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MUUT HALLITUKSEN JÄSENET



Kulunut vuosi 2016 oli merkkipaalu sukuseuramme 
historiassa. Seuramme saavutti kunnioitettavan 30 
vuoden iän. Juhlimme tapahtumaa Leppävirran 
vanhassa pappilassa 31.7.2016. 
Juhlakokoukseemme oli saapunut noin 80 
osanottajaa, kauimmaiset Sveitsistä saakka.

Kokous sujui leppoisan yhdessäolon ja erilaisten 
ohjelmanumeroiden merkeissä, unohtamatta 
maistuvaa perinneruokaa, josta saimme nauttia 
ennen varsinaisen juhlakokouksen alkua.

HYVÄT SUKUSEURAMME 
JÄSENET JA KAIKKI MIILUN 
LUKIJAT

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta vuotta

Paavo Kolari

Tulevana kesänä meillä on sääntöjen mukainen vuosikokous.  Kokouksen pitopaikaksi 
valikoitui Savutuvan Apaja Jyväskylän kupeessa Haapaniemellä. Löydät ilmoittautumisohjeet 
seuraavalta sivulta, tervetuloa!

Vuosikokouksessa valitaan taas uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, tai 
vaihtoehtoisesti valitaan erovuoroiset uudelleen. Saimme jo Tampereen kokouksessa 
hallitukseen uusia, nuoria jäseniä. Haastankin kaikki sukuseuramme jäsenet miettimään 
uusia, aktiivisia ehdokkaita. Tässä asiassa hallittu muutos johtaa varmasti parhaaseen 
lopputulokseen.



?Savutuvan Apajan tunnelmalliset tilat ja 
järvimaisema tarjoavat upeat puitteet 
vuosikokouksen viettoon. Ainutlaatuinen 
tunnelma, ensiluokkainen palvelu ja maittava 
ruoka ovat muistoja, jotka jäävät vieraidemme 
mieliin pitkäksi aikaa.? 

Näillä sanoilla toivottaa Savutuvan Apaja 
meidät tervetulleiksi ensi kesän 
sääntömääräiseen kokoukseen 
Haapaniemelle, Jyväskylän kupeeseen. 
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SUKUSEURA KOLARIT R.Y. 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017

Seisovassa pöydässä tarjolla

Karjalanpaisti
Puolukkasurvos

Tilliperunat
Perinteisiä laatikkoruokia

Kaloja apajalta
Vihersalaatti ja yrttikastike

Valikoima kauden salaatteja
Sipulimaustekurkut

Talon leivät ja levitteet
Kahvi / tee / mehu

Marjakiisseli

Vuosikokouksen jälkeen nautimme 
iltapäiväkahvin kahvileivän kera ja senjälkeen 
pidämme perinteiset arpajaiset 
(arpajaisvoitot tervetulleita). Tarkemmat 
tiedot päivän ohjelmasta huhtikuussa 2017.

Erityisruokavalioista voitte ilmoittaa suoraan: 
Puh. +358 14 262 022 tai 
tunnelma@savutuvanapaja.fi

Tapaam isiin Savut uvan Apajalla!   

Savutuvan Apaja Oy 

Opinsaunan Kiuas

40820 Haapaniemi

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu aikuiset 20 ? ja 
lapset 10 ? sukuseuran tilille n:o  FI 19 2221 1800 0224 66 mahdollisimman pian, mutta 
viimeistään 15.5.2017 mennessä. Käyt ä m aksaessasi vi i t enum eroa 2008.

RUOKAILU

NÄIN ILMOITTAUDUT

Sunnuntaina 11.6.2017 alkaen klo 11.30 Savutuvan Apajalla



Vuoden 2017 jäsenm aksu
Vuoden 2017 jäsenmaksu on 10 euroa ja ainaisjäsenmaksu sääntöjen mukaan on 

kymmenkertainen vuosimaksu eli 100 euroa. Tulevan vuoden jäsenmaksun pankkisiirron 

löydät tämän lehden välistä.

Jäsenm aksun eräpäivä on 15. t am m ikuut a 2017.

