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Vuosi 2018 oli vuosikokousten välivuosi. Tänä 
vuonna kokeilimme synnyttää pienimuotoista ja 
paikallista toimintaa otsikon ?Löydä Kolari 
läheltä? alla. Ei voi väittää että konsepti olisi ollut 
kiistaton menestys, mutta jonkin verran 
mielenkiintoa oli kuitenkin ilmassa. 
Pienimuotoista liikehdintää oli 
pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa, 
vaikkakin varsinaiset tapaamiset jäivät vähiin. 
Konsepti kaivannee jatkuessaan paikallisia 
soihdunkantajia ja lisäkampanjointia. 

Osalla sukuhaaroista on myös jo omat, 
perinteiset sukutapaamisensa -  ja hyvä niin. 
Esimerkkinä perinteisestä Karvonmaan 

serkkujen serkkutapaamisesta on juttu tässä numerossa.

Tulevana vuonna on jälleen vuorossa isompi sukukokous, lauantaina 8.6.. Paikaksi on 

varattu kylpylähotelli Kunnonpaikka Siilinjärvellä, jossa perhe voi viettää kokouksen 

ohella hauskan viikonlopun. Toivomme sukukokoukseen mukaan myös kokonaisia 

perhekuntia lapsineen. Tekemistä varmasti löytyy! Pulahtelun lisäksi kaikenlainen 

kuntoilu ja pakohuonepelitkin kuuluvat hotellin tarjontaan. 

Sukuseura on, kuten ennenkin, avoin ehdotuksille toiminnan kehittämiseksi. Mikäli 

itselläsi on idea, jota haluaisit kehittää sukuseuran puitteissa, ole yhteydessä.

TERVEHDYS!

Mukavaa loppuvuotta ja uuden alkua,

Juha Kolari



Karvonmaan serkut kokoontuivat serkku- 

tapaamiseen 11.8.2018. Paikalle saapui runsaat 

kaksikymmentä osallistujaa, serkkuja 

puolisoineen ja heidän perhekuntiinsa kuuluvia. 

Vanhimpana Leena Laitinen, (os. Kolari, 

s.16.5.1929). Serkkutapaamisia on toteutettu 

aikaisemminkin, n. viiden vuoden välein eri 

paikoissa.

Karvonmaan kolareilla oli keskeinen asema 

Kolarien Sukuseuran perustamisvaiheessa. 

Perustamishankkeen pani alulle Arvo Kolari. 

Arvo on Fredrik ja Anna Elisa Kolarin jälkeläinen, 

(Taulu L 438). Samaan sisarusparveen kuuluvat 

vielä elossa oleva Leena Laitinen sekä 

edesmenneet Juho, Martti ja Erkki Kolari.

Tapaaminen aloitettiin kokoontumalla 

Karvonkankaan hautausmaalla. Tämä paikka sopi 

luontevasti kokoontumisen aloituksella, koska 

Karvonmaa oli meille monille keskeinen 

kokoontumispaikka lapsuudessa, samoin kuin 

myös vanhemmillemme. Karvonmaa sijaitsee 

muutaman sadan metrin päässä hautausmaasta. 

Seppo Kolar i
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KARVONMAAN SERKKUJEN 
SERKKUTAPAAMINEN

 Suvun vanhimmat, Leena Laitinen ja Pirkko Kuukkanen, kukkatervehdystä laskemassa.



Monien läheistemme viimeinen leposija on juuri 

täällä Karvonkankaalla. Jätimme 

kukkatervehdykset lähisukuun kuuluvien 

haudoille. Samalla Leena-täti kertoi muistoja 

edesmenneistä vanhemmistaan ja poikamies 

sedistään, jotka asuivat samassa taloudessa 

Fredrikin ja Annan kanssa.

Karvonkankaalta siirryimme muutaman 

kilometrin päähän, entiselle Mustinmäen 

koululle. Koulu on ollut vanhempiemme 

ensimmäinen opinahjo. Sittemmin nimi on 

muutettu Mustinmäen Kylätaloksi. Siellä 

nautimme monipuolisen lounaan. Jatkoimme 

vapaamuotoista seurustelua ja muistelua. Päivän 

päätteeksi joimme täytekakkukahvit.

