupolvi sukupolvelta jatkamalla voin seurata
sukuhaaramme historiaa aina sukuhaaramme tiedossa oleville juurille saakka,
sukutauluun L 1, siis vuoteen 1564.

3. Kaaviot apuna:

Pelkästään sukukirjan tauluja käyttämällä sukuhaarani historian seuraaminen on
visuaalisesti vaikeaa, voisipa sanoa melkein mahdotonta. Sukukirjasta löytyvät eri
sukuhaarojen (R, L, H, J, T) kaaviot. Kaaviot ovat sukukirjassa tekstiosien
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(sukutaulujen) joukossa, ts. niitä ei ole kerätty erikseen omaksi osiokseen. Oikean
kaavion löytäminen teettää hiukan ylimääräistä työtä. Kaaviot löytyvät myös
sähköisessä muodossa, (pdf) allekirjoittaneelta ja muilta nykyisen hallituksen
jäseniltä. Tulostamalla tai kopioimalla sukukirjasta itseään koskevat kaaviot voi
jokainen piirtää sukutaulujen tietojen pohjalta oman sukuhaaransa ko. kaavioihin.
Ne joilla on sopiva tietokoneohjelma voivat tietenkin piirtää oman sukuhaaransa
tiedot suoraan sähköiseen muotoon.

Omalta osaltani sukutaulun viite L 225 ja siitä ”taaksepäin” löytyvät Leppävirta
Kaaviosta 4 ja Leppävirta Kaaviosta 1. Lisäämällä kaavioihin sukutaulujen eri
sukupolvien merkittävät tiedot, esim. muutot paikkakunnalta toiselle, tilojen
omistajanvaihdokset yms., voidaan saada oman sukuhaaran historia visuaalisesti
helppolukuiseksi.
Olen lisännyt oman sukuhaarani ”virstanpylväät” kaavioihin. Näin olen saanut
avaintiedot mahtumaan kahdelle A4 sivulle.

Kaaviot liitteinä 1 ja 2 seuraavalla aukeamalla.

4. Kuinka läheisiä sukulaisia olemme:

Edellä esitetyllä tavalla voidaan tutkia/selvittää eri sukuhaarojen ”solmupisteet”, ts.
missä historian vaiheessa sukuhaaramme kohtaavat.

Paavo Kolari L 225

Vuoden 2015 jäsenmaksu

Sukuseuran ensi vuoden jäsenmaksu on entisen suuruinen, eli 10 euroa/ vuosi. Ainaisjäsenmaksu
on sääntöjen mukaan kymmenkertainen vuosimaksu eli 100 euroa. Ensi vuoden jäsenmaksun
pankkisiirron löydät tämän lehden välistä. Jäsenmaksun eräpäivä on 15. tammikuuta 2015.

Kuluvan vuoden jäsenmaksun ovat jäsenet suorittaneet kiitettävästi. Ainoastaan viidellä jäsenillä
on unohtunut suorittaa maksu ja heille laitan maksumuistutuksen unohtuneesta jäsenmaksusta,
jonka suorituksen toivon näkeväni sukuseuran pankkitilillä vielä kuluvan vuoden puolella.

Muistathan maksaessasi käyttää viitenumeroa!

Rahastonhoitaja RL
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SUKUTAULU

I HeikkiHeikkiHeikkiHeikkiHeikki Raatikainen (Kolari) Rautalampi Särkisalo n:o 1 Kolari. Heikki esiintyi v. 1585-
1610 veroasiakirjoissa (voudintilit) Raatikaisen nimellä ja 1615 Kolarin nimellä.
Heikin vaimo oli todennäköisesti Kolarin talon tytär.

II Pekka Pekka Pekka Pekka Pekka Heikinpoika Kolari on merkitty veroluetteloon Särkisalon Kolarin talon isännäksi
vuoteen 1635 asti. Hän oli syntynyt ennen vuotta 1600. Ensimmäinen vaimo oli
Agnes Matintytär ja toinen vaimo Anna ilmestyy asiakirjoihin vasta 1636 ja poistuu
vuonna 1654.

III Juho Juho Juho Juho Juho Pekanpoika Kolari s. noin 1610, kuoli vuoden 1670 jälkeen. Oli Särkisalon Kolarin
uudistalon isäntä 1664-. Juho oli sotilaana 30-vuotisen sodan aikana vuosina 1635-
1655. Vaimo Kerttu Heikintytär s. noin 1613, kuoli mahdollisesti v. 1676.

