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Terveiset vuosikokouksestamme kesäkuussa 
Kunnonpaikassa. Oli ilo tavata Teitä eripuolilta saapuneita 
osallistujia, jakaa kuulumisia ja tulla tutuiksi keskenämme. 
Mukavassa sukupäivässä oli 60 aikuista ja 7 lasta. 
Kokouksessa hyväksyttiin toimintaan ja talouteen liittyvät 
kertomukset ja toimintasuunnitelmat. Hallitukseen valittiin 
uusina jäseninä Kerttu Kolari, Kimmo Kolari, Kristiina 
Ruusunen ja jatkamaan Juha Kolari ja Pirkko Kuukkanen. 
Kiitos hallitukselle luottamuksesta valitessaan minut 
puheenjohtajaksi. Hallitustoimijoiden tiedot ovat tässä 
lehdessä. 

Kiitokset Erja, Kirsti ja Tilda Kolarille musiikkiesityksistä ja 
Kertulle synnyinkotinsa Kiikkukankaan vaiheiden 
esittelystä sekä päivän päätteeksi vierailusta 
kotimuseossanne. Pentti Kolari kertoi mielenkiintoisesta 

maanmittauksen hyödyntämisestä sukututkimuksessa.   

Parhaimmat kiitoksemme meiltä kaikilta Raija Lassilalle sukuseuran hyväksi tekemästään 
ansiokkaasta 30-vuotisesta työrupeamasta rahastonhoitajana, Miilun ja sukukirjojen 
toimittajana. 

Ensi vuosi on sukukokouksen välivuosi. Ohjelmassa on keväinen Baltian kierros Pärnu ? Riika - 
Tartto. Lisäksi hallitus kannustaa pienimuotoisiin paikallisiin kokoontumisiin tukemaan 
yhteenkuuluvaisuutta. Vuoden 2021 vuosikokouksen paikka on auki. Toivomme ehdotuksia 
kokouspaikasta ja ohjelmasta.   

Muistan hyvin kesäpäivän 33 vuotta sitten, kun me Kolarit perheinemme kokoonnuimme 
Leppäkerttuun (nyk. Vesileppis) sukuseuran perustavaan kokoukseen. Sääntöihin kirjattiin: 
?Seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja 
edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.? Kiinnostus, mistä suku on lähtöisin ja mihin taustaan 
kukin kuuluu, viritt i ripeästi sukututkimuksen. Kirja, Kolarien suku, valmistui 1996 (ei enää 
saatavana) ja 2009 Kolarien suku II. Tähän on täydennetty sukutietoja sekä lisätty aineistoa ja 
kuvia seuramme yli 20 vuoden vaiheista. Ensimmäisessä kirjassa ollutta kuva- ja 
tekstimateriaalia on jätetty pois. Kirjoja on vielä yli kolmesataa. Innostan teitä hankkimaan 
sitä, koska tiedot säilyvät sukupolvelta toiselle ja näin nuoret voisivat kiinnostua 
sukujuuristaan ja seuran jäsenyydestä. 

Suku-Miilu on tärkeä yhteydenpitoväline. Perinteisesti se tulee kaikille jäsenille tuomaan tietoa 
ajankohtaisista sukuseuratoimintaan liittyvistä asioista. Miilu täyttää ensi vuonna 30 vuotta. 
Siihen kirjoitukset, runot, muistelot ja kuvat ovat tervetulleita. Sukuseuran Facebook- ja 
kotisivujen avulla lisätään tiedonkulkua ja aktivoidaan yhteydenpitoa. Ollaan yhteyksissä! 
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KERTTU KOLARI. ?Tutki menneisyyttä, luo tulevaisuutta? ? tuon 
ajatuksen löysin Euroopan kulttuuriympäristövuoden esitteestä. 
Olen syntynyt 1960 mikä tarkoittaa, että puolet elämästäni olen 
elänyt 1900-luvun puolella ja sen toisen puoliskon 2000-luvulla 
(olettaen, että elän suomalaisen naisen keskimääräiset 80 vuotta). 