Fredrik ja Anna Elisa Kolarin jälkeen Karvonmaan 

isännyys siirty Juho ja Sirkka Kolarille, sekä 

edelleen heidän jälkeen Yrjö ja Vuokko Kolarille. 

Nykyisin isännyyttä hoitaa Yrjön ja Vuokon 

nuorin tytär Kati Kolari. Yrjön ja Vuokon aikana 

maitotilasta siirryttiin marjan viljelyyn, jota myös 

Kati jatkaa.

Voi sanoa, että Karvonmaassa on ollut aina 

avoimet ovet vieraille ja kahvipannu kuumana 

tulijoille. Hautausmaan läheisyydestä ja pitkistä 

välimatkoista johtuen, varsinkin talvisaikaan 

vainajien saattaja tuli usein jo edellispäivänä 

Karvonmaahan yöpymään. Usein vainajan ja 

saattajan seurassa oli myös muuta saattoväkeä. 

Sattui myös niin, että siunaustilaisuuden jälkeen 

siirryttiin Karvonmaahan viettämään siunatun 

vainajan muistotilaisuutta. Usein talvipakkasten 

aikaan myös seurakunnan edustajat, pappi ja 

kanttori tulivat sisälle lämmittelemään ja ennen 

siunauksen toimittamista ja sen jälkeen.
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 Simo ja Jari-Pekka Kolari kukkia kastelemassa.



Kunnonpaikka tarjoaa mahdollisuuden useisiin eri 
aktiviteetteihin kylpyläpulikoinnista melomiseen, 
pakohuonepeleistä frisbeegolfiin. Kylpylästä löytyy  
lastenallas liukumäkineen. 

Kokous alkaa klo 11 hintaan sisältyvällä yhteisruokailulla 
Ravintola Aallottaressa. Iltapäivällä ohjelmaa ja hallituksen 
kokous, jossa määräytyy mm. hallituksen tuleva 
kokoonpano. Perinteisiin arpajaisiimme ovat arpajaisvoitot 
jälleen tervetulleita!

SUKUSEURA KOLARIT R.Y. 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2019

Ilmoittautuminen 20.5.2019 mennessä Pirkko Kuukkaselle, puh. 044 0353520 tai 
kuukkane@dnainternet.net. Mainitse mukaan tulevien lasten määrä ja iät sekä osallistujien  
erityisruokavaliot. 

Osallistumismaksu aikuiset 15 ?, nuoret (12-18 vuotta) 5 ? . Nuoremmat ilmaiseksi. Maksu 
sukuseuran tilille n:o  FI 19 2221 1800 0224 66. Käyt ä m aksaessasi vi i t enum eroa 2008.

NÄIN ILMOITTAUDUT

Lauantaina 8.6.2019  klo 11-16 Siilijärvellä, Kunnonpaikassa

57 ?/  h lö /  vrk  kahden hengen huoneessa, 
aamiainen, kylpylän ja kuntosalien vapaa käyttö. 
Sama paketti yhden hengen huoneessa 90 ?

Kahden hengen huoneeseen on mahdollista 
varata lisävuode:

lapset (4-14v.) 27 ? ja aikuiset 40 ?

Perhe 2 aikuista + 2 lasta hintaan 147 ?

Lisät iedot  ja varaukset  

www.kunnonpaikka.com
p.044 7476 560
myynti@kunnonpaikka.com

Tapaam isiin Kunnonpaikassa!   

Kunnonpaikka

Jokiharjuntie 3,

70910 Vuorela

MAJOITUSVARAUKSET HYVISSÄ AJOIN

Jokainen varaa majoituksensa itse oman tarpeen mukaan, sukuseuran neuvottelemaan 
hintaan. Varauskoodi "Kolari". Olkaa hyvissä ajoin liikkeellä!