IV PekkaPekkaPekkaPekkaPekka Juhonpoika Kolari s. noin 1638, kuoli 1700-luvun alussa. Vaimo Anna Matintytär
kuoli 6.12.1696. Asuivat Särkisalo Vanhatila 1664-1704.

V Pekka Pekka Pekka Pekka Pekka Pekanpoika Kolari, s. noin 1662 Rautalammilla. Asui aluksi Särkisalon Kolarin
jaetulla tilalla ja myöhemmin Horontaipaleen Vesijärvellä. Kuoli 12.6.1722
Rautalampi Horontaival. Vaimo Marketta..

VI Pekka Pekka Pekka Pekka Pekka Pekanpoika Kolari, s. noin 1680 Rautalampi Särkisalo. Vih. 1.1.1707, vaimo Kristiina
Vesterinen, s. noin 1683, k. 14.4,1743 Rautalampi Särkisalo.

VII Lauri Lauri Lauri Lauri Lauri Pekanpoika Kolari, s. 29.7.1716 Rautalampi Särkisalo, k. 11.3.1783. Toinen vaimo
Agneta Matilainen s. 15.11.1732 Rautalampi Mäkäräniemi vih. 26.10.1755
Rautalammilla. Ennen avioitumistaan Laurin kanssa Agneta oli piikana Särkisalon
Kolarissa. Kuoli vilutautiin 4.3.1795.

VIII Lauri Lauri Lauri Lauri Lauri Laurinpoika Kolari s. 31.10.1756 Rautalampi Särkisalo Kolari. Tilallinen Särkisalo
4, Ilokangas 1804-1814 ja Särkisalo 5, Koivusilta 1815- kuolemaansa 13.12.1827
asti. Vaimo Maria Liimatainen s. 15.4.1759 Rautalampi Pyhälahti. Vih. 4.12.1785
Rautalammilla. k. 14.8.1808 Rautalampi Särkisalo, Ilokangas.

IX JuhoJuhoJuhoJuhoJuho Laurinpoika Kolari, s. 23.3.1789 Rautalampi Pyhälahti. Tilallinen Rautalampi,
Särkisalo 5, Kangasjärvi. K. 15.12.1849. Vaimo Katriina Liimatainen s. 1791
Laukaassa. Vih. 15.4.1810 Rautalammilla. Muutti Sumiaisiin poikansa Laurin luo
1857 ja asui siellä kuolemaansa 21.5.1867 saakka.

X AatamiAatamiAatamiAatamiAatami Juhonpoika Kolari, s. 5.5.1829 Rautalampi Särkisalo. Talollinen Vesanto,
Juurikkaniemi 14, Matoniemi 1868-. Muutti Sumiaisiin 1890. Talollinen Sumiainen
6, Sorri, Keurula1890-, kuoli siellä 4.3.1901. Vaimo Eeva Johanna Lylyoja, s.
28.6.1838, vih. 24.3.1861. Kuoli 20.7.1907 Sumiainen, Keurula.
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XI Kalle Kalle Kalle Kalle Kalle Aataminpoika Kolari, s. 16.6.1876 Vesanto. Talollinen 1890-1905 Sumiainen 6,
Keurula. Muutti Laukaaseen 1905. Kivityömies Äänekoski, Piilola, Mustaniemi.
Kauppias 1907-20 ja seppä 1924- Suolahti. Kuoli Suolahdessa 29.7.1965. Vaimo
Matilda Häyrinen, s. 17.9.1873 Rautalampi, vih. 18.10.1897. Kuoli Suolahdessa
13.4.1952.

XII Aune Aune Aune Aune Aune Maria (Kallentytär) Kolari s. 18.8.1898 Sumiainen, Keurula. Muutti vanhempiensa
kanssa Laukaaseen 1905 ja Äänekoskelle 1907. Oli Äänekoskella 1920-30 tunnettu
Voimistelu- ja urheiluseura Huiman aktiivijäsen. Hän ompeli Huiman ensimmäisen
lipun. Oli tunnettu yleisurheilija ja voimistelija, saavutti urheilussa useita
piirinmestaruuksia, jolta ajalta valokuvatietoutta ja piikkarit tallennettuna
Äänekosken kotiseutumuseoon. Esiintyi Äänekosken työväen näyttämöllä useita
vuosia. Muutti Alavudelle 1930 ja sieltä Suolahteen vuonna 1940. Liikeapulainen,
myymälänhoitaja, ompelija ja kotiäiti. Kuoli 21.8.1987 Suolahdessa. Puoliso Eemil
Samuli Hakola, s. 5.12.1910 Alavus. Vih. 4.7.1931 Alavudella. Maalari, kuoli
Alavudella 11.11.1961.