Voin kertoa tarkalleen, mistä olen kotoisin: Siilinjärven Toivalan 
Kiikkukankaalta. Myöhemmin syntyneet lähiöiden sukupolvet ovat 
paljon heikommin juurtuneita tiettyyn paikkaan. Muuttoliike 
Suomen sisällä näkyy myös omien lasteni elämänhistoriassa. Vanhin 
poikani Eero on syntynyt Tampereella vuonna 1985, toinen poika 
Petri Lahdessa 1988 ja Matias Kuopiossa 1997. Oma perhe-elämäni 
on polveillut eri puolilla Suomea opiskelu- ja työpaikkojen myötä. 
Omat poikani juurtuvat kuka minnekin, mutta lapsuudessa heillä on 

ollut mummola Kiikkukangas, joka on perehdyttänyt heitä savolaisjuuriinsa. Oma lapsuus (kolmen 
sukupolven perhe) on avannut aikaikkunoita 1800-luvulle asti.  

Jos olisin teknisesti älykäs, minua kiehtoisi luoda menneistä sukulaisista eläviä tarinoita 
nykyajan tekniikan keinoin. Tarinat saattaisivat kiinnostaa myös millenium-sukupolveen 

kuuluvia. Kiinnostavaa olisi myös perehtyä Dna-sukututkimukseen. 

HALLITUKSEN UUDET JÄSENET 

KIMMO KOLARI. Hei! Olen Kimmo Kolari uusi 
hallituksen jäsen (Sukutaulu L 532.1). Olen Kuopiosta 
kotoisin. Nykyään asustelen Kortejoella vaimon ja 
kahden koiran kanssa. 

Isäni Teuvo Kolarin kotipaikka sijaitsi Kohmalla ja 
olemme Leppävirran sukuhaaran Kolareita.

KRISTIINA RUUSUNEN. Tervehdys täältä Vantaalta. Olen Kristiina 
Ruusunen (os. Kolari), yrittäjä ja projektijohtamisen konsultti. Olen 
syntynyt tuhat vuotta sitten Kuopiossa, mutta äiti ja isä (Eino ja Liisa) 
muuttivat siskoni Katriinan ja minut jo lapsena töittensä perässä 
Helsinkiin. Siitä huolimatta, että koti oli Etelä-Suomessa, lapsuuden 
kesät vietimme siskon kanssa mummojen ja ukkien luona Kuopiossa 
ja Mustinlahdessa.   

Helsinkiläinen ehdin olla reilut parikymmen vuotta. Nuorena 
aikuisena stadista pois muuttaminen ?susirajan? taakse Vantaalle, oli 
iso juttu. Nyt kuitenkin olen ollut ?bönde? eli vantaalainen jo likipitäen 
kolmekymmentä vuotta. Ja tänne taidan jäädäkin, ellen sitten muuta 

jäniksen vuotta viettämään Savon perukoille.   

Perheeseeni kuuluu paitsi mies, yrittäjä hänkin, niin myös aikuiset jo kotoa pois muuttaneet lapset, 
Heikki ja Maiju. Nappanahkaisten lasten lisäksi, perheeseen on kuulunut jo parikymmentä vuotta 
myös iso liuta karvaisia koiralapsia ja nyttemmin myös karvaisia koiralapsenlapsia (niitä 
nappanahkaisia lapsenlapsia odotellessa). 

Sen lisäksi, että olen ammatiltani IT-nörtti, olen myös valokuvaaja ja luova kirjoittaja. Novellejani on 
ollut mukana muutamassa harrastekirjoittajien antologiassa ja olen kirjoittanut myös kaksi omaa 
kirjaa. Nyt suuri haaveeni on oma valokuvanäyttely ja ehkäpä vielä kirja, jos toinenkin. 

Sukuseuran jäsen olen ollut likipitäen 30 vuotta, mutta vasta viime kesänä uskaltauduin myös 
aktiivitoimijaksi. Kesällä Kunnonpaikassa tulin valituksi hallitukseen rahastonhoitajaksi ja 
jäsenvastaavaksi.
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Vaikka viime vuosina en olekaan päässyt osallistumaan ihan aina sukuseuran tapaamisiin, ovat ne 
kerrat, jolloin olen ollut mukana, olleet mukavia ja mieleen painuvia. Olen päässyt tutustumaan 
vähemmän tuttuihin sukulaisiin, mutta olemme tavanneet niissä myös lähisukulaistenkin kanssa 
(terveiset ihanille tädeilleni Aunelle ja Anjalle). Yllättäen olen kohdanneet tapaamisissa myös 
ihmisiä, joiden kanssa olemme harrastaneet pitkään yhdessä jotain ja vasta sukuseuran 
tapaamisissa huomannee olevamme myös sukulaisia. Maailma on pieni tai Kolarien suku on suuri.   