Maailmansodasta johtuva elintarvikepula oli 

ruvennut tuntumaan Varkaudessakin yhä 

pahempana syksystä 1916 lähtien. Maito ja 

voi alkoivat loppua. Vielä vuonna 1917 

helmikuun alussa 

72-vuotiaalla 

isomummollani Sohvi 

Kolarilla ja 44-vuotiaalla 

isotädilläni Helmillä, joka 

piti työmaaruokalaa ja 

hyyryläisiä Taipaleen 

kanavalla, olivat asiat 

kohtalaisen hyvin, mutta 

käänne huonompaan tuli 

aika pian. Raha oli 

tiukassa. Isomummoni sai 

leskeneläkettä vain 120 

markkaa vuodessa.

Sohvi kirjoitti 

hankaluuksistaan 

nuorimmaiselleen, 

Helsingissä opiskelevalle 

Veikolle.

Veikollakin oli Helsingissä 

pulaa ruuasta ja lämmöstä ja hän oli käynyt 

syömässä Kansankeittiössä. 

Syksyllä 1917 tilanne oli Varkaudessa levoton, 

suorastaan uhkaava. Venäläinen sotaväki ja 

sen aiheuttamat väkivaltaisuudet lisäsivät 

turvattomuuden tunnetta. Kun uskottavaa 

järjestysvaltaa ei ollut, sellaista luotiin 

vapaaehtoisin voimin. Perustettiin Varkauden 

suojeluskunta, joka aluksi vartioi lähinnä 

tehtaan alueita. Kun 

poliitt inen tilanne oli 

kiristynyt kesällä 1917, myös 

punakaarteja alkoi syntyä.

Sohvilla ja Helmillä oli ? kuten 

muillakin ? kaikesta pulaa. 

Helmi oli kaiken lisäksi 

joutunut pariksi viikoksi 

sairaalaan espanjantaudin 

takia. Sohvi kirjoittaa Veikolle:

?Myö vaan eletään sen 

pimeyten kanssa, ei ole muuta 

valova ollut kuin ne kynttelit 
jotka sinä lähetit, ja minä hella 

puista kiskoo rätystelin jo 

perreitä, ja nyt loppuu jo nekin 

että jäähän aivan pimeyteen. 

Halkoja ostettiin yksi syli ja 

maksoi seihtemen kymmentä 

viisi markka syli ja kaksi 

markkaa veto, ja hyyri maksaa, 

vaan palo vakutus on - - ja potati on männä nin 

tarkkan että ei jäännä kuin pari eli kolme 

kappaa perunoita ja puolen hehton verran 

siemenijä - - myö ollan kuin sika säkissä kun ei 

Virpi Kaar tinen
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Gentraalin kaksi miestä juoksi perästän 
pyssyn kansa huutain ja meluten

Edla Sofia Kolari

1845-1932

57 ?/  h lö /  vrk  kahden hengen huoneessa, 
aamiainen, kylpylän ja kuntosalien vapaa käyttö. 
Sama paketti yhden hengen huoneessa 90 ?

Kahden hengen huoneeseen on mahdollista 
varata lisävuode:

lapset (4-14v.) 27 ? ja aikuiset 40 ?

Perhe 2 aikuista + 2 lasta hintaan 147 ?

Lisät iedot  ja varaukset  

www.kunnonpaikka.com
p.044 7476 560
myynti@kunnonpaikka.com

Tapaam isiin Kunnonpaikassa!   

Kunnonpaikka

Jokiharjuntie 3,

70910 Vuorela



tule mitän sanoma lehtee, kuin Helmin sairaus 

teki hänellen yli kolmen satan markan niin ei 

hänkän ole tilanna ja minä kansa kuin kaikki on 

kallista. Vaan kyllä se on ikävä olla ilman 

Lehtee.?

Punakaartilaisilla oli ylivoima, sillä valtion 

klooritehtaalla työskentelevät kiväärein 

aseistetut venäläiset sotilaat olivat 

punakaartilaisten tukena. 

