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Hyvät sukuseuramme jäsenet

Paavo Kolari

Jäsenmaksu vuodelle 2013

Ensi vuoden jäsenmaksun löydät tämän lehden välistä ja maksun eräpäivä on 15.tammikuuta 2013.

Kuluvan vuoden jäsenmaksun ovat jäsenet suorittaneet kiitettävästi.Vajaat kymmenen jäsentä saa maksu-
kehotuksen maksamattomista jäsenmaksuista. Nämä maksut erääntyvät maksettavaksi heti.

Muistathan maksaessasi käyttää viitenumeroa!

Kulunut vuosi oli ns. välivuosi sukuseuramme
toiminnassa. Vähälukuisten osanottajien ja viime hetken
peruutuksista johtuen suunniteltu kesäretki Lohjalle ja
Mustioon jouduttiin valitettavasti perumaan.

Seuramme jäsenmäärässä ei ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia. On saatu uusia jäseniä ja osa vanhoista
jäsenistä on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Kuten vuosi
takaperin mainitsin, seuramme tarvitsee nuoria, aktiivisia
jäseniä, muutoin toimintamme pikkuhiljaa hiipuu.
Helpottaaksemme, ja nyky- trendiä seurataksemme,
sukuseuralle on avattu omat Facebook sivut. Kiitokset
tästä kuuluvat puuhamiehille, Juha Kolarille ja Kullervo

Hirvoselle, sekä kaikille jo mukanaoleville. Viidenkymmenen jäsenen rajapaalu lähestyy,
lisää aktiiveja mahtuu joukkoon keskustelemaan sukuseuraamme lähellä olevista, ja
muista, mukanaolijoita kiinnostavista, asioista. Mukana Facebook ryhmässä on jäseniä
Euroopan lisäksi USA:sta ja Tyynenmeren Samoan saarilta saakka.

Olen esittänyt Facebook:ssa haasteen englanninkielisille ryhmämme jäsenille oman
kertomuksen tekemiseksi tähän Miiluun. Saa nähdä kuinka haaste on otettu vastaan.

Toisaalla tässä Miilussa on Kullervo Hirvosen laajempi kirjoitus sukuseuramme kotisivuja
ja Facebook ryhmää koskien.

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

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta vuotta

Paavo Kolari
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JOULU TEKEE TULOAAN

 Ulla Hirvonen

Jälkeen sateen, hämärän

saamme uuden ystävän.

Talvi tekee tuloaan

ilmoitellen tavallaan.

 

Maahan sataa uutta lunta.

Nähdään pian kaunista unta:

Saapuu joulu ihana.

Hetken se on vieraana.

 

Metsä, hyvä ystävämme,

myös on jälleen vieraanamme.

Metsän terveiset omat

vihreän kuusen oksat somat.

 

Loppuu koulu.

On taas joulu.

Kuusen alla lahjoja somia,

joka lapselle ihan omia.

 

TO-SI  SA-TU-JUT-TU
Ulla Hirvonen, kuva Katri Eskelinen

Lastenkirjasta “Hessun Hassu Possu”

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.
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Matka Sikojenlahdelle

Eläkkeelle jäätyäni olen ollut eri yritysten käytettävissä ns. senior adviser tittelillä (tar-
koittaa kuulemma “vanhempi viisastelija” vapaasti suomennettuna). Tehtävänäni on aut-
taa yrityksiä kansainvälistymisessä. Tämän vuoksi olen matkustellut eri maissa.

Olen käynyt työmatkoilla muutaman kerran Kuubassa, “avaamassa ovia” eräälle yrityk-
selle, jotta se pääsisi Kuuban markkinoille.

Noin vuosi sitten olin taas matkalla Kuu-
bassa. Työt loppuivat perjantaina, mutta
paluulento oli vasta sunnuntai-iltana, joten
meille jäi viikonloppu vapaaksi. Paikallinen
yhteyshenkilömme Sandor kysyi, haluam-
meko lähteä uimaan Karibian mereen ja
tutustumaan paikalliseen elämään Bahía
de Cochinos (Sikojenlahti) nimiseen paik-
kaan. Totta ihmeessä halusin sinne.

Vuokrasimme auton Havannasta Habana
Libre (entinen Hilton) hotellista. Mikään
Kuubassa ei ole helppoa, ei etenkään au-
ton vuokraus, varsinkin kun matkustajina
oli ulkomaalaisia. Parin tunnin väännön jäl-
keen saimme auton, uuden Mitsun, jonka
vuokra oli Suomen hinnoissa. Bensa on
noin euron litra. Mutta kun ottaa huomioon
paikallisen palkkatason, insinöörin kuukau-
sipalkalla saa reilun 100 litraa bensaa. Ajo-
matka Havannasta Play Giron’iin kesti n. 3
tuntia. Tie oli hyväkuntoinen 4-6 kaistainen
moottoritie.

Olemme kuulleet ja lukeneet Sikojenlah-
den maihinnoususta, joka oli Yhdysvalto-
jen tukema yritys syöstä Fidel Castron hal-
litus vallasta CIA:n kuubalaispakolaisista
kouluttamilla joukoilla vuonna 1961. Epä-
onnistunut operaatio vahvisti Kuuban val-
lankumouksen asemaa, jota on nyt jatku-
nut yli 50 vuotta.