Suurin osa jäsenistä on suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksun kiitettävästi. Kymmenkunta 

jäsentä saa maksukehotuksen maksamattomista maksuista. Kun jäsenmaksu on kolme vuotta 

maksamatta, poistetaan jäsenen tiedot jäsenrekisteristä.

Muist at han käyt t ää m aksaessasi vi i t enum eroa!

Talouden hoitaja Raija Lassila

Reilut neljä vuotta sitten suvun keskinäiseen 
yhteydenpitoon Kolareille ja kolarinmielisille 
perustettu Facebook -ryhmä kerää tasaisesti jäseniä.  
Yhtenä tavoitteena ryhmällä on toimia ikäänkuin 
aulana  varsinaisen sukuseuraan jäsenyyteen mutta 
myös kerätä yhteen suvun jäseniä, jotka muutoin eivät 
toisistaan missään yhteydessä kuulisi. 

Tilaa riittää uusille jäsenille ja etenkin nuorisoa 
kannattaa ryhmään kannustaa, koska he useimmiten 
ovat Facebookissa jo valmiiksi.

Facebook-ryhmän osoite :

ht t ps:/ /www.facebook.com /groups/Kolar it /

Sukuseuram m e 
Facebook-ryhm ässä jo 
yl i  100 jäsent ä 
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Tänä vuonna paikalle ei saatu ihan 
samaa osallistujamäärää kuin 30 
vuotta sitten, mutta kokoukseen 
saatiin kuitenkin 80 innokasta 
osallistujaa. Aurinkoisen päivän 
ohjelma alkoi jumalanpalveluksella 
kauniissa Leppävirran kirkossa. 
Sukuseuran jäsenistä Pirkko 
Kuukkanen, Kullervo Hirvonen ja 
Kirsi Miettinen osallistuivat 
jumalanpalveluksen toimittamisen. 
Tämän jälkeen ohjelma jatkui jo 
1900-luvulla rakennetussa ja 
kauniisti kunnostetussa 

Leppävirran Vanhassa 
Pappilassa.Virallinen ohjelma alkoi 
leppoisasti ja rennoissa merkeissä 
ilmoittautumisella ja ruokailulla. 
Tämän jälkeen Leppävirran 
seurakunnan edustaja Kirsti 
Tapanainen ja kunnan edustaja 
Heikki Havukainen tervehtivät 
sukuseuraa. Tapanainen pohti 
puheessaan suvun ja omien juurien 
merkitystä nykyihmiselle. 
Havukainen taas teki puheessaan 
tunnetuksi Leppävirran kuntaa. 
Sukuseuran 30 vuoden historiikin ja 

taipaleen oli puheeseensa koonnut 
Pentti Kolari Kuopiosta. 

Tänä vuonna sukuseuran hyväksi 
tehdystä ansiokkaasta ja aktiivisesta 
työstä palkittiin Sukuseurojen 
Keskusliiton (SSK Ry) myöntämillä 
ansiomerkeillä Kuopiosta Kirsti Joki, 
Paavo Kolari, Pirkko Kuukkanen ja 
Savonlinnasta Martti Kolari.  

Ohjelmassa oli tämän lisäksi Ulla 
Hirvosen runonlausuntaa ja Amelie 
Reistin huiluesitys Harry Potter- 
elokuvan musiikista. Virallisen 
ohjelman päätteeksi kuopiolainen 
Heikki Hiltunen viihdytti ja nauratti 
savolaisella supliikillaan ja 
haitarinsoitollaan.

Oheisohjelmassa oli sukuseuran 
tuotteidenmyyntiä ja arpajaiset. 
Myytävänä oli mm sukuseuran 
logolla varustettuja kangaskasseja, 
t-paitoja, lippiksiä ja sukuseuran 
Kolarit II-sukukirja. Pappilan 
sivuhuoneessa pyöri myös Juha 
Kolarin koostama video sukuseuran 
perustamiskokouksesta. Osa 
kokouksesta lähetettiin suorana 
lähetyksenä sukuseuran 
Facebook-sivujen kautta.