?Haulikko olalla marssivat punakaartilaiset 

Varkauden katuja ja terrorisoivat rauhallista 

väestöä. Kotitarkastuksia pidettiin, aseita etsittiin 

ja törkeitä pahoinpitelyitä sattui?, kirjoitti 

palomestari Rif, varkautelainen 

suojeluskuntalainen. Myös opettaja Karttunen 

muisteli: ?Sattuipa kulkemaan vastaani muuan 

päällikkö P. Hänellä oli niin pitkä sapeli kupeella, 

että kärki viisti maata. ? Muutamana päivänä 

vastaani tuli komppania aseistettuja miehiä, 

pääasiallisesti poikia.?

Samanlaiset havainnot oli tehnyt Helmi, joka 

kuvasi kirjoituksissaan suojeluskuntalaisten 

aseita etsiviä punakaartilaisia:

?Punakaartilaiset kävivät jonkun matkan päässä 

olevissa taloissa ottamassa pois pyssyjä ? ja 

pysähtyivät myöskin tämän ympäristön 

asuntoihin unohtamatta meitäkään. Kaikki tuo 

ennustaa, että jotakin raskasta, hirveää on 

tulossa, sillä elämmehän todellisen sekasorron 

keskellä, joka voi viedä mitä kauheimpiin 

tekoihin.?

Sohvi puolestaan kirjoittaa Veikolle 10. 

päivänä joulukuuta 1917 ja kertoo 

säikähtäneensä punakaartilaisia, jotka olivat 

heilutelleet pyssyjään kanavalla:

? ? oli se lakon aika mitä ikävin kuin aina kuuli 

mitä julminta puhuttavan, että teki mieli jo lähte 

koko paikkakunnalta pois. Joo pari kerta 

säikähinkin kun joku nuori mies osotti revollilla 

laivaan ja toisen kerran kuin ruukilla gentraalin 

kaksi miestä juoksi perästän pyssyn kansa 

huutain ja meluten - - kuin sattui tuosta kova 

kohtaus, päästä otti ja siittä piti oksenta että 

vapis koko ruummis ja kylmä hiki kohosi että 

olin aivan märkä, ja Helmi hieroi ja pani 

kuummat vesi pullot jalkoin siitä alkoi vähän 

lämmitä.?

Suomen itsenäisyysjulistus ei tavoittanut 

Sohvia vielä pitkään aikaan. Ei tullut lehteä, 

eivätkä naiset uskaltautuneet kylille 

punakaartilaisten pelon vuoksi. Kaikki energia 

meni henkiinjäämisvälineiden hankkimiseen.

Maa oli menossa kohti kansalaissotaa. Sen 

aavistivat jo Sohvi ja Helmi ja tunsivat olonsa 

turvattomaksi. Vuokralaisetkin tuntuivat 

uhkaavilta. Pitkässä joulukuun kirjeessään 

Veikolle

Sohvi vielä kertoo:

?Ja minä aloitin lakon aikana tämän kirjeen ja 

nyt lopetan, ja halkoja ei ukko tuonne, ja ne puut 

on siellä vielä mihin latoja /ne oli ladottu/, ja 

minä meinasin, jos oisit päässy tuleman että 

olsit hommanna ne halot kotiin, niiltä loppu 

halot kammarri asukkailta, ja ne tuntu vähän 

viekkailta, vaan kun sinä olisit niin ne ei taitais 

mittän, kyllä halkoja on meiän hyyryläisellä 

koivusia, vaan maksaa 80 markka syli ja ovat 

vielä vietävä akon lahen luota saaresta ja kuulu 

kolmekymmentä markkaa maksavan hevosen 

päivä niin ei ymmärretä mitä tehtä. ?