Näille maihinnousun rannoille menimme.
(Sikojenlahden maihinnoususta voitte lu-
kea lisää netistä).

Matkalla poikkesimme kahville ja sain otet-
tua kuvan kauniista -50 luvun autoista.

Niin kuin näkyy, taustalla on 4-kaistainen
moottoritie, joka oli hyvässä kunnossa.

Saavuimme Sikojenlahdelle, Play Giron’iin
iltapäivällä. Majoituimme B&B huoneisiin.
Kuubassa on nykyisin sallittua yksityisen
huoneen vuokraaminen. Viime vuoden
alusta valtio on sallinut n. 150 ammatinhar-
joittajaa tehdä työtä “omaan piikkiin” yksi-
tyisyrityksinä.

Uudet yrittäjät maksavat valtiolle kuukau-
sittain toimintaluvasta, hankkivat itse kaik-
ki tarvikkeet ja myyvät palvelujaan markki-
noilla käypään hintaan.

Meidän huoneemme maksoi n. 15 eur/
huone, sisältäen erittäin maukkaan aamiai-
sen. Huone oli pieni, siisti, ilmastoitu ja hil-
jainen. Se oli samassa talossa ja samalla
sisäänkäynnillä isäntäväen kanssa.

Vaihdoimme vaatteet ja heti nauttimaan
Karibian meren ylellisestä lämmöstä. Isän-
tämme Sandor “määräsi” heti, että meillä
oli oltava t-paita ja hattu päässä, sillä Kari-
bian aurinko polttaa ihon 15 minuutissa ja
auringonpistos on kuulemma varma ilman
hattua. Makailimme rantavedessä parisen
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tuntia. Ei olisi kyllä malttanut lähteä pois,
mutta syömään piti lähteä.

Ajoimme läheiseen kylään meren rannalle,
tie oli monttuinen, välillä piti avata ja sul-
kea veräjä, etteivät lehmät ja hevoset
päässeet karkuun. Tulimme Sandorin “äi-
din” kotiin, lapsia oli kymmenkunta teini-
iästä ylöspäin. Oikeasti hän ei ollut Sando-
rin äiti, mutta hänelle läheinen, koska hän
oli ollut siellä usein, kuukausiakin, maalla
nimittäin oli aina ruokaa. Sandor kutsui
häntä äidiksi.

Tulimme sellaiseen pihapiiriin, että en ole
nähnyt sitten mummolassa käynnin 50-lu-
vun Suomessa. Kaikki oli omavaraista,
vesi, ruoka, suola, kaikki.

Kuten näkyy sähkötkin kylässä olivat silloin, kun
toimivat.

Ihmiset olivat erittäin ystävällisiä ja terveh-
tivät vilpittömän lämpimästi halaten.

Sandorin “äiti” oli tehnyt meille aterian, ka-
laa, joka oli pyydetty merestä, ankkaa tai
kanaa, joka oli otettu kiinni omalta pihalta
ja teurastettu.

Kysyin, miten kalaa pyydetään? Yksi pojis-
ta demonstroi, siiman tai punotun narun
päässä oli iso koukku, johon laitettiin syöt-
ti. Painona toimi vanha mutteri. Sitten sii-
maa pyöritettiin pään yläpuolella ja lingot-
tiin mereen ja hetken päästä se vedettiin
pois. Kun poika heitti siiman, se lensi 40-
50 metriä. Minä sain sen lentämään enin-
tään 10 metriä. Olisi kalat, siis ruoka jää-
nyt minulta saamatta.

Kuvassa Sandorin “äiti” valmistaa aterian, hiili-
grillissä. Huomatkaa, että keittoastiat ovat siis-
tisti seinällä.

Alakuvassa kanat ja ankat tepastelevat tyyty-
väisinä aitauksen sisällä.  Pihapiirissä olivat
tietysti myös porsaat omassa karsinassaan ja
hevonen liekassa.

Tottahan nuorison on päästävä välillä iloit-
semaan salsan tahdissa, silloin mennään
pai-kalliselle nuoriseuran talolle. Ylhäällä
kuitenkin muistutetaan, kuka on “pomo”
täälläkin, Fidel Castro.
Paluu “lapsuuden” aikaan oli mahtava
kokemus, aika oli pysähtynyt 50 vuotta sit-
ten. Sandorin “äidin” koti oli kuten meillä
maaseudulla 50-luvulla, pieni talo, jossa oli
pari makuu-huonetta, niissä koko joukko
nukkui, keittiön tapainen, normaalisti ruoka
tehtiin ulkona, pihagrillissä.
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Vessa (huusi) oli pihan perällä,
mutta sinne meneminen vaatii
kyllä siviili-rohkeutta, haju oli
sellainen, että on vaikea kuvailla.
Ilmasto on trooppi-nen, joten
lämmintä riittää, taloja ei tarvitse
lämmittää. Kotieläimet juoksivat
pihalla.

Vesi otettiin pihakaivosta. Likave-
si, “laskiämpäri” tyhjennettiin
pihan perälle huusin viereen. Pe-
seytyminen tapahtui pihalla, sam-
oin pyykin pesu paljussa. Vihan-
nekset kasvatettiin omalla kasvi-
maalla. Suola saatiin merivettä
haihduttamalla.