Jos ikinä tulee jotain asiaa jäsenasioissa, olkaa ihmeessä yhteydessä. Minuun saa yhteyden 
sähköpostilla kristiina@kristiinaruusunen.fi ja puhelimitse 040-7787927. 

Leppoisaa loppuvuotta ja Joulunodotusta kaikille. Ehkä tapaamme keväällä 2020 Pienellä 
Balttian-kierroksella. Matkasta lisää Miilussa. 



Matkan hinta 295 ?/henkilö sisältää:

- Bussikuljetus ja kiertoajelut ohjelman mukaan 
- Reittimatkat kansipaikoin Tallink Star /  Silja Europalla ohjelman mukaan 
- Majoitus ohjelman mukaan 2 hh aamiaisin. 
- Kiertoajelut Riikassa ja Tartossa tehdään paikallisen oppaan johdolla 

PIENI BALTIAN KIERROS 3.5.-7.5.2020

PÄRNU - RIIKA (2 YÖTÄ) - TARTTO

Bussi lähtee liikenteeseen Pieksämäeltä  

05:20 Suonenjoki

06.00 Kuopio Maljalahdenkatu , klo 6.05 linja-autoasema , klo 6.10 Puijonlaakson Nesteen pys , klo 6.20 
Särkilahden Neste pys , klo 6.30 Abc Pitkälahti . 

07:10 Leppävirta Makailukeskus Unnukka

07:40 Varkaus linja-autoasema

08:00 Joroinen pikavuoro pysäkki

08:20 Juva pikavuoro pysäkki (lähtö Shellin pysäkiltä, paluu Abc.n pysäkille) 

09:00 Mikkeli matkakeskus tilausajopysäkki

12:30 (arvioitu) Bussi satamassa

LÄHTÖPÄIVÄN BUSSIREITTI

Otsikko on suora lainaus Kolarin Saarenputaan 

kyläyhdistyksen laajasta kylä- ja kulttuuriperintöä 

käsittelevästä teoksesta. Teoksessa on lähes 

viisisataa sivua ja toimituskuntaan on kuulunut 

iso joukko miehiä ja naisia ? Saarenputaalla 

vaikuttaneita henkilöitä. Toimitustyön on tehnyt 

Hilkka Oksala. Malte Friman, hänet tapasimme 

sukuseuramme Kolarin matkalla, on ollut 

työryhmässä mukana. Malte Friman oli henkilö, 

joka esiintyi lukuisat kerrat Pekka Kolarina. Kirjan 

johdanto-osassa kerrotan kylähistorian 

keräämisen alkaneen 1999, aineiston 

muokkaaminen kirjaksi asti kesti lähes 9 vuotta. 

Voi todeta, että nämä Pekka Kolarin entisillä 

asuinsijoilla asuvat ovat sitkeää sakkia. Itse sain 

kirjan käydessäni Saariputaalla keväällä 2011. 

Kirjan luovutti Pasi Heikkilä, hän on järjestänyt 

Pekka Kolarin lohenongintakilpailuja. 

Kalastuskilpailun kilpailukeskuksena on ollut 

Saarenputaan entinen koulu. Järjestäväyhteisö 

on metsästys- ja kalastusseura Niesan Jahti. 

Saarenpudas sijaitsee Kolarin saaren itäpuolella, 

saarta kiertävän jokihaaran varressa, juuri niissä 

maisemissa, johan Pekka Kolari rakensi 

asentopaikkansa muutettuaan Rautalammilta 

1570 - 1580 lukujen vaihteen tienoilla.   

K.J. Jalkasen Raut alam m in  hallintopitäjän 

oloista kertova kirja painettiin ensimmäisen 

kerran vuonna 1900, uusintapainos 2010. 

Kirjassa kuvataan muun muassa sitä ankeaa 

elämää, joka Rautalammin pitäjässä tuolloin 

vallitsi. Asutuksen ja viljelyn kehitystä osoittavat 

taulukot ja teksti kertovat - Rautalammin 

kruunun yhteismaille muuttaneiden 

uutisasukkaiden määrä 1560 oli 115 ja 1577 

tilallisia oli jo 238. Tämän jälkeen pitäjään muutto 

näyttää pysähtyneen ja ottaa 1580 tienoilla 

harppauksen taaksepäin.  Jalkanen toteaa; ?Tätä 

omituista seikkaa voinee tuskin muulla tavoin 

selittää kuin, että siirtolaisliike, joka tähän aikaan 

etsi uusia teitä, houkutti myöskin osan 

Rautalammin asukkaita.? Tähän aikaan ajoittuu 

Pekka Kolarin ja lukuisten muiden 

rautalampilaisten muutto Keski-Ruotsiin, 

Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Rautalammin 

talonpoikia rasitti erittäin korkea verotus, 

sotamiesten otot, sotilaiden ja veronkantajien 

väkivaltaisuus ja aatelisten maanryöstöt. Parhaat 

kaskimaat Rautalammilla olivat myös tulleet 

valloitetuiksi. 