Kun oli asuntopulaa ja vuokrat kohtalaisen 

korkeat, vuokralaiset olivat olleet Sohvin ja 

Helmin pelastus. Mutta nyt heistäkin alkoi olla 
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harmia. Ehkä vuokralaiset kokivat riistäjän 

ruoskan soittelevan selässään ja osoittivat 

mieltään. Sohvi kirjoittaa Veikolle 12. 

tammikuuta 1918:

?Se Sinimaa ei ole saanna mitään kortteerija niin 

kukaties asuvat vaikka kuinka kauvan ilman 

hyyritä ? kuin Helmi pyyti räätäliltä kymmenen 

markkaa kuin ei ollut kuukaus täynnä eivät 

Helmille virkkanna mittään, vaan kun Helmi lähti 

pois niin paikalla rupesivat joka henki 

haukkumaan miehet ja akat. Minä en kestännä 

enää kuulta, minä mänin ja lähätin kymmenen 

markkaa pöytään ja sanoin, tässä on rahanne, 

heretkää haukkumasta, pitäkää niin kauan kuin 

on kuunne täys ja minä en korjaa, kyllä olis 

parasta että mänisivät koko asukkaat, että saisi 

ovet lukkoon, niin ei huolta olisi Mitään.?

Ruuasta oli alituinen puute ja Sohvinkin vahva 

mieli alkaa murtua: ?Ei tämä kirje ole hyvä, 

mitäs parempaa kirjotan kuin mitä saan kokeja, 

tämmöstä se on minun vanhuuten, paljasta 

roskaa.?

Tammikuussa 1918 maa oli ajautunut 

kansalaissotaan. Sohvi ja Helmi joutuivat 

lähtemään sotaa pakoon, Helmi Jäppilään ja 

Sohvi-äiti tyttärensä Emmin, tulevan 

mummoni, luokse Juvan Taskilaan.

He palasivat Veikon mukana takaisin 

Varkauteen kodin tilaa tarkastamaan kohta 

punaisten antautumisen jälkeen 21. 

helmikuuta. Hankalat vuokralaiset olivatkin 

osoittautuneet kodin puolustajiksi, koska 

olivat pelänneet joutuvansa maksamaan 

punaisten tuhoja.

Sohvi kirjoittaa Emmille Juvalle heti kotiin 

tultuaan:

?Kiitos olostan ja hyvästä huolen pitosta. Oikein 

suur jumalan varjelus oli että minä satuin sinne 

ja helmi sattui jäppilään, ja punaset olisi meidät 

ryöstännä ja murhanna jos oltiin kotona, ja 

siitäkin vaikka oltiin poikessa niin olivat 

meinanna ryöstää kaikki, vaan ne meijän 

asukkaat mies väki oli sanonna että ei saa sitä 

tehtä, että meijän on maksettava kuin meillen jäi 

koko talous.?

Punaiset olivat ottaneet asuttavakseen Sohvin 

ja Helmin kodin ?kyökin ja kamarin ja mejän 

kamarin, niin meijän asunto oli punasen vallas 

ja niin kauvan kuin tuli suojelus kunta?, Sohvi 

kertoo Emmille. Kun Varkauden valloitus alkoi, 

punaiset olivat ampuneet talon ikkunoista:

?Ampuivat toisesta kamarista kuusi ruutuva rikki 

ja toisesta neljä ruutuva, ja seinään ja kattoon ja 

uuniin ja kattoon ovesta läpi toiseen kamarin.? 

Sohvilta oli jäänyt kaksi hametta naulaan 

seinälle. ?Ne on ylä puol reikijä täännä?, Emmi 

saa tietää.

Sodan aineelliset vahingot olivat kuitenkin 

pieniä, sillä Sohvin vanhin pojanpoika, Vaasan 

suojeluskuntalainen Kaarlo Kolari kaatui 

25.3.1918 Kangasalla 

19-vuotissyntymäpäivänsä kynnyksellä. Juuri 

miehensäkin menettäneen, 

mielenterveytensä rajoilla horjuvan 

Alviina-äidin hartaiden pyyntöjen ajamana 15 

vuotta täyttänyt Katri-sisar kävi turhaan 

etsimässä veljensä ruumista taistelupaikalta. 

Katri ei koskaan unohtanut taistelukentällä 

näkemäänsä ja kokemaansa. ?Jouduin 

kasvamaan liian varhain aikuiseksi?, hän oli 

kertonut myöhemmin äidilleni.
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Heinäkuun helteillä matkasimme Saimaan 

kanavan kautta tutustumaan Viipuriin, kaikkien 

tunteman laulun karjalaiseen kaupunkiin. Viipuri 

on todellakin ollut Vuoksen rannalla sijaitseva 

karjalaisten kauppapaikka. Kaupungin historia 

ulottuu kauas, arkeologisten kaivausten 

perusteella kauppaa on käyty jo 900- luvulla. 