Olen usealle tuttavalleni sanonut, että nyt
vuonna 2012 on viimeisiä hetkiä nähdä
aitoa 50-luvun elämää Kuuban maaseu-
dulla. Havannassa näkee kyllä edelleen
vanhoja autoja, mutta muuten elämän-
meno on “nykyaikaista”. Aika muuttuu
Kuubassa nopeasti, esimerkiksi 2010 ei
ulkomaalainen saanut ostaa pre-paid
kännykkäliittymää, kaupoissa ei ollut
paljon myytävää tavaraa tai maahantulo
ja maasta poistuminen oli oma “rituaalin-
sa”, aikaa kului. Viime vuonna kän-
nykkäliittymän ja puheaikaa sai ostaa
hotellista ja kaupoissa oli tavaraa.

Yli 50 vuotta kestänyt kauppasaarto on
tietenkin vaikuttanut paljonkin jokapäiväi-
seen elämään Kuubassa. Tänään täydel-
listä kauppasaartoa noudattaa enää
kolme valtiota, USA, Israel ja Palau
(pieni saarivaltio Tyynellä Merellä).
Odotetaan vain, minä hetkenä hyvänsä
kauppasaarto puretaan ja Kuuba menee
kohti oikeaa demokratiaa.

Matka Sikojen lahdelle ja vierailu Sandorin “äidin” luona oli paluu menneisyyteen, 50-
luvun mummolaan lehmien, sikojen ja kanojen luokse, jossa Vesa-hevonen oli aina
valmiina etämään Emil-papan ohjastamia kärryjä.

Jyväskylässä 11.10.2012

Arvo Kerajärvi, entinen Kolari
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Näin facebook-aikana on mielenkiintoista lukea
Sukuseura Kolarit-ryhmästä, mistä kaikkialta tätä
sukua löytyy. Kauimmaiset sukumme edustajat
taitavat löytyä niinkin kaukaa kuin Samoalta.

Itse en ole ihan noin kauas päätynyt, mutta Eu-
rooppaan kuitenkin. Olen asunut Sveitsissä 13
vuotta. Lähtiessäni tänne päätin, että joko olen
kotonani täällä Sveitsissä tai sitten palaan
Suomeen. Olin sitä mieltä, että ei ole mahdollista
elää „yksi jalka yhdessä maassa ja toinen toisessa”.
Tänä päivänä on kuitenkin helppo pitää virtuaali-
sesti tiivistäkin yhteyttä perheeseen, ystäviin ja
tuttuihin, joten olen joutunut pyörtämään puheeni
ja toteamaan, että olen nykyään ehkä tiiviimmässä
yhteydessä Suomeen ja sitä myötä juuriini kuin
alkuvuosinani ja elän tosiaankin yksi jalka yhdessä
ja toinen toisessa maassa.

Yritän myös välittää lapsilleni suomalaisia arvoja,
tapoja ja näkemyksiä, vaikka he ovatkin puoliksi
sveitsiläisiä. Lapseni ovat erittäin ylpeitä suoma-
laisista juuristaan ja ylistävät äitinsä kotimaata aina
Suomessa vietettyjen kesälomien jälkeen kaikille
kavereilleen, tutuilleen ja jopa opettajilleen.
Suomen kieli on osoittautunut mitä parhaimmaksi
salakieleksi, jos lapsille tulee tarve sanoa äidille
jotain, jota muut eivät missään nimessä saa ym-
märtää. Toki suuremmissa kaupungeissa pitää
täälläkin varoa, ettei paikalle satu toista suomalais-
ta, joka voisi ymmärtää puheemme, sen verran
paljon meitä suomalaisia on tänne Sveitsiinkin
päätynyt. Tietääkseni meitä on täällä yli 7000 ja
noin 5000 suomalaista asuu pelkästään Zürichin
alueella.

Sveitsissä on paljon ulkomaalaisia eikä heihin
tämän vuoksi aina suhauduta kovin suotuisasti.
Suomalaisilla ja muilla pohjoismaalaisilla on
kuitenkin täällä hyvä maine eikä ainakaan minulla
ole koskaan ollut minkäännäköisiä vaikeuksia
kansalaisuuteni vuoksi. Olen myös ollut täällä jo
niin pitkään, että minulla on myös Sveitsin
kansalaisuus. Tässä asiassa minulle oli ratkaisevaa

se, että en joutunut luopumaan Suomen passistani.
Jos kaksoiskansalaisuuden ottaminen ei olisi ollut
mahdollista, en olisi Sveitsin passia ottanut. Minulle
erittäin tärkeä juttu oli myös huolehtia heti lasten
synnyttyä, että he saavat Suomen kansalaisuuden ja
että heidät rekisteröidään ulkomailla syntyneiksi
Suomen kansalaisiksi. Näin heillä on tulevaisuudes-
sa mahdollisuus päättää itse, missä he haluavat
viettää elämänsä.

Kuka tietää, ehkä jompikumpi heistä päätyy eräänä
päivänä elämään Suomeen ja kirjoittaa jutun Reistin
suvun kirjaan elämästä Reistina ulkomailla? ☺

Rauhallista adventtia ja joulunaikaa kaikille Kola-
reille Suomessa ja maailmalla.