XIII Raija Raija Raija Raija Raija Anja Inkeri Hakola, s. 26.12.1939 Alavus. Toimistopäällikkö, Vantaa. Sukuseura
Kolarit r.y.:n hallituksen jäsen vuodesta 1989 alkaen. Puoliso: vih.15.8.1965
Helsingissä. Timo Kyösti Lassila. S. 25.5.1944 Tyrvää Vammala. Insinööri,
toimitusjohtaja Kotka. Avioero 1977.

XIV Eero Eero Eero Eero Eero Kyösti Lassila, s. 4.7.1966 Helsinki. Sähkökoneasentaja. Tekninen asiantuntija Caverion
Industria Oy.

XV TeemuTeemuTeemuTeemuTeemu Kyösti Lassila, s. 16.5.1992 Helsinki. Opiskelija.

Kolarien sukukirjan avulla voit myös tehdä sukupolvitaulun, johon on kerätty olemassa olevat
tiedot kustakin edellisen sukupolven edustajasta.

Paavon esimerkkiä noudattaen käytin tähän sukutauluun omia tietojani. Tiedot tauluun on
poimittu sukukirjasta Paavon tämän lehden sivuilla 6-7 olevien ohjeiden sekä sukukirjassa
olevien kaavioiden Rautalammin Kolarit kaavio1 ja Rautalampi kaavio 2 tauluista.

Olen tehnyt sisaruksilleni ylläolevalla formaatilla sukutaulut lahjaksi heidän pyöreiden
vuosikymmenien merkkipäivänään.

Vuosi sitten sisareni Heli täytti 80 vuotta. Vieraat tutustuivat tekemiini sukutauluun ja
sukupuuhun. Kävi ilmi, että eräs vieraista osoittautui sukulaismieheksi. Hän katseli sukutaulua ja
löysi siinä yhtymäkohdan omaan sukuunsa. K.o. henkilö oli aikaisemmin Helin tuttu yhteisen
harrastuksen kautta, mutta hän on myös sukulainen muutamien sukupolvien takaa.

Raija Lassila (taulu R 43 a)
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Karjalan tyttö, Äitini Helvi
(ent. Kolari, os. Kasurinen)

Karjalainen sanonta sanoo; Kun riemunkin
muistaa, niin tuskankin kestää!

Saatoimme Karjalan tytön Helvin, äitimme,
mummimme, ystävämme ja sotiemme
veteraanin rajan taakse. Vaan ei ollut nyt
evakkomatka, joita hän oli ennenkin tehnyt.
Tällä kertaa tuli kutsu Taivaasta vuonna
2008.

Evakkomatkan jälkeen asui siellä täällä,
kunnes tuli Kalantiin, mukanaan vain pieni
kangaspussi. Kapiot jäivät Karjalaan. Siitä
piti hiljattain vihityn sotilaan vaimon aloittaa
uusi elämä. Ei ollut muuta kuin kaksi tervettä
kättä. Surua ja murhetta lisäsi se, että Reijo
veljemme syntyi 1944 ja kuoli seuraavana
vuonna, vain puolitoista vuotiaana.

Reijo Helvin sylissä vuonna 1945

Kun sota loppui, muutimme monta kertaa
isän työn ja sodassa saamansa vamman
kuntoutuksen vuoksi, Kalanti, Toijala,
Siuntio, Pomarkku ja sitten Aitolahti,
(nykyisin Tampere). Isä Reino rakensi talon
sinne 1953. Silloin Helvi-äiti sanoi; “miust
tuntuu, et nyt on tultu kottii”. Siinä samassa
talossa Helvi-äiti asui elämänsä loppuun
saakka.

Elämä sodan jälkeen ei ollut ruusuilla
tanssimista, raha riitti juuri ja juuri ruokaan.
Oli elettävä sotainvalidin ja pienten poikien
kanssa, kitkutettava eteenpäin. Niinpä
Helvi-äiti meni töihin ja patisti meidät pojat,
veljeni Tapion ja minut, kaikenlaisiin
kotitöihin. Huusholli piti olla kunnossa, isä
Reino oli järjestyksen mies. Kiitos äiti, että
patistit meidät kotihommiin, siitä ovat
vaimomme meitä kiitelleet, että vieläkin
osataan pestä lattiat ja silittää paidat jne...