Värikkään historiansa aikana Viipuri on ollut 

Ruotsin, Suomen ja Venäjän vallan alla. 

Kaupungin nimi Viborg tarkoittaa pyhää linnaa. 

Viipurin perusti ruotsalainen Torkkeli 

Knuutinpoika vuonna 1293 Ruotsin itäosan 

suojelemiseksi itänaapurilta. Viipuri on kuulunut 

keskiajasta alkaen Ruotsille, sen jälkeen vuodesta 

1710 Venäjälle, vuodesta 1812 Suomen 

suuriruhtinaskunnalle ja vuodesta 1917 lähtien 

itsenäiselle Suomelle. Suomi joutui luovuttamaan 

Viipurin Neuvostoliitolle talvisodan päättyessä 

1940. Jatkosodan alussa Suomi valtasi kaupungin 

1941, mutta Neuvostoliitto otti kaupungin 

takaisin haltuunsa Viipurin-Petroskoin 

operaatiossa 1944.   

Ennen talvisotaa Viipuri oli Suomen toiseksi 

suurin kaupunki. Sen asukasluku oli 80 000. Se 

oli myös asukasluvultaan Suomen suurimman 

läänin, Viipurin läänin, pääkaupunki. Kaupunki oli 

tuolloin vilkas koulu-, kulttuuri, urheilu- ja 

Riitta Honkanen, Pentti Kolar i
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SELLANEN OL` VIIPURI, 
KARJALAISTEN KAUPUNKI



kauppakaupunki. Sen satamien kautta kulki 

huomattava osa Suomen ulkomaan kaupasta. 

Sodan loputtua Viipuri jäi Neuvostoliitolle, joka 

asutti sen eri osistaan kotoisin olevilla asukkailla. 

Nykyään Viipurin asukasluku on edelleen tuo 

sama noin 80 000. Parhaimmat nähtävyydet ovat 

keskiajalla rakennettu Viipurin linna torneineen, 

vanha kaupunki, suomalaisen Karl Hård af 

Segerstadin suunnittelema kauppahalli, Alvar 

Aallon kirjasto, Esplanadin ja Leninin puisto, 

vanha kellotorni, Viipurin Eremitaasi ja 

Monreposin puisto.   

Tänä päivänä Viipuri on yksi suomalaisten 

suosituimmista matkakohteista Venäjällä. Sinne 

on helppo päästä junalla, autolla tai 

Lappeenrannasta viisumivapaasti Saimaa 

Travelin järjestämillä matkoilla Saimaan kanavan 

kautta. Parin päivän vierailuun Viipuri on 

oivallinen matkakohde; kaupunki on helposti 

saavutettavissa, näkemistä riittää, hintataso on 

edullinen ja kaupungin tärkeimmät nähtävyydet 

pystyy hahmottamaan hyvin jalkaisin. Monet 

kadut ovat kyllä sangen huonossa kunnossa; 

maisemia kannattaa siis katsoa pysähdellen, 

liikkuessa katse on pidettävä kadussa. Kaupungin 

taloja ja julkisivuja remontoidaan vimmatusti, 

monet kohteet olivat ainakin tänä kesänä hupun 

alla. Esimerkiksi Viipurin linnan torni hohti kyllä 

valkoisena, mutta alueella on menossa usean 

vuoden kokonaisremontti ja nousu Pyhän Olavin 

torniin jäi haaveeksi. Myös vanhan tuomiokirkon 

kellotorni oli remontissa. 

 Savon Sanomien syyskuussa julkaistun 

Viipuri-artikkelin mukaan kellotornin remontin 

pitäisi valmistua ensi kesään mennessä. Sen 

sijaan Alvar Aallon kirjasto oli kunnostettu 

uuteen upeaan loistoon ja tunnelma oli kovin 

kotoisan suomalainen. Kauppahalliin kannattaa 

myös tutustua, valikoima on näet kaikenkattava! 