Leila Reist (L 225 b)

Kefikon, Sveitsi

Tervehdys

Seealpsee

 (sijaitsee Appenzell Ausserhodenin kanttoonissa

Sveitsissä)
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Hello from Switzerland

In these facebook-times it is interesting to read in
our Sukuseura Kolarit –facebook group how far
away from Finland some of Kolaris have landed.
Samoa must be one of the destinations farthest
away.

Switzerland is not quite that far away from “home”
but it’s still almost three hours flight from Finland.
I have been living here for 13 years. When I left
Finland I made a decision: Either I would be living
in Switzerland with my whole heart or would go
back to Finland. I thought it would not be possible
to live “one foot in one and the other foot in
another country”. However, times have changed a
lot in last 13 years and today it’s quite simple to
stay in virtual contact with family, relatives and
friends far away, even quite intensively. So this

 Sveitsistä

Finnish-Swiss life with one foot in Finland and the
other in Switzerland turned out to be possible
anyway.

My children are Finnish-Swiss but have very
Finnish values and know Finnish culture and habits
quite well. They praise the home country of their
mother to anyone prepared to listen every year after
the summer holidays we spend in Finland. Finnish
has turned out to be a perfect secret language if
they need to say something to me without anyone
around them understanding a word. However, in
bigger cities like Zurich you have to be careful
since there are about 7000 Finns living in
Switzerland (as far as I know), 5000 of them living
in Zurich alone.

There are lots of foreigners in Switzerland and
local people sometimes have a problem with that.
Finns and other Scandinavians, however, are
generally liked and I haven’t had any problems
during the years I have spent here. I have been
living here for so long that I now even have the
Swiss passport. I decided to apply for Swiss
citizenship when I found out that I could keep my
Finnish citizenship if I decided to get the Swiss
passport. Losing my Finnish passport wouldn’t
have been an option for me. I also found it quite
important to register my children after their birth as
Finnish citizens born and living abroad.  With an
EU- and Swiss passport they will have more
options open later. They might even face a little
less bureaucracy than I did.

And who knows, maybe they even end up living in
Finland and writing an article in a Reist-Family
magazine about a Reist living abroad? ☺

I wish all Kolaris and their families around the
world, a peaceful Christmas time full of joy.

Leila Reist (L 225 b)

Wildkirchli



10

Ottamatta kantaa Suomen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaan, kerron perheemme omakohtaisen posi-
tiivisen kokemuksen onnistuneesta pakolaisperheen sijoittautumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hyvinkäällä asuessamme Hyvinkään kaupunki sitoutui sijoittamaan vuoden 1988 aikana useita kymmeniä
Vietnamin ns. venepakolaisia alueelleen. Kaupungin asiaa hoitavat virkamiehet olivat valmistelleet vas-
taanoton ja pakolaisten sijoittamisen normaaleihin perheasuntoihin yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen, mm.
SPR:n kanssa. Asunnot olivat tavallisia kerrostaloasuntoja, 2-3 h ja keittiö, perheiden koosta riippuen.
Huoneistojen kalustus oli minimaalinen, mutta riittävä. Osa kalusteista oli saatu yksityishenkilöiden lah-
joituksina, samoin kuin keittiötarvikkeet ja muut normaaliin elämiseen tarvittavat tavarat.

Hyvinkään kaupunki pehmensi julkisuudessa normaalia vastustusta kohdannutta pakolaispolitiikkaansa
haastamalla vapaaehtoisia perheitä ja yksityishenkilöitä sijoitettavien pakolaisten tukihenkilöiksi ja ys-
täväperheiksi. Me suomalaisethan olemme tunnetusti epäluuloista kansaa vierasmaalaisia kohtaan ja suh-
taudumme varauksella kaikkeen normaalin elämänrytmimme rikkovaan muutokseen. Täytyy tunnustaa että
en itse, eikä perheeni tässä asiassa oltu poikkeuksia. Vietettyäni hiukan ennen kyseistä ajankohtaa pari
vuotta Intiassa, osan ajasta perheeni kanssa, muutti tämä kokemus suhtautumistamme ja ymmärtämys-
tämme erilaisuuteen radikaalisti. Ajaessani päivittäin työpaikalleni parin Mumbay:n slummin lävitse ja
nähtyämme muutoinkin vähäosaisten ihmisten kurjuuden, alkeelliset elinolosuhteet ja valtavan eron hyvin-
voivien ja slummeissa asuvien ihmisten välillä, oli helppo ilmoittautua vapaaehtoiseksi ystäväperheeksi
nyt kotikaupunkiimme sijoitettaville pakolaisperheille.

Hyvinkäälle sijoitettavat pakolaiset oli valittu Suomen viranomaisten toimesta Thaimaan pakolaisleireiltä.
Hyvinkäälle sijoitettavat saapuivat alkutalvesta 1988. Ensimmäinen kohtaamisemme tapahtui Kiljavalla
jonne oli järjestetty ensitapaamis- ja informaatiotilaisuus. On vaikea kuvailla tunnetta jonka koimme
nähtyämme ihmisjoukon joka oli ollut pakotettu jättämään kotimaansa, perheensä ja ystävänsä. Talviset
olosuhteet huomioiden heidän vaatetuksensa oli kevyehkö. Osalla oli jalassaan kumisaappaat, osalla
pikkukengät Suomen talvisiin olosuhteisiin. Tässä tilaisuudessa kommunikointi uusien tulokkaiden kanssa
oli vaikeaa. Yhteistä kieltä ei oikein löytynyt. Osa saapuneista osasi hiukan englantia, mutta suurin osa hal-
litsi vain äidinkielensä.