?Tornion- ja Muonionlaakson valtaajain 

joukossa oli pitkän taipaleen miehiä. Semmoisia 

oli Kolari ? ukko, väkevä mies ja suuri noita, joka 

oli lähtenyt Rautalammilta. Ukko puski korkealla 

pohjoiseen, yläpuolelle Tornionjoen suuta, ajoi 

eräältä isolta jokisaarelta pois suuren 

lappalaisjoukon ja asettui itse saarelle 

majailemaan.? (Samuli Paulaharju - Lapin 

muisteluksia) Lappalaisten karkottaminen, jopa 

oikeustoimin on ollut tuolloin vallitseva tapa, 

karkottaa alkuperäiskansa Lapin rajan taakse ? 

uudisasutuksen tieltä. 

295 ? / henkilö

Kolarit Ry ja Kantamatkat Oy järjestävät omakustannematkan

SUNNUNTAI 3.5.

Pentti Kolar i

 

-  Voimassa oleva passin tai EU- 

henkilötodistuksen 

- Eurooppalaisen 

sairausvakuutuskortin, jonka saat 

Kelalta maksutta 

- Tarvittavat lääkkeet ja reseptit 

- Matkavakuutuksen. Ei pakollinen, 

mutta suosittelemme! 
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MATKALLE TARVITSET

Jokainen matkalle lähtijä varaa matkansa suoraan 
Kantamatkat Oy:ltä: p.050 379 6659 tai 
info@kantamatkat.fi. 

Varaukset  on t eht ävä m erk il lä ?Kolar it  Ry? 14.02.2020 
m ennessä. 

Kantamatkat hoitaa myös laskutuksen ja lähettää 
osallistujille tarkemman matkaohjelman, jossa mainitaan 
mm. hotellit joissa yövytään. Sukuseuralle on varattu 
paikkoja rajallinen määrä, joten tee varauksesi hyvissä 
ajoin.  

Ilmoita lähdöstäsi myös Sukuseura Kolarit ry /  Seppo Kolari 
puh. 045 187 1004, sähköposti seppoko49@gmail.com. 

Pohjoisen rajajokivarren kyläperinnettä Kolarista

NÄIN VARAAT MATKASI

TERVETULOA MUKAAN!

SAARIPUTHAAN JUURILA
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Tornionlaakson hist or ia I (Vahtola) Kolari nimi 

esiintyy juuri Rautalammilla, missä nimi lienee 

ollut hämäläistä perua. Savolainen vai 

hämäläinen nimi siitä näyttää vallitsevan erilaisia 

tulkintoja. Pekka Kolari ei ollut ainoa muuttaja 

tuon ajan Rautalammilta. Vuonna 1587 

mainitaan veroluetteloissa ensi kerran Lasse 

Pajainen (lasse pajaine), josta tuli Pajalan 

asutuksen perustaja. Epäilyksettä hänkin on 

savolainen, joka perusti elantonsa yhdeltä osin 

kaskenpolttoon. Pajalaan tuli lisää 

uudisasukkaita, parhaastaan savolaisia - 

Karvonen, Kinnunen, Kaartinen, Parviainen. 

Vuoden 1613 maakirjassa kerrotaan Pajaisten 

suvun asuttaneen neljää taloa. Käräjillä 1606 

tutkittiin Niilo Pajaisen ilmiannon perusteella, 

miten Pekka Kolarin kuolema oli tapahtunut. 

Näiden lähteiden perusteella voi päätellä, että 

Kolarinsaaren ja Pajalan uudisasukkaiden tulo 

ajoittuu 1500-luvun lopun tienoille. Olivatko 

muun muassa Pajaiset ja Pekka Kolari sukua 

keskenään, mainittu ilmianto johtaa ajatukset 

sukulaisuuteen, taikka muutoin läheiseen 

kanssakäymiseen.                                                                                                                        

Kyläläist en m ukaan  Saarenputaan alkujuuret 

ovat Kolarinsaaressa. Näin varmasti onkin, sillä 

liikenneyhteydet pohjoiseen kulkivat saaren läpi. 

