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Kädessänne on nyt 30 vuotta täyttävä Suku-Miilu. 
Ensimmäisessä Miilussa todettiin, että se on jäsenjulkaisu, 
joka pyrkii antamaan tietoa sukuseurasta, toiminnoista ja 
suunnitelmista.

Ajankohtaista oli kertoa sukututkijamme Tauno Kolarin 
työn edistymisestä ja valmisteilla olevan sukukirjan 
valmistumisesta. Mielenkiinnolla olen lukenut Miiluja kuin 
historian kirjaa ja muistellut antoisia tapahtumia vuosien 
varrelta. Miilu on ollut tiedon, jäsenten tarinoiden välittäjä 
ja yhteisöllisyyden rakentaja. Kuvat ja niihin liittyvät 
kertomukset ovat tuoneet esille menneiden sukupolvien 
elämänvaiheita. Minua on koskettanut se, miten vaikeista 
ajoista on selvitty ja jatkettu eteenpäin. Suvun tarinat ovat 
tärkeitä. Ne kertovat omista juuristamme, tekevät meistä 
kokonaisempia. Toivon, että se innostaisi jakamaan 

tarinoitamme ja keskustelemaan niistä.

Sukupolvien ketjussa lapset ja lastenlapset ovat myös kiinnostuneita kuulemaan entisistä 
ajoista. Parhaimmat kiitokset kaikille Miilu-yhteistyöstä!

Koronatilanne pitää yllä pelkoa, huolta ja epätietoisuutta tulevaisuudesta. Yksinäisyys ja 
arjessa selviytyminen askarruttaa monia. Nyt olevan tiedon mukaan sosiaalinen media on 
edistänyt perheissä sukupolvien välistä yhteydenpitoa ja koronan myötä keskinäinen 
auttaminen on lisääntynyt. Muistetaan myös yksinäiset läheisemme. "Mitä sinulle kuuluu?" 
-puhelinsoitot virkistävät ja tukevat arkeamme.

Vuoden alussa meitä oli 213. Näistä ainaisjäseniä 34 ja vapaajäseniä 20. Nuorisojäseniä oli 1. 
Iloksemme Facebookissa Kolarien -suku ryhmässä oli 167 osallistujaa ja uusia yhteyksiä on 
tullut pitkin vuotta. Jäsenrekisterimme ajan tasalla pitämiseksi pyydämme ilmoituksianne 
muutostilanteista: osoite, kuolema, nimi, eroaminen ym.

Viime vuoden Miilussa Kristiina kertoi aloittavansa rahastonhoitajana. Pian sen jälkeen tuli 
yllättäen syvän surun viesti hänen äkillisestä kuolemasta. Lämmin osanottomme Kristiinan 
läheisille.

Tälle vuodelle suunniteltu keväinen Baltian kierros peruuntui koronatilanteen takia. Ensi 
vuonna on vuorossa Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous. Paikaksi on varattu Lahdesta 
Hennalan Upseerikerhon juhlahuoneisto lauantaiksi 12.6.2021 klo 12-16. Toivotaan, että 
voimme tavata siellä toisiamme runsain joukoin. Toteutamme kokoontumisen viranomaisten 
antamien ohjeiden mukaisesti. Tarpeen mukaan voidaan osallistua etänäkin. Tässä vaiheessa 
ei ole suunniteltu muuta ohjelmaa päivälle. Vapaamuotoinen yhdessä oleminen ja tutustelu 
eri puolilta tulleiden kanssa tuo hyvää mieltä. Läheiset voimaa antaa, eteenpäin elämä kantaa. 
Toiveikkain mielin, iloa ja voimia tämän haasteellisen korona-ajan keskelle.
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Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Pirkko Kuukkanen

SUKUSEURA KOLARIT RY:N 
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Kullervo Hirvonen, Varkaus
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kullervo.hirvonen@pp.inet.fi

Arvo Kerajärvi, Jyväskylä
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Muut jäsenet:

Sivut uusittu!

https://www.facebook.com/groups/Kolarit/


Raija Lassila
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Näin se alkoi

SUKUJULKAISU MIILU 30 VUOTTA
SUKUSEURA KOLARIT R.Y. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2021

Ilm oit t aut um inen 22.5.2021 m ennessä Pirkko Kuukkaselle, puh. 044 0353520 t ai kuukkane@dnaint ernet .net . 
Mainitse mukaan tulevien lasten lukumäärä ja iät sekä osallistujien erityisruokavaliot.