Saimme ystäväperheeksemme nuoren, 20 vuotiaan pariskunnan. He olivat menneet naimisiin pa-
kolaisleirillä ja nyt heillä oli pakolaisleirillä syntynyt 3 kk:n ikäinen poikalapsi. Perhe sijoitettiin kerrosta-
lohuoneistoon n. 3 kilometrin päähän kodistamme. Hyvinkään kaupunki järjesti saapuneille välittömästi
alkavan suomenkielen koulutuksen ja perehdyttämisen suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen tapoihin. Lyhyin
askelin suomenkieli ja sopeutuminen alkoivat sujua. Pikkuhiljaa kommunikointi oli helpompaa ja helpom-
paa. Suuri apu Hyvinkään uusille asukkaille oli heidän aikaisemmin Suomeen pääkaupunkiseudulle muut-
taneista kohtalotovereistaan. Nämä olivat jo oppineet suomenkielen ja pystyivät neuvomaan uusia tu-
lokkaita jokapäiväisten asioiden hoidossa.

Vähitellen ystäväperheemme muiden kaltaistensa kanssa pääsi kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan ja
työelämään. Perinteisesti vietnamilaiset ovat yritteliästä ja ahkeraa kansaa. He tarttuivat innolla heille tar-
jottuihin työtilaisuuksiin. Nuoren polven edustajat löysivät heille mieluisia työtehtäviä ja pikkuhiljaa hei-
dän elintasonsa alkoi kohota. Ystäväperheemme molemmat vanhemmat saivat välittömästi perehdyttämis-
jakson jälkeen töitä. Pian he saivat mahdollisuuden muuttaa suurempaan, itse kustantamaansa asuntoon
kaupungin järjestämän asunnon sijaan. Perheen isä sai töitä Koneen hissitehtaalta. Asettautuminen ul-
komaalaisena suomalaiseen työyhteisöön ei sujunut kitkatta. Binh, perheen isä, osoittautui kuitenkin ahke-
raksi ja työnantajan arvostamaksi työntekijäksi ja pikkuhiljaa työyhteisö hyväksyi hänet joukkoonsa.

Eräs onnellinen tarina:
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Aloitettuaan hissitehtaalla Binh on ollut sa-
massa työpaikassa aina tähän päivään saak-
ka. Perheen äiti Thu on työskennellyt
erilaisissa työtehtävissä. Lasten syntyminen
katkaisi aina työuran, mutta kuten Thu
matkan varrella totesi, aina on löytynyt
töitä kun vain on ollut halukas ottamaan
tehtävät vastaan. Kesäsesongin aikana per-
he hankki lisätuloja ilta- ja viikonlop-
putöistä ympäristön maatiloilla.

Vuosien varrella perheeseen syntyi kolme
poikalasta lisää. Muutto suurempaan asun-
toon oli siis välttämätön. Niinpä 1990-lu-

vun puolivälin aikoihin perhe hankki omakotitalon aivan naapuristamme kadun vastakkaiselta puolelta.
Kanssakäymisemme oli normaalia naapuruutta. Selvä ero vietnamilaisessa kulttuurissa verrattuna
nykysuomalaiseen on se, että perhe, suku ja yhteisöllisyys merkitsevät heille paljon. Ystävät, perhe ja su-
kulaiset kutsutaan hyvin laajasti kaikkiin perhetapahtumiin ja juhliin. Vuosittain molempien vanhempien
vielä elossa olevat vanhemmat kävivät vierailulla Suomessa tai sitten Binh ja Thu perheineen vieraili lo-
mansa aikana Vietnamissa.

Toisista välittäminen ja huolehtiminen ovat vietnamilaiseen kulttuuriin kuuluva piirre. Samoin kuin suoma-
laisessa yhteiskunnassa, niin myöskin vietnamilaisessa yhteisössä on epäonnistujia ja yhteiskunnan raja-
alueille eksyneitä. Oma yhteisö tekee parhaansa auttaakseen näitä heikompia yksilöitä yhteiskuntaan
sopeutumisen, valitettavasti tässä ei kuitenkaan aina onnistuta.

Mieleenpainuvia ystäväperheemme tapahtumia vuosien varrelta ovat olleet mm. perheen seurakuntaan ot-
tamisjuhla. Tässä tilaisuudessa saimme neljä uutta kummilasta! Muita perhejuhlia ovat olleet esimerkiksi
lasten rippijuhlat, kahden pojan ylioppilasjuhlat, tupaantuliaisjuhlat perheen uuteen omakotitaloon huhti-
kuussa 2012. Ehkä mieleenpainuvin ja samalla liikuttavin oli Binh:n ja Thu:n 25 v. hääpäivä 28.07.2012.
Kuten aikaisemmin totesin, he olivat menneet naimisiin pakolaisleirillä todella alkeellisissa olosuhteissa.
Nyt juhlat pidettiin Helsingissä juhlavassa ympäristössä. Tilaisuuden olivat järjestäneet Binh:n ja Thun:n
ystävät. Tilaisuuteen osallistui 250 kutsuvierasta. Nyt puitteet olivat taatusti erilaiset kuin 25 v. sitten.
Runsas ruokatarjoilu alkoi pienellä, sitruunalla maustetulla kookoskakulla. Myöhemmin selvisi että se oli
ollut 25 v. sitten ainoa häätilaisuudessa tarjoiltu juhlaruoka. Nyt hääpari oli pukeutunut kuin morsiuspari
konsanaan. Alkuperäisissä häissä ei heillä ollut mahdollisuutta pukeutua muuhun kuin päällään olevaan
ainoaan vaatekertaan. Hääpari kertoi kokemuksiaan ja muistelmiaan pakolaisleiriajoiltaan ja ilmaisivat vil-
pittömän kiitoksensa suomalaiselle yhteiskunnalle saamastaan mahdollisuudesta parempaan tu-
levaisuuteen. Liikuttavaa oli kuulla perheen lasten kiitokset vanhemmilleen hyvästä kasvatuksesta ja saa-
mastaan mahdollisuudesta opiskella ja sitä kautta hankkia ammatti ja oma paikkansa yhteiskunnassa.
Tilaisuus oli todella mieleenpainuva.