Joki oli liikenneväylä. Jokiväylällä käytetiin pitkää, 

kapeaa ja matalakulkuista jokivenettä, jota 

sauvottiin ylävirtaan. Suurimpiin jokiveneisiin 

mahtui 20 henkilöä tai tonni tavaraa. Jokiveneet 

ovat nytkin kapeita. Perimätiedon mukaan 

Kolari-Pekalla olisi ollut kaivo Saarenputaan 

puolella.                                                                                                                     

Paikallishistorioitsija Pentti Jaako on arvioinut 

Pekan asuneen saaren pohjoisosassa, Simun 

(227) talon seutuvilla. Saaren länsirannalta 

löytynyt pajajäänteeksi arvioitu 

rautakuonaesiintymästä, on arvioitu, että tämä 

löydös saattaisi olla jo Pekan ajoilta. On olemassa 

myös toinenkin perimätieto, sen mukaan Pekka 

olisi asunut saaren länsirannalla. Eräkalastajien 

tiedetään käyttäneen Pekan taloa 

pysähdyspaikkanaan, länsiranta oli myös 

kaskiviljelyn kannalta edullisempi kuin itäranta. 

Rautalampi oli järvimalmin hyödyntämisen 

ydinaluetta. Oliko Pekka perehtynyt järvimalmin 

valmistamiseen jo asuessaan Rautalammin 

Kolarinsaaressa?

Kolar in saaren länsipuolella sijaitseva 

Muoniojoen ranta, kuuluu Pajalan kuntaan, 

sielläkin on Kolarin kylä. Kuinka tämä kylä on 

nimensä saanut, se ei selviä tästä teoksesta. 

Venäjän vallan alkaessa Pajalan Kolarin kylässä 

on laskettu olleen 12 verosavua ja viisi 

uudisasukasta.   

Kielas Äm m ä ? kansantarinan mukaan siihen 

aikaan, kun Kolarissa oli vain yksi mökki, siinä 

asui yksinäinen, Kielas Ämmäksi, kutsuttu 

nainen. Arvioidaan, että Ämmä olisi ollut Pekka 

Kolarin tai hänen tyttärensä jälkeläinen. 

Vihavenäläisten kerrotaan surmanneen hänet. 

Kielas Emäntä on ehkä Pekan jälkeläisenä, 

yksinasujana siirtynyt pienempään mökkiin, 

vanhaksi käyneestä perintötalosta. Ensimmäiset 

tiedot Simun eli Raution tilan asukkaista ovat 

isonvihan ajalta. Pekka Kolarin jälkeläiseksi 

tiedetty Ella Hinderssin, eli Heikintyttären 

puolisoksi tulee Thomas Persson Simu, 

mahdollisesti Ruotsin Övertorneålta. Thomas 

kuoli 1715. Ella avioitui uudelleen Mats Jonssonin 

kanssa. Arvioidaan, että Kielas Ämmä on voinut 

olla tuolloin ehkä vartioon jäänyt vanhempi 

sukulaisnainen (Iso viha 1700-1721) 

Hiderssin, Persson, Jonsson  ? uusia nimiä 

Kolarien sukupuuhun? Kolarin kirkon historiasta 

tulee esille nimi ? Olli Niilonpoika Rautio, eli 

Kolari, hän on toiminut (1812) kirkkoväärtinä. 

Saarenpuukirkkoa käytettiin kirkollisiin 

toimituksiin 147 vuoden ajan. Sukunimien 

kohdalla on mainittava, että sukuniminä on 

käytetty tilojen ja talojen nimiä (Rautio, Simu, 

Pudas) Veljeksillä saattoi olla eri sukunimet, talon 

mukaan. Sukunimilaki tuli voimaan 1920. Näitä 

aikoja kuvatessa kannattaa muistaa, että Suomi 

oli osa Ruotsia, eli nykyinen rajajoki, ei ollut 

silloin valtioiden raja, väki liikkui sujuvasti 

Muonionjoen molemmille puolille. 