Riitta Honkanen
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Heinäkuun 31. päivä juhlistettiin Sukuseura Kolarit Ry:n 

30-vuotistaivalta pitämällä kokous Leppävirralla. Ympyrä 

ikään kuin sulkeutui, sillä Kolarien sukuseuran 

perustamiskokous pidettiin Leppävirralla 14.6.1986. 

Tuolloin paikalla oli 199 aikuista ja 26 lasta.

JUHLAT 
LEPPÄVIRRALLA



Vanhan Pappilan pitkiin pöytiin mahtui jokainen ja puhuttavaa riitt i.

Raija Lassila ja Riitta Honkanen toivottavat ensimmäisiä tulijoita  tervetulleeksi.
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Pentti Kolari esitt i kattavan sukuseuran historiikin. Heikki Hiltunen (vas.) otti huumori- ja haitariosaston 
haltuun toimivan savolaisella otteella.
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Sukuseuran hyväksi tehdystä 
ansiokkaasta työstä palkitt iin 
Sukuseurojen Keskusliiton (SSK Ry) 
myöntämillä ansiomerkeillä 
Savonlinnasta Martti Kolari, Kuopiosta 
Kirsti Joki, sekä Pirkko Kuukkanen ja 
Paavo Kolari.  

Amelie Reist esitt i musiikkia 
Harry Potter- elokuvista. 



VHS lauloi vuonna 1986

Tämän kirjoittajalle tuntematon kuvaaja  tallensi 

perustamiskokouksen tunnelman ja esitykset  30 

vuotta sitten, keskellä loistokkainta 1980-lukua. 

Materiaalista tehtiin n. 20 minuutin tiivistelmä, 

joka pyöri nonstop-esityksenä juhlakokouksessa. 

Seuraavilla sivuilla on muutamia otteita 

tallenteesta painetussa muodossa.  Kuvien laatu  

ilmentää lähde-VHS:n  videon laatua. 

Mikäli halajat samaa oikein liikkuvassa muodossa, 

niin juhlakokouksessa nähty videotiivistelmä 

julkaistaan joulukuussa sukuseuran 

Facebook-sivulla.  Jos Facebook ei ole juttusi, laita 

viestiä osoitteeseen juha.kolari@iki.fi niin järjestän 

linkin videoon.  Ja viestitelkää toki kuka tämän 

alkuperäisen videon kuvaaja on.

Suoraa lähet yst ä verkkoon 2016

Useampikin verkkopalvelu tarjoaa mahdollisuuden 

lähettää suoraa lähetystä ympäri maailmaa 

omasta kännykästä. Tätä mahdollisuutta 

hyödynnettiin juhlakokouksessa. Valppaana olleet 

sukuseuran Facebook-ryhmän saivat seurata 

ensimmäiset 42 minuuttia tilaisuudesta suorana 

lähetyksenä.  Yhtäaikaisia katsojia oli  peräti neljä 

kerralla! Sittemmin videon on nähnyt 64 ryhmän 

jäsentä.

Teksti: Juha Kolar i 
Video: Perustamiskokouksen videokuvaaja
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Sukuseuramme  vuoden 1986 perustamiskokous tallennettiin  ansiokkaasti 
VHS-nauhalle, jota moni ei ole nähnyt.  Viime kesän juhlakokoukseen mennessä 

tekniikka oli edennyt jonkin verran.

LIIKKUVAA  KUVAA  1986/2016

Leppävirran 
Pelimannit



Aaro Kolari avaa tilaisuuden. Eero Kansanen jatkaa sukuseurojen perustamisesta ja 
Kolarien historiasta.

Sukuseuran puheenjohtaja Seppo Kolari lausumassa sukuseuran syntysanat.
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Kesäinen sää kutsui juhlaväen ulos nauttimaan hyvästä ruoasta ja sukumuisteloista. 
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30-VUOTISJUHLATUOTE:
KANGASKASSI

PITKÄSANKAINEN KANGASKASSI, 8 ?