Itepäinen Helvi-äiti on aina ollut, pitänyt
päänsä milloin missäkin asiassa. Ja auta
armias, jos joku asia ei mennyt niin kuin piti,
sai siinä kuulla kunniansa, kuka nyt tielle
sattui, varsinkin virkamiehet.

Sitten tuli suuri menetys, Reino-isä kuoli
sydänkohtaukseen 1965, työn ääreen. Se

oli äidille kova paikka, mutta selvisi hän
siitäkin. Mutta koville se otti.

Hoivavietti kun oli, otti hän molemmat
vanhempansa, mummon ja papan, Elin’in
ja Emil’in asumaan luoksensa Aitolahteen
ja hoiti heidät, kunnes heille kutsu
Taivaaseen tuli. Pappa (Kasurinen) kuoli
1974 ja mummo (os. Pellinen) 1980.

Sitten äidin elämään tuli Matti, ystävien
luona he tutustuivat toisiinsa.

Karjalan tyttö kun oli, ei päästänyt Mattia
helpolla, aina piti autolla johonkin
hurruutella, milloin sukulaisiin, milloin
tuttavien luo kylään. Heitä ei nähnyt, kuin
“pitkillä suorilla”.

Kun Karjalaan alkoi päästä helpommin,
kävivät äiti ja Matti säännöllisesti muutaman
kerran vuodessa Kirvussa.
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Elin mummo ja Emil pappa Aitolahdessa
vuonna 1973

Sain olla Helvi-äitin kanssa kaksi kertaa
katsomassa Kirvun kirkon raunioita ja
pääsin uimaan Kirvun Aholan kylän
Kaunisjärveen.

Katselimme Aholan peltoja ja metsiä ja kodin
kivijalkaa, muuta ei ollut Karjalan kotitalosta
jäljellä. Katseli äiti kyyneleet silmissä sitäkin
talon sokkelia, jonka hänen ukkinsa oli
välirauhan aikana nuorelleparille tehnyt
heidän kotinsa perustaksi. Sokkeliksi se
jäikin, kun tuli taas äkkilähtö Karjalasta.

Kuva vuodelta 1934, Kirvun Aholan kylä.
Helvi toinen oikealta.

Sitten oli Helvi-äidin aika luopua Matista.
Matti siunattiin Aitolahden kirkkomaahan
mummon ja papan viereen –99.

Äidin karjalan reissut jatkuivat, onneksi
kaikki meni hyvin. Viipurin tori vaan muuttui
vaarallisemmaksi, mutta päättäväinen kun
oli, piti hän aina tiukasti kiinni käsilaukustaan
ja sanoi häntä kerran ahdisteleville pojille:
“nyt häipykää ryssän-pennut, minulta ette
mitään varasta”. Eikä varastaneetkaan,
välillä kuulemma jopa kävelykeppi heilui.

Aina hänen piti tuliaisia Viipurin torilta ostaa,
milloin pöytäliina, tai luuta ja kaikille läheisille
pojille taskukello, Viipurin torilta, Pyöreen
Tornin vierestä.

Hän oli myös aktiivinen kirkkotuvalla ja
muissakin seurakunnan hommissa, kuten
myös veteraanien toimissa. Kirkkotuvalla
käynti ja ystävien tapaaminen ohitti välillä
jopa saunareissut.

Kuvassa Helvi virkeänä 82 v.



14

Antelias ja avulias Äiti oli, lastenlapsia hemmotteli, tarinoita karjalasta kertoili. Muisti oli
viimeiseen saakka kuin partaveitsi, terävä, ei tarvinnut puhelinnumeroita ylös kirjoitella, ei
syntymäpäiviä muilta kysellä. Tuntui välillä uskomattomalta, että sen ja sen sukulaisen tai
tuttavan lapsen kummitkin olivat Helvin tiedossa.
Sairaalassa kun lääkäri kysyi; rouva, mikä päivä tänään on, hän tuhahti; no torstai tietysti,
ja melkein lisäsi etkö ite tiiä. Että semmonen muisti. Ei ollut ikiliikkuja Helville helppoa olla
sairaalassa yli kolme kuukautta.

Saatoimme viimeisen rajan taakse suuren ihmisen, jolle sukulaiset, ystävät ja karjalaisuus
olivat tärkeitä ja joiden puolesta hän ponnisteli. Hän oli suvun tukipilari, matroona.