Perheen vanhin poika Trong osallistui muutama vuosi sitten MTV:n järjestämään Idols kisaan ja selviytyi
kisassa aivan loppumetreille saakka. Kisassa hän käytti Roni nimeä. Menestyminen kisassa toi hänelle
esiintymisiä eri puolilla maailmaa jopa siinä määrin, että asevelvollisuuden suorittamista piti lykätä
useampaan otteeseen, samoin kuin opiskelun jatkamista ylioppilastutkinnon jälkeen. Nyt Trong (Roni)
opiskelee kaupallisella alalla ja yrittää saada opiskelut laulamisen ohella valmiiksi. Toiseksi vanhin poika
pääsi ylioppilaaksi keväällä ja aloittaa jatko-opiskelut Tampereella. Nuorimmat veljekset jatkavat pe-
rusopintojaan hyvällä koulumenestyksellä.

Binh:n ja Thu:n onnellinen perhe

jatkuu sivulla 13



AMERIKAN KOLAREITA TAPAAMASSA

Matkalle suureen maailmaan lähdimme tyttäreni
perheen kanssa kesäkuun lopulla. Ensimmäiset kol-
me päivää vietimme New Yorkissa, jossa ystäväni
Barbaran nuorempi tytär Michelle majoitti meidät
kotiinsa Manhattanilla. Yhden päivän vietimme au-
rinkoisessa Keskuspuistossa. Vapaudenpatsas oli
suljettu, joten ihailimme sitä Hudson-joelta käsin.
Elina oli pettynyt kun ei päässyt vapaudenpatsaa-
seen. Manhattanilla monet firmat ovat menneet
konkurssiin World Trade Centerin tuhon jälkeen.
Tyhjilleen jääneisiin konttoreihin on rakennettu
asuinhuoneistoja. Michelle asuu perheineen
tällaisessa huoneistossa 19. kerroksessa. Hän vei
meidät pilvenpiirtäjään, missä oli asunut viime
vuonna. Pääsimme 56-kerroksisen talon katolta
ihailemaan kaupunkia.

Margarita Delacorte memorial Keskuspuistossa

Maanantaina jatkoimme matkaa Minneapolisiin,
jossa Barbara ja Robert olivat kentällä meitä vas-
tassa. Helteestä johtuen päätimme lähteä heti Grand
Rapids:iin heidän kesäasunnolleen. Matkaa oli noin
400 mailia. Pysähdyimme tankkaamaan viimeiseen
taajamaan ennen mökkiä ja silloin taivas repesi.
Trombi lännestä saavutti meidät. Myrsky ravisteli
Vania (iso matkailuauto), vettä tuli vaakatasossa,
ilma pimeni ja salamoi. En ole aiemmin näin hur-
jassa myrskyssä ollut. 10-vuotias Elina kysyi:
“Mummi, kuollaanko me?” Loppumatkalla väiste-
limme tielle kaatuneita puita ja perillä totesimme,
että myrsky oli katkaissut sähköt mökiltä. Tasku-
lamppujen valossa majoituimme.  Aamun valjettua
totesimme tuhot; iso katamaraani vene oli nurin-
päin järvessä, penkit kaukana nurmikolla ja piha
täynnä katkenneita oksia. Sähkökatko kesti viikon.

Kävimme 3.7.Gilbertissä katsomassa itsenäi-
syyspäivän aaton kunniaksi järjestettyä paraatia,
joka kesti useita tunteja. Siellä oli moottoripyöriä,
miniautoja, avoautoja,poliisiautoja, Gilbertin ja Bi-
wabikin paloautoja, sekä armeijan sotakalustoa.
Eweleth-Gilbert High Schoolin oppilaat esittivät
tansseja, musiikkia, ratsastusta ym. Paluumatkalla
yöllä pysähdyimme ihailemaan ilotulitusta Minne-
sotan vanhimpaan rautakaivoskaupunkiin Itascaan.
Sieltä on vuosina 1902-62 laivattu rautamalmia 25
miljoonaa tonnia.