Suomen terveysviranomainen tosin ei taitaisi 

hyväksyä 30 asteen helteessä sangossa 

marinoitumassa esillä olevia saslik-lihoja 

myyntiin. Yläkerrasta taas löytyy mm. edullisia 

pellavatuotteita, jopa sukkia saa pellavasta. 
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Kuvassa Anja, Riitta ja Pentti Kolari.



Näkemistä ja ihmettelemistä riitt i siis parin 

päivän vierailuun hyvin. Kaupunki oli omalla 

tavallaan aito ja viehättävä sekä samalla 

ränsistynyt. Vieri vieressä oli sortumispisteessä 

olevaa/hienosti remontoitua ja uutta/vanhaa 

taloa. Viipuria ovat olleet suunnittelemassa ja 

rakentamassa monet suomalaiset kuuluisat 

arkkitehdit. Osin rakennukset ovat kuin Helsingin 

Viiskulmassa tai Töölössä. Upeita yksityiskohtia 

taloissa riittää ihasteltavaksi molemmissa 

maissa.

Venäjän kielitaidosta on matkalla hyötyä, suomea 

puhuttiin lähinnä enää vain kauppahallissa. 

Englantia harva myönsi osaavansa, mutta kun 

solkkasi auttavaa venäjää, niin vastineeksi sai 

myös auttavaa englantia. Kaupunki oli siisti; 

esimerkiksi puistojen istutukset eivät toki olleet 

suomalaista tasoa, mutta roskia/roskaamista ei 

sen sijaan näkynyt. Entisajan villiä kaupustelua 

kauppahallin edustalla ei ollut, paikalla oli nyt 

autoparkki. Kaupungin meno vaikutti 

rauhalliselta ja turvalliselta, toki yöaikaan asiaa ei 

tällä kertaa kokeiltu.
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Jäsenmaksun eräpäivä on 15. tammikuuta 2019.

Vuoden 2019 jäsenmaksu on 10 euroa ja ainaisjäsenmaksu sääntöjen mukaan on 
kymmenkertainen vuosimaksu eli 100 euroa. Tulevan vuoden jäsenmaksun 

pankkisiirron löydät tämän lehden välistä.

Muistathan käyt tää maksaessasi viitenumeroa!  Maksamattomista maksuista 
jäsenelle lähetetään maksukehotus. Kun jäsenmaksu on kolme vuotta maksamatta, 

poistetaan jäsenen t iedot jäsenrekisteristä.

Taloudenhoitaja Raija Lassila

JÄSENMAKSU 2019

Talojen kunto vaihteli rajusti: 
Sortumisvaarassa olevaa ja hienosti 
korjattua vieri vieressä. 





SUKUSEURAN TUOTTEITA
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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.

Sukuk ir ja Kolar ien Suku II 
(2009), 30 ?

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

Pöyt äviir i , 20 ?
Korkeus  45 cm

Klassikko hyllyn päälle tai 
kirjoituspöydälle.

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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UUSI TUOTE!
30-VUOTISJUHLAKASSI, 8 ?

Värit: musta, harmaa, metsänvihreä ja pinkki.

Paraiko Oy
Vedenalaisen louhinnan ja ruoppauksen 
erikoisosaamista suomen, ruotsin ja 
englannin kielellä.

Puh: +358 400 619 178

s-post i: paavo.kolar i@saunalaht i.f i

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

Sukuseuran logolla varustettuja tuotteita 
toimitetaan Vantaalta ja Kuopiosta. 

Kaikk iin t oim it uksiin l isät ään lähet yskulut . 

TILAUSOHJEET

VAAKUNAPINSSI, 
3KPL /10 ?
Korkeus 19 mm,
Hinta yksittäin 

myytynä 3,50 ?



IITA KOLARIN HÄÄT 1929  

Iita Vilhelmiina Kolari (s. 1920, sukutaulu L 33 b) meni naimisiin 26.4.1929 morsiamen kotipaikalla 
Huutoharjussa. Kuva: Ulla Hirvosen kokoelma.