Vaikka Karjalan tyttö Helvi, äitimme, mummimme ja ystävämme on siirtynyt taivaan kotiin,
hän on silti lähellämme ja mielissämme. Nytkin Helvi-äiti sanoisi: kyllä mie oon täs lähelläin,
tuolt ylhäält mie vaan kahtelen teiä touhujain, mut minnuu ette saa kännykäl kiin, ovat nuo
linjat sen verra huonot.

Hyvät lukijat, muistakaamme karjalainen sanonta;

Kun riemunkin muistaa, niin tuskankin kestää!

Kirjoittaja on Helvin poika Arvo Kerajärvi, ent. Kolari

Veteraanien kautta hän pääsi myös kerran-pari vuodessa kuntoutukseen. Näitä pariviikkoisia
hän todella odotti ja arvosti, siellä oli kuulemma mukavia ihmisiä, hyvää ruokaa ja siinä
sivussa kuntoutustakin. Hän näet nautti valmiiseen pöytään menosta.

SUKUSEURAN LOGOLLA VARUSTETTUJA LAADUKKAITA
TUOTTEITA

Kotimainen nahkalompakko 35 euroa /kpl
Lompakossa on 9 korttipaikkaa, muovi-ikkunalli-
nen ajokorttitasku, vetoketjullinen kolikkotasku,
kaksi taskua kuiteille
Lompakon koko 12,5 x 9,5 cm.

T-paidat seuran logolla 10 euroa /kpl
Koot: S - XXL
Mallit:O-kaula-aukko, värit: royalsininen, azure,
ruohonvihreä, viininpunainen, khaki.
V-kaula-aukko, värit: valkoinen, musta,
hiilenharmaa, punainen
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Lippikset seuran logolla 10 euroa /kpl
Värit: vihreä, beige, keltainen, punainen

Sukuseuran logolla varustettuja tuotteita  on varastossa (lukuunottamatta messinkivaakunaa, joka toimite-
taan tilauksesta) Vantaalla ja Kuopiossa. Kaikkiin toimituksiin lisätään lähetyskulut.

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

Isännänviiri 66 euroa kpl, koko
(40x400cm) ja

53 euroa /kpl koko(30x300cm).

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

SUKUSEURA KOLARIT R.Y. VUOSIKOKOUS 2015

Sukuseura Kolarit r.y.:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään

lauantaina 1.8.2015 alkaen klo 12.00

Hotelli Rosendahlissa Pyynikintie 13 Tampere

Kokoonnumme klo 12.00 Hotelli Scandic Rosendahliin

klo 12.00 – 13.00 ruokailu Restaurant KÄPY

sääntömääräinen vuosikokous

klo 14.30-15.00 iltapäiväkahvi Restaurant KÄPY

Kahvitauon jälkeen arpajaiset (arpajaisvoitot tervetulleita)

omaa ohjelmaa ja seurustelua

kokoustila on käytössämme klo 17.00 asti

Klo 18.00 ohjelma jatkuu Pyynikin kesäteatterissa.

Komedia “Avioliittosimulaattori”, pääosissa Eija Vilpas ja Esko Roine

Arvioitu näytöksen kestoaika on noin kaksi ja puoli tuntia.

Tapaamisiin Tampereella

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen sekä kesäteatteriin:

Jos haluat osallistua ainoastaan Rosendahlissa pidettävään vuosikokoukseen, maksa osallistumismaksu
15,00 EUR sukuseuran tilille FI 19 2221 1800 0224 66 mahdollisimman pian, mutta viimeistään
30.6.2015. Viitenumero 2008  Ruoka-allergikot ilmoittakaa allergiat suoraan hotelliin puh. 03 24412210
tai S-posti rosendahl@scandichotels.com

Jos tulet vuosikokouksen lisäksi myös Pyynikin Kesäteatteriin maksa osallistumismaksu  38,00 EUR
sukuseuran tilille mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.4.2015. Viitenumero 2008

Teatterilippuja on alustavasti varattu 50 kpl, eikä ole varmaa saako lippuja lisää enää kesällä, joten
varmista paikkasi kesäteatteriin mitä pikimmin.

Tampereella yöpyjät voivat itse varata Rosendahlista huoneen. Tarjous on voimassa 20.7.2015 asti.
Varaustunnus SUK010815. Yhden hengen huone 82,00 EUR ja kahden hengen huone 92,00 EUR.