Trombin jälkiä korjataan kesämökin rannassa

Meillä kaikilla oli tuoli mukana, muuten ei olisi jaksanut
katsella paraatia monta tuntia

Amerikan suurimman ostoskeskuksen sisällä on koko-
nainen huvipuisto
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On ollut ilo ja etuoikeus seurata ystäväperheemme
selviytymistarinaa aitiopaikalta. Perheen alkuläh-
tökohdat olivat todella haastavat. Kaikki piti aloit-
taa tyhjästä. Vain usko tulevaisuuteen ja avoin, re-
hellinen mieli olivat alkupääoma paremman tule-
vaisuuden luomiseksi. Tämä tapaus on osoitus/to-

Jatkoa sivulta 11

Viikonloppuna oli Kolarien sukutapaaminen Mc
Kinley Park:issa. Lauantaina Kolarien jälkeläisiä
oli kokoontunut leirikeskukseen reilut neljäkym-
mentä henkilöä. Yleensä nuoret eivät kuulemma
näihin tapaamisiin osallistu, mutta tällä kertaa oli-
vat lähteneet katsomaan eurooppalaisia sukulai-
siaan. Aluksi kerrottiin kuulumisia puolin ja toisin.
Nuoret olivat kiinnostuneita Suomen oloista, koulu-
tuksesta, verotuksesta, hämmästelivät maksutonta
opiskelua jne. Ruoka valmistettiin paikan päällä,
miehet grillasivat kanaa ja grillikylkeä. Laatikot ja
salaatit sekä grillatut lihat maistuivat kaikille.
Jälkiruokana oli kakkukahvi. Paikalla oli muusikko,
joka soitti koko ajan taustamusiikkia ja lauloi. Esit-
tipä yhden laulun suomenkielellä. Ruokailun jäl-
keen pelattiin petangkia ja heiteltiin vesi-ilmapallo-
ja, lapset keinuivat ja kiipeilivät. Aurinkoisella nur-
mikentällä oli vilskettä ja kaikilla oli hauskaa, kun
ilmapallot hajosivat ja vesi lensi jonkun päälle. Ui-
maankin nuoriso uskaltautui. Illansuussa jokainen
lähti omille teilleen. Me yövyimme Adventure Inn
hotellissa, josta vaeltajat aloittavat erämaavaelluk-
sensa merkatuilla reiteillä. Sunnuntaina osa poru-
kasta palasi brunssille Mc Kinley Park:iin. Ruokai-
lun jälkeen kuuntelimme Barbaran tyttärentyttären
Maelean viulunsoittoa. Tutustuimme vielä Interna-
tional  Wolf Centeriin ennen paluuta Deer Laken
rannalle.

Maanantaina palasimme Minneapolisiin. Asuimme
Barbaran vanhemman tyttären Heatherin luona.
Vielä ennen paluulentoa ehdimme tutustua Pohjois-
Amerikan suurimpaan ostoskeskukseen. Siellä on
upea Sealife aqvarium sekä valtava huvipuisto si-
sätiloissa. Elina ja Mari menivät Maelean ja Makai-
on kanssa huvipuistoon ja me Marjo, Jarmo ja
minä lähdimme shoppailemaan.

Kiitos Barbaralle ja Robertille ikimuistoisesta matkasta. Jäämme odottamaan heidän vastavierailuaan
Suomeen, toivottavasti jo ensi kesänä.

Judy Kolari lastensa ja lastenlasten kanssa

Michelle ja pikku Aili lähdössä NewYork:iin

Maelea soittaa sunnuntaiaamuna

diste siitä, että oikealla tavalla suunniteltu ja toteu-
tettu maahanmuutto/sopeutuminen suomalaiseen
yhteiskuntaan on mahdollista. Toivottavasti jatkos-
sakin saamme vastaavanlaisia onnistumistarinoita.

Paavo Kolari

Raija Lassila
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Kolarien Sukuseuran myytävät tuotteet

Kaikkia ylläolevia sukuseuran  tuotteita voi tilata sukuseuran rahastonhoitajalta.

yhteystiedot kansilehdellä. Kaikkiin toimituksiin lisätään postituskulut.

Ilmestyi vuonna 2009, sivuja yli 700, kirjan lopussa on

katsaus sukuseuran toimintaan yli kahdenkymmenen

vuoden ajalta

Sukukirja Kolarien Suku II 30 euroa/kpl

Isännänviiri 66 euroa (40x400cm) ja 53 euroa

(30x300cm). Kuvassa Savon maakunnan väreissä.

Isännänviiriä saa oman maakunnan väreissä, jolloin

ylös tulee Kolarien vaakuna ja alaosaan haluamasi

maakunnan värit.

Pöytäviiri 20 euroa/kpl, korkeus 45 cm.

Messinkivaakuna 100 euroa/kpl Messinkinen

sukuseuran vaakuna, koko 150 mm x 210 mm,

soveltuu myös ulkokäyttöön.Toimitusaika n. 3kk

Postipussukka 20 euroa/kpl

Kätevä postin säilytyspussi, jonka voi ripustaa seinälle

yläreunan putkessa olevasta ketjusta. Värit vihreä ja

sininen.

T-paita seuran logolla 5 euroa/kpl

Hyvälaatuista 100% puuvillaa. Värit keltainen,

punainen ja vaaleanharmaa. Kokoja ja värejä on

rajoitetusti.

Lippikset seuran logolla 10 euroa/kpl
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Sukuseura Kolarit on myös Internetissä

Kolarien sukuseuran Internet–osoite on  http://www.kolarit.suvut.fi/

Sieltä löytyvät kaikki olennaiset tiedot sukuseurasta, sen toiminnasta,

sukuseuran materiaaleista ja niiden tilaamisesta, jäseneksi liittymisestä jne.