Lähteet: Rautalammin vanhan pitäjän historia, 

Tornionjokilaakson historia I, Saariputhaan juurila, 

karttapiirros samasta kirjasta
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Historiallisen ajan arkeologisia löytöpaikkoja Kolarinsaaresta on laskettu seitsemän. Edellä mainittujen 
lisäksi näitä ovat mm. Tullinrannan kaksi rajapyykkiä autonomian ajan alulta, myllynpaikka, viisi 
tervahautaa, mahdollisia venäläisten rajavertijoiden ampumapoteroita sekä muutamia rakennusjäänteitä. 
Saarenputaalla puolestaan historiallisen ajan kohteita on kuutisen kappaletta koostuen parista 
rakennuksen pohjasta ja tervahaudasta, kalkkiuunista. Hevosaitatievan, Juvakaisen sekä Ristimellanjärven 
kaivos- ja malmihautajäänteistä, myllynpaikasta sekä ilmeisistä saksalaisten ampumapoteroista mm. Nivan 
alueen kaakkoispuolelta. Osa näistä jäännetyypeistä tarkastellaan lähemmin saarenputaalaisen omien 
kuvausten ja kirjallisuusselvitysten yhteydessä.



Helsingin Sanomiin alkoi ilmestyä ensimmäisiä 

ilmoituksia lähestyvistä vaaleista vuoden 1909 

lopulla. Nuorsuomalaisten vaalilistoja alkoi 

ilmestyä lehteen 19.1.1910 lähtien. Ilmoituksissa 

esiintyi muun muassa Kolareitten hyvin tuntema 

leppävirtalainen Tilda Löthman, joka oli Kuopion 

läntisessä vaalipiirissä nuorsuomalaisten 

ehdokkaana. Sortavalan seminaarista 

valmistunutta Tilda Löthmania, o.s. Koponen, 

tituleerattiin eri listoilla vuoronperään rouvaksi, 

opettajattareksi tai kansanopiston 

opettajattareksi. On varsin luultavaa, että 

edistyksellinen Sohvi oli valmis äänestämään 

naista.    

Kun äänestämisen aika tuli, Sohvi yritti Hiskon 

kieltäytymisestä huolimatta houkutella tätä 

mukaansa: ?Sanoin minä hankin hevosen, ei 

mikään tuntunna passavan, ei muuta kuin minä 

männä lekkasin jalan. Ja minä kävin tistainna.?   

Mutta Hisko päätti sittenkin äänestää. ?Ja mikä lie 

ukon päähän pistännä, keskiviikkon mäni hevosella, 

ja sai maksa markka viisi kymmentä pennijä 

hevosesta ja räätäl jurvainen pääsi siinä ilman. Ja 

minä sain jalan kulke vakkaista matkaa?, Sohvi 

harmittelee kirjeessään Veikolle.   

Ainoast aan yht een ruut uun saa punaisella 

kynällä lyhyen w iivan wet ää 

Sohvia suututtaa vielä se, että Hisko väitti 

vetäneensä äänestysviivan väärin päin: ?Vaan 

mikä hyöty siitä isän käynnistä oli kun sanoi viivan 

vetänensä toisaa päin, vaikka minä lehen kannoin 

lähteissä eten ja sanon, että nuin kuin tuossa on, ja 

vielä vetin viivan ja sanoin, että nuon minä tein, nin 

tultuansa sanoi että minä vein viivan toisa päin. 

Eikä se ou sama. Minä sanoin että kolmas kerta on 

lehillä ollut näyttet, niin oisi yhtä helppo ollut tehtä 

niin kuin näytettäissä oli. Ja siihen koston mäni 

markka viisi kymmentä pennijä. Olis ollu parempi 

kuin olis ollu kotona.?  

Sohvi oli ollut oikeassa kertoessaan että kolme 

kertaa olivat lehdessä olleet äänestysohjeet. 

Ensimmäisen kerran neuvottiin kansalaisia 

sunnuntaina 30.1.1910:   

?- - Tärkein asia on äänestyspaikalla se, että 

äänestäjä muistaa leimauttaa lippunsa, johon 

punaisella wiiwalla on merkinnyt kantansa. Ilman 

waalilautakunnan leimaa lippu on mitätön. 

 Ainoastaan yhteen ruutuun saa punaisella 

kynällä lyhyen wiivan wetää. On wälttämätöntä 

ajoissa olla selwillä siitä ruudusta, johon wiivansa 

wetää. Saatawana olewasta yhdistelmästä on 

painettawa sen listan numero mieleen jota aikoo 

äänestää. - -? 