 
30-vuotisjuhlallisuuksiin osallistuneille tuttu tuote on nyt muidenkin tilattavissa. 
Kestävät, pitkät sangat vaikka olalla kannettavaksi.

Värit: musta, harmaa, metsänvihreä ja pinkki.

Tilausohjeet sukuseuran muiden tuotteiden lopussa sivulla 12.
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Sukuk ir ja Kolar ien Suku II 
(2009), 30 ?

 
Yli 700 sivua Kolarin suvusta, ,  
kirjan lopussa  katsaus 
sukuseuran toimintaan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
ajalta. 

SUKUSEURAN TUOTTEITA

Pöyt äviir i , 20 ?
Korkeus  45 cm

Klassikko hyllyn päälle tai 
kirjoituspöydälle.

Lippis seuran logolla, 10 ?

 
Värit: vihreä, beige, keltainen, 
punainen.

Post ipussukka, 20 ?

 
Värit: vihreä, sininen. 
A4-kokoinen kuori mahtuu 
pussukkaan. Yläosan putkesta 
lähtee ketju ripustamista varten.

T-paidat , 10 ?
 Koot : S-XXL

O-kaula-aukko: royal-sininen, 
azure, ruohonvihreä, 
viininpunainen, khaki.

V-kaula-aukko: valkoinen, 
musta, hiilenharmaa, punainen.

Kot im ainen nahkalom pakko
35 ?
Koko 12,5 x 9,5 cm

Lompakossa on 9 korttipaikkaa, 
muovi-ikkunallinen ajokorttitasku, 
vetoketjullinen kolikkotasku, kaksi 
taskua kuiteille.
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SUKUSEURAN TUOTTEITA

Messink ivaakuna 100 ?

 

Messinkivaakunaa ei ole 
erikseen varastossa vaan se 
toimitetaan tilauksesta.

Tilaukset  Vant aalt a

Raija Lassila 

Karjopolku 14 A 12, 01360 Vantaa
puh. 050 3682944
raijalassila@netti.fi 

Tilaukset  Kuopiost a:

Pentti Kolari 

Raamitie 1, 70800 Kuopio, 

puh.0400 408737

pentti.kolari@dnainternet.net

Isännänviir i  
40x400 cm , 66 ?
30x300 cm , 53 ?

Viirin voi tilata oman maakuntansa väreissä, 
kuvassa mustakeltaiset Savon maakunnan värit. 

TILAUSOHJEET
Sukuseuran logolla varustettuja tuotteita on varastossa (lukuunottamatta 
messinkivaakunaa, joka toimitetaan tilauksesta) Vantaalla ja Kuopiossa. Kaikk iin 
t oim it uksiin l isät ään lähet yskulut . 
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MUMMONI 
OPETUS
Hän opetti käytöksellään.

Luotettavuudellaan.

Sen vuoksi ihailin häntä.

Kuinka häntä kaipaankaan.

Onneksi ovat muistot.

Unohtumattomat muistot.

Serkullani pieni, mieluisa muisto.

Kaukainen mutta pysyvä.

Hän istui onnellisena

oman mummon sylissä.

Vieläkin lämmin olo.

Nostan lapsenlapseni syliini.

Yhdessä alamme kirjoittaa

hänen lapsuusmuistojaan.

Niin mummonikin teki.

Ulla Hirvonen, runokirjasta 
?Muistoilla ystävän kasvot? 

Mar ia Lovisa Kolar i o.s. Im m onen, 1879-1961, 
Ulla Hirvosen mummo. Kuva on otettu jonain 
merkkipäivänä 1950-luvulla, ehkä 75. tai 80. 
syntymäpäivä. Mummolla on ?vanhan kansan 
vakava ilme? kasvoillaan. 
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Vuosi vuodelta

aina uusi joulu

yhtä tuttu ja odotettu.

Hyasintin tuoksu,

kynttilöiden lämpöiset liekit,

taivaalla kirkas tähti.

Jo ovelta tulvahtaa

joulun lämmin tunne ...

On joulu, on juhla-aika.

Ulla Hirvonen 