Erityisesti kannattaa mainita sukuseuran mittava sukukirjajulkaisu, jota

edelleen on saatavana. Sieltä löytyvät myös kaikki tarpeelliset sukuseuran

yhteystiedot.

Sukukirjan lisäksi meillä on oma virallinen sukuvaakuna, josta löytyy myös

valosversio. Tänä vuonna (2012) suunniteltiin ja hankittiin erä sukuviirejä.

Näistä kaikista on kuvamateriaalia nettisivuilla ja jotain myös tässä

julkaisussa.

Olemme myös Facebook-palvelussa

Kolarien sukuseuran Facbook–sivut ovat julkisuudeltaan rajatut. Niiden

sisällön pystyvät näkemään vain kyseisen sivun käyttäjiksi hyväksytyt

henkilöt. Jäsenyyttä varten tarvitaan oma facebook–tili. Sen lisäksi

jäsenyyttä tulee pyytää vaikkapa sukuseuran Internet–sivujen Facebook–

linkin kautta; katso sukuseuran Etusivu ja sen alasivu Ajankohtaista.

Sivuja hallinnoivat niiden ylläpitäjä Juha Kolari ja Kullervo Hirvonen.

Facebook–osoite on:  http://www.facebook.com/groups/Kolarit/

Facebook–ryhmäämme on liittynyt jo 48 henkilöä. Sen palstoilla on

materiaalia tapaamisistamme, keskusteluja suvun nimestä ja omien

sukujuurien penkomista muiden ryhmän jäsenten tukemana. Niiden kautta

jokainen mukaan tullut voi helposti antaa palautetta ja esittää toiveita

sukuseuran toiminnan suuntaamisesta. Näiden sivujen avulla pyrimme

lisäämään tiedonkulkua suvun asioista ja aktivoimaan laajaa yhteydenpitoa

suvun jäseniä kiinnostavista asioista. Toiminta on käynnistynyt lupaavasti.

Tulkaapa siis kaikki kiinnostuneet mukaan sosiaaliseen sukumediaan

Facebookissa – siitä on hyötyä koko suvulle.

Pidetään yhteyttä!

Kullervo Hirvonen
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Läh: Sukuseura Kolarit ry
c/o Raija Lassila
Karjopolku 14 A 12
01360 VANTAA

SUKUSEURA KOLARIT VUOSIKOKOUS 2013

Sukuseura Kolarit ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 15.6.2013 klo 10 -15
Kruunupuistossa, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju. Kokoustila

Presidentti, Jugend-talossa.

Sukuseura kustantaa osallistujien ruokailun ja kahvit. Tarkempi kokouspäivän ohjelma postitetaan jäsenille
keväällä 2013.

Kruunupuisto:

Kruunupuisto tarjoaa perinteikkäät ja historialliset puitteet, arvokkaissa jugend-aikaisissa rakennuk-
sissa keskellä luonnonsuojelualuetta. Luonnon ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisäksi Kruunu-
puiston lähialueella voi tutustua myös useisiin nähtävyyksiin, kuten maailman suurimpaan puukirk-
koon Kerimäellä, Taidekeskus Retrettiin tai Suomen metsämuseo Lustoon sekä Ooppera- ja kultturi-
kaupunki Savonlinnaan.

Kokousvierailla on mahdollisuus majoittua Kruunupuistossa,

viikonlopun majoitushinnat ovat seuraavat:

95 •/vrk/2hh superior, 79 •/vrk/1hh superior

85 •/vrk/2hh standard, 79 •/vrk/1hh standard

Huonehintoihin sisältyy aamiainen, allasosaston sekä kuntosalin käyttö.

Majoitusvaraukset suoraan myyntipalveluun puh. 020 7639130 tai

myyntipalvelu@kruunupuisto.fi. Majoitushuoneen voi varata myös

suoraan verkkosivuilta www.kruunupuisto.fi

Lusto, Suomen metsämuseo

Lusto on metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo ja tiedekeskus – ihmisen ja metsän menneisyyden
sekä tulevaisuuden kansainvälinen kohtauspaikka Punkaharjulla.

Metsäkulttuuripäivät järjestetään ensi kesänä viikkoa ennen juhannusta 14.–16.6.2013 Lustossa.

Kolmeen kesäiseen metsäkulttuurin täyteiseen päivään mahtuu niin tietoa, taitoa ja perinteitä metsästä kuin
mukavaa ja leppoisaa yhdessäoloa perheen ja ystävien kanssa. 

Metsäkulttuuripäivien ohjelmatarjontaa rakennetaan tuttujen ja hyväksi havaittujen teemojen ympärille,
mutta myös uusia ideoita ja uutta tekemistä ja näkemistä on MetKussa luvassa.

Tapahtuma on avoinna pe 14.6. ja la 15.6. klo 10–17 ja su 16.6. klo 10–15. Luston näyttelyt ovat avoinna
päivittäin klo 10–19.

Ulkoalueille vapaa pääsy. Luston näyttelyihin ja sisätilojen tapahtumiin näyttelylipulla.

Kokoukseen ilmoittautuminen toukokuun 2013 loppuun mennessä:
Raija Lassila puh. 050-3682944 tai raijalassila@netti.fi