 Helsingin Sanomat varmisti vielä kuvan kanssa 

äänestyspäivänä 2.2.1910, miten äänestäminen 

käytännössä tapahtuu:   

?Wiiva on tehtäwä niin lyhyt, ettei se mene 

ruudun rajawiiwain yli eikä edes koske listaan 

painettuihin wiivoihin tai nimiin. Mitään muuta 

kirjoitusta tahi merkkiä ei tarwitse eikä saakaan 

tehdä.? 

?Nin taas oli se viivan veto ja minä taas tallustin 

jalan Luostariskan kansa?, varkautelainen 

Taipaleen kanavalla asunut isomummoni Sohvi 

Kolari kirjoittaa 

nuorimmaiselleen, 

Mikkelin lyseolaiselle 

Veikolle 5. helmikuuta 

1910. ?Kuin issee pysin 

niin sanoi jyrkästi että ei 

lähe, niin minä taas 

sanon että kyllä minä 

mänen, vaikka nelin 

ryömin. Ja minä hänellen 

aina luvin Helsinkin 

sanomista niitä kohtija 

jotka oli tarpen ja sanoin 

että meillä on lapsija ja 

lasten lapsija jotka 

tarvihte.? Sohvi oli 

menossa äänestämään. 

Vaalit, joista Sohvi 

puhui, toimitettiin 1. ja 

2. helmikuuta 1910. Sen 

jälkeen, kun Suomi oli 

vuonna 1907 saanut 

yksikamarisen eduskunnan, se oli ehditty 

hajottaa monesti, sillä Venäjän hallitus ei 

kunnioittanut Suomen perustuslakeja, vaan 

harjoitti yhä kasvavaa sorto- ja 

venäläistämispolitiikkaa. Eduskunta oli kuitenkin 

vakaasti päättänyt torjua sortotoimenpiteet. 

Kolareille tuli aika ajoin Helsingin Sanomat. 

Koska se oli heidän tuloihinsa nähden kallis lehti, 

lapset olivat sen varmaan 

tilanneet. Koko vuoden 

tilaushinta oli Helsingissä 15 

mk, postissa 16 mk ja 

Venäjällä 7 ruplaa. Sohvin 

kirjeistä käy ilmi, että hän luki 

lehteä tarkkaan ja muodosti 

mielipiteitä luetun perusteella.    

Naisten 1906 saama 

äänioikeus oli Sohvista pyhä ja 

velvoittava asia. Sohvi myös 

tiesi missä hätätilassa maa oli. 

Tyttäristä Anna oli jo 

Sortavalan seminaarissa 

ollessaan kirjoittanut kotiin 

isämaallisia kirjeitä ja 

kertonut, kuinka seminaarissa 

opiskelijakunta vastusti sekä 

julkisesti että salaisesti 

sortovaltaa. Emmi-tytär oli 

mentyään 1903 Juvalla kihloihin 

Vili Taskisen kanssa pelännyt, että 

sulhanen viedään Venäjän?Japanin sotaan. 

Keskimmäinen poika Kalle, ei ollut mennyt 

sotaväen kutsuntoihin ja  menetti sen takia 

työpaikkansa.

Virpi Kaar tinen
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Viivan vetoon mänen, 
vaikka nelin ryömin

Sohvi ja Hisko Kolari sekä 
Virkku-koira (1911)

 

Laillisuus ja edistys. 

 - Erkko, Eero, toimittaja, Hel= 

    sinki

 - Erich, Rafael, lakit.tohtori. 

    Helsinki 

 - Gummerus, Jaakko, profes= 

    sori, Helsinki 



Näissäkin vaaleissa, kuten ensimmäisissä, 

sosiaalidemokraatit saivat huomattavan 

enemmistön ja 85 edustajanpaikkaa. Seuraavalla 

tilalla olivat suomettarelaiset 43 paikalla ja 

kolmannella sijalla nuorsuomalaiset, jotka saivat 

28 kansanedustajaa.   

Tilda Löthman valittiin nyt ensimmäisen kerran 

eduskuntaan, ja siitä alkoi hänen 

monikymmenvuotinen kansanedustajakautensa 

ensin nuorsuomalaisten ja sitten maalaisliiton 

edustajana. 

Vaalien jälkeen maan sortaminen lisääntyi, vaikka 

eduskunta vastusti sitä loppuun saakka. Sohvin 

vetämän viivan vaikutus ei kestänyt kauan, sillä 

eduskunta hajotettiin jo seuraavana vuonna. 