Osallistumismaksu: Aikuiset  15 ?, nuoret  (12-18 vuot t a) 5 ?. Nuoremmat ilmaiseksi. 

Maksu sukuseuran tilille n:o FI 46 5720 1020 4140 13. Käytä maksaessasi viitenumeroa 2008.

OHJELMA

NÄIN ILMOITTAUDUT

Lauantai 12.6.2021 klo 12:00-16:00 

Lahden Upseerikerhon Juhlasali

Upseerikerhonkatu 3, 15700 Lahti

12.00 Lounas

13.30 Vuosikokous  ja arpajaiset

15.00 Iltapäivän kahvi ja makea kahvileipä.

Kuva: Upseerikerho.fi

Sukuseura tarvitsi rahaa tekeillä olevaa ?Kolarien 

suku?-kirjaa varten. Hallitus istui kokouksessa 

Kuopiossa Seppo Kolarin asianajotoimistossa 

helmikuussa 1990. Ehdotin, että julkaistaan pieni 

lehti ja kerätään siihen mahdollisimman paljon 

mainoksia. Ehdotus hyväksyttiin ja A5-kokoa ollut 

MIILU sai alkunsa. Ensimmäisessä lehdessa oli 

runoja ja tietoa sukuseuran toiminnasta. 

Mainokset veivät kuitenkin pienestä julkaisusta 

reilut 20% eli viisi ja puoli sivua. Mainosten ja 

jäsenmaksujen tuotolla onnistuttiin 

painattamaan sukukirja vuonna 1996 ilman 

velanottoa.

Aluksi lehti tehtiin mustavalkoisena. Vuosittaiset 

sukuseuran tapahtumat kuvineen ja tarinoineen 

olivat pääasiallinen sisältö. Sukututkimuksesta 

julkaistiin asiantuntijoiden ohjeita jäsenille ja 

heitä kehotettiin tutustumaan omiin 

sukujuuriinsa. Jäsenten muistikuvat arkielämästä 

olivat tosi hauskoja. Olipa jäsenten muistikuvien 

joukossa kerran arvoituskin, joka liittyy läheisesti 

Kolari-nimeen.

Mikä se on kun mustikka ja mansikka törmäävät? 

Se on marjakolari. Arvoituksen Miiluun lähetti 

vuonna 1991 Marja Kolari Kirkkonummelta. 

Lehdissä on myös ollut tietoa eri ammattien 

harjoittajien toiminnasta. Monet sukuseuran 

jäsenet ovat kirjoittaneet mielenkiintoisia juttuja 

ympäri maailmaa tekemästään työstä ja 

?rapakon takana? olevista ?Kolareista?, 

sukulaisistamme.

Joskus 2000-luvulla päätettiin Miilu muuttaa A4 

kokoon ja joitakin vuosia myöhemmin se alettiin 

painaa neliväripainoksena. Vuoden 2001 Miilun 

kansikuva sijoittui aikoinaan 10. sijalle  

Sukuseurojen keskusliiton kansikuvakilpailussa.

Vuoden 2006 Miilu on aikaisin verkkosivuiltamme 

sähköisessä muodossa löytyvä julkaisu. 

Suunnitteilla on siirtää useampikin vanha 

numero verkkoon.

Itse olen Miilun parissa askarrellut noin 25 

vuotta, kunnes Juha Kolari Tampereelta otti 

homman hoitaakseen. Kuulemani mukaan 

jäsenjulkaisu on ollut pidetty jäsenistön parissa. 

Onhan se, vaikkakin vain kerran vuodessa, 

informaatiota jakava odotettu posti vuoden 

lopulla ennen joulua. 

Julkaisussa on myös tärkeät tiedot hallituksen 

jäsenistä yhteystietoineen.

Alkuvuosina monet jäsenet lähettivät runojaan 

julkaistavaksi lehdessä. Viime vuosina runoja on 

saatu ainoastaa Hirvosen Ullalta Varkaudesta. 

Seuraavalla aukeamalla lopuksi pari runoa 

vanhoista lehdistä. 

Onnea kolmikymppiselle SUKU-MIILULLE!

"Mikä se on kun mustikka ja mansikka 

törmäävät? Se on marjakolari. 

Marja Kolari Kirkkonummelta.
Tapaam isiin Lahdessa!
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MATKALLA

Vier ivi vuodet, paistaa päivä, tai lentää lunta.

Menneitä muistellessa on kaikki kuin kaunista unta.

Eletty elämä paljon on antanut matkaajalleen.

Sydämen r ikkaus saapunut vaeltajalleen.

Keväästä syksyyn kasvu on ihmisen täällä.

Rientävi retki tyynen ja tuulen säällä.

Kaikki on hyväksi ollut, kilvoitus kaukaiseen rauhaan.

Satoa kor jattu, saatettu kypsänä aumaan.

Tie kulkea määrä on kullakin, kunnes tullut on ilta.

Pientareet kukkia täynnä, on joskus vastassa silta.

Vaan ylemmäs -  eteenpäin matka elämän jatkuvi yhä.

Pylväs jää taakse, on eessä jo uusi, ker ran päätteenä Pyhä

Kalervo Kolari

KESÄILTA

Kirkas ja lämmin on her ttaisen heinäkuun ilta,

Peilikirkkaana lepää lahtemme hopeinen pinta.

Kuulaan ohuena autere pilviä kantaa,

aur inko sille purppuahohteensa antaa.

Tyyni on ehtoo, kaunis on Pohjolan kesä.

Tuossa eteisen katoksen alla on pikkulinnulla pesä.

Soma on katsella ihmeitä suuren Luojan,

Iloita kesästä, ihanan suven tuojan.

Pieni on pesä, pieni on laulaja puulla,

kaunista kuitenkin laulunsa ihmisen kuulla.

Kiirettä, kiirettä, monta on nälkäistä suuta,

ruokkia täytyy, ei ole keinoa muuta.

Istuu nyt oksalla äskeinen laulaja pieni,

luoksensa sinne nyt käy minunkin tieni.

Katselen, kuuntelen, oppia otan tuosta,

iloinen laulaja, anna vain laulusi juosta.

Hämärtyy illat, jättävät pojat pesän.

Minäkin huomaan loppuvan kauniin kesän.

Lintunen lentää kauas etelän maille,

minä jään tänne kesäistä laulajaa vaille.

Alina Rissanen (os. Kolari)
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Äitini isovanhemmat Varkaudessa asuneet Sohvi ja 

Hiskias Kolari vihittiin Leppävirran pappilan suuressa 

salissa loppiaisena 1871. Häiden jälkeen nuoripari 

asui Vaahtovalla Leppävirralla viisi vuotta. Siellä syntyi 

Johan Emerik eli Emil 18.10.1871.

Lassi Kotilainen, Sohvin eno, meni naimisiin joko 1871 

tai 1872. Sohvi ja Hisko olivat hänen häissään. Sylilapsi 

Emil oli juhlassa polvipoikana.

Hääjuhla oli Leppävirran muistelijan Helvi 

Mäntyvaaran mukaan perhejuhlista suurin. 

Vihkimisen jälkeen morsian juohettiin miehen kotiin, 

missä juhla jatkui. Monenlaisia seremonioita mahtui 

noiden pitkien häiden puitteisiin. Kestitykseen kuului 

ruokaa, olutta ja viinaa. Kahvia annettiin vielä hyvin 

säästeliäästi, jos ollenkaan, samoin vehnästä. Sohvin 

muiston mukaan näissä häissä tarjottiin kahvia.

Eräs mielenkiintoinen häätapa oli niin sanottu 

polvipoikameno. ?Ja samalla se on juhlamenojen osa, 

joka näyttää ihmeteltävän sitkeästi säilyttäneen 

alkuperäisen sävynsä ja luonteensa todennäköisesti 

kaukaisilta ajoilta aina meidän päiviimme saakka?, 

kirjoittaa J. Lukkarinen Kotiseutulehdessä vuodelta 

1938.

Tämä lyhykäinen meno on suoritettu sinä tärkeänä 

hetkenä, jolloin morsian hääsaattoineen saapuu 

sulhasen kotiin ja käy hääpirtin pöytään istumaan. 

Tällöin ?  se näyttää olleen yleisin ja luonteenomaisin 

menettelytapa ?  on hänen syliinsä tuotu pieni 

poikalapsi. Joskus mainitaan lisäksi, että pojan piti olla 

kaunis kasvoiltaan tai että hänen piti olla 

lähisukulaisen perillinen. Pojan toi aina joku 

vaimoihminen, ja hän lausui poikaa morsiamen syliin 

asettaessaan vakavat sanat:

Tuosś  on poika polvilles,

ennen tehty eteesi!

Yheksän pojan emä

ja tyttölaps kymmenes!

Poika viivähtää morsiamen sylissä vain sen verran, 

että tämä ehtii antaa hänelle jonkin lahjan, joka on 

hyvin usein vyönauha tai vehnäleivos, välistä 

molemmat. Lahja voi olla myös vehnärinkeli vyöhön 

ripustettuna. Sitten poika viedään pois. Useimpien 

tietojen mukaan pojan piti olla ensimmäisellä 

vuodellaan oleva vauva.

Menon avulla sanottiin selvin sanoin, että sukuun 

toivottiin ensisijaisesti poikalapsia, miespuolisia suvun 

jatkajia sekä talouden huoltajia. Tämän toivomuksen, 

muinaisaikojen rukouksen, lausujina esiintyivät aina 

naiset.

Sohvi kertoi juhlista pojalleen Veikolle lähes puoli 

vuosisataa tapahtuman jälkeen:

Juohtoiväk tul. Ukko Matti Kotilainen istu pöyvä piässä. 

Seisottuvat ovesuuhu. Ukko Matti kyselöö, outtako työ 

totisia vieraita, onko teillä passi? Puhemies ottaa 

viinaputelin. Se oli passi. Sulhanen kiersi vasemmalta 

puolelta, morsian oikealta puolelta jotta tulivat 

rinnakkain istumaan, appiukko jäi vällii. Puhemies 

sulhasen rinnalla, kuaso morsiamen rinnalla ja sitte 

suojas, kaks suojaa. Sitte kahvi. Siinä morsiamen syliin 

poikalapsi, niin sanottu polovpoeka, siitä tulloo 

ensimmäenen laps poeka. Morsian sito vyötäröllee 

rippunaoha- pirralla kuvottua kappeeta kirjavoo 

sukkanaohoo. Kahvin juotua ruvettiin tanssiin. Tanssin 

perästä syötiin. Morsiusväk tuas pöyvän taa rivissä. 

Vanhoilla miehillä kokkapuhheita morsiamelle ja 

puhemiehelle. Ruokapöyvässä laulettiin jumalista virttä.

Virpi Kaar t inen
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Esikoinen Emil polvipoikana

Nykyisen tasa-arvon aikana polvityttökin käy suvun jatkuvuutta 
enteilemään. Kuvassa on Sohvin ja Hiskon tyttärentyttären pojantytär 

Katariina Kaartinen-Alongi vuonna 1999. Hänen polvellaan istuu 
sukulaistyttö Taika Törrönen. Toivomus toteutui: vuonna 2002 syntyi 

Taikan pikkuserkku Lukas Alongi, kuudetta sukupolvea.



Tämän vuoden poikkeusolosuhteissa moni sai tilaisuuden siivota 
nurkkiaan tai edistää kauan maanneita töitä. Eräs näistä tuulta 
purjeisiinsa saaneista hankkeista oli sukuseuramme sivuston 
uusiminen.  Uusi sivusto  julkistettiin keväällä entistä 
helppokäyttöisempänä ja selkeämpänä.

Uusi sivusto mukautuu erikokoisille ruuduille, myös kännykkäkokoon. Sivustolta on ladattavissa 
PDF-muodossa vanhoja Suku-Miiluja. Vanhin on vuodelta 2006, lisäämme vanhempia 
numeroita mahdollisuuksien mukaan. Sivuilla voi myös liittyä sukuseuramme jäseneksi ja 
selata sekä tilata myynnissä olevia vaakunatuotteitamme.

Pitkäaikainen haave sivuston omasta blogista toteutui myös. Siellä voimme kerrata aiemmin 
vain Miilussa julkaistuja juttuja tai nostaa esille ajankohtaisia, sukuumme liittyviä aiheita, jotka 
eivät välttämättä kerran vuodessa julkaistavaan Miiluun mahdu. Mikäli sinulla on aihe, josta 
haluat blogiin kirjoittaa, ota yhteyttä osoitteeseen info@kolarit.suvut.fi. 

SUKUSEURALLA UUDET 
VERKKOSIVUT
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HALLITUS KOKOUSTELI ETÄNÄ

Tutustu sukuseuran uusiin sivuihin osoit teessa   ht tp://kolarit .suvut .fi/

Sukuseuramme hallitus toimii 
olosuhteissa kuin olosuhteissa. 
Aiemmin ovat tutuksi tulleet 
sähköpostikokoukset . 
Etäkokoustamisen edellytyksiä on 
kokeiltu lyhyesti jokunen vuosi 
aiemmin, mutta ensimmäinen 
varsinainen etäkokous pidettiin 
kuitenkin 19.9.2020.  Kokous sujui 
pääosin mainiosti, puhelimellakin 
pääsee jos itse tietokoneyhteys 
tökkii. Ainoastaan perinteinen 
yhteisruokailu jäi väliin. Niihinkin 
palaamme varmasti matkustelun 
helpotuttua!

Hallituksen kokouksen yhteiskuvaan ehtivät Kullervo 
Hirvonen, Raija Lassila, Arvo Kerajärvi, Pirkko 
Kuukkanen ja Kerttu Kolari. 
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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

ELOA TEKOÄLYLLÄ
Värit vanhoissa kuvissa tuovat menneet ajat ja sukulaiset 
lähellemme poikkeuksellisen elävinä. Tähän mennessä kuvien 
värittäminen on ollut aikaa ja taitoja vaativaa toimintaa. 
Tekoälyn avulla kuka tahansa voi värittää kuvansa, ja jopa 
animoida niihin liikettä.

Tekoälyä harjoitetaan antamalla sen käsitellä tuhansia 
verrokkikuvia, josta verkko muodostaa oman mallinsa.  Kun 
käsiteltäväksi annetaan uusi kuva, pystyy tekoäly uskottavasti 
arvaamaan, miten värit kuvassa sijoittuvat. Samalla prosessilla 

voi myös terävöittää kuvia, jatkossa myös jossain määrin korjata. Markkinoilta löytyy kokeilua 
varten ilmaisia ja mainosrahoitteisia sovelluksia. My Heritage- sukututkimussivustolla on 
erittäin hyvä maksullinen verkkopalvelu tarkoitukseen.

Vanhalle kasvokuvalle voi antaa myös uuden ilmeen tai jopa tehdä videopätkän. 
Kasvontunnistus hahmottaa kuvasta kasvojen olennaiset osat, jonka jälkeen voi ilmettä säätää. 
Kokeileminen onnistuu uudehkolla matkapuhelimella. 

Kuvien tarkentaminen ja värit täminen sovelluksella, esim.:  Colorize It , Remini

Kasvojen animoiminen Android- sovelluksella, esim.:  MugLife - 