Kovin Sohvia näkyy harmittavan Hiskon kallis 

hevoskyyti äänestyspaikalle ja tyhmä viivan 

vetäminen, sillä kirjeen lopussa on 

vihonviimeinen tuiskaus: ?Ukko vaan nuhja 

pironkin kanssa, ei vielä ole puutyö valmis.? 

Ote Virpi Kaartisen omakustanteesta   

Koti Taipaleen kanavalla. Muistoja ja historioita 

1800-luvulta 1900-luvun ensivuosikymmenille (2000) 

10 SUKUSEURA KOLARIT R.Y.

Lippis seuran logolla, 10 ?

 
Värit: vihreä, beige, keltainen, 
punainen.

 Sulkuvahdin kodin pihalla vuonna 1906. Rappusilla vasemmalta Anni Kolari, Helmi Kolari. Helmin 
edessä Hisko Kolari Veikko-poika vierellään. Äärimmäisenä oikealla Sohvi Kolari. Muut henkilöt 

tuntemattomia.



Lippis seuran logolla, 

5 ?
Väri: Keltainen

Kot im ainen 
nahkalom pakko

20 ? 
Koko 12,5 x 9,5 cm

USEITA HINTOJA ALENNETTU!SUKUSEURAN TUOTTEITA

Kolar ien Suku II (2009)

30 ?

Pöyt äviir i , k .45 cm

20 ?
30-VUOTISJUHLAKASSI
8 ? (musta, harmaa, 
punainen, vihreä) 

Tilaukset  :

Pent t i Kolar i 

puh.0400 408737

pentti.kolari@dnainternet.net

Raamitie 1
70800 Kuopio 

Sukuseuran logolla varustettuja tuotteita 
toimitetaan Kuopiosta. 

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

TILAUSOHJEET

Viitenumerosi on 5-numeroinen  luku 
takakannen osoitelapussa,

esim.   30423 

JÄSENMAKSU 2020

FI46 5720 1020 4140 13

15.1.2020 10

Katso viitteesi osoitelapusta

Sukuseura Kolarit ry.

Vaakunapinssi,
3 kpl /  10 ?
Hint a yksit t äin 3,50 ?

Korkeus  19 mm

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

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

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

Vuoden 2020 jäsenmaksu on 10 euroa ja ainaisjäsenmaksu sääntöjen 
mukaan on kymmenkertainen vuosimaksu eli 100 euroa. 

Maksamattomista maksuista jäsenelle lähetetään maksukehotus. Kun 
jäsenmaksu on kolme vuotta maksamatta, poistetaan jäsenen t iedot 

jäsenrekisteristä.

VIITENUMERO ON NYT JÄSENKOHTAINEN

JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ ON 15. TAMMIKUUTA 2020

Sukuseuran uusi t ilinumero on

FI46 5720 1020 4140 13

TILINUMERO ON MUUTTUNUT

HUOMIOI MUUTOKSET SUKUSEURAN MAKSUTIEDOISSA!

Post ipussukka, 

10 ?  (vihreä, sininen).

Loput  T-paidat  
10 ? /  3 kpl (S-XL)

Jos maksat useamman henkilön jäsenmaksun, 
mainitse siitä laskun viest iosassa. Ikä- ja 
ainaisjäsenillä on luvun kohdalla ai tai a1.



IDA KOLARIN 60-VUOTISPÄIVÄT 1955

Kuvassa keskellä Ida Maria Kolari (s.1895). Idan mies oli Kalle Emil Kolari (sukutaulu L 563). 
Alarivin oikeassa alanurkassa hallituksemme jäsen Arvo Kerajärvi (ent. Kolari).

ULLA HIRVOSEN (OS.KOLARI) SUKUA HÄNEN ISÄNSÄ LAPSUUDENKODISSA HUUTOHARJUSSA

Perheeseen syntyi 12 lasta, joista kuvasta puuttuvat 1901 syntynyt ja 9-vuotiaana hukkunut 
Veikko Eemeli, sekä hänen kanssa saman nimen saanut vuonna 1924 syntynyt (Ullan isä) 
Veikko Eemeli.

Neljä lasta takarivissä ovat Aapeli, Olga, Aino ja Kalle. Edessä Ida, Alina, Tyyne isänsä Wiljamin 
sylissä, Antti, Saima äiti-Marian sylissä ja Vilho.
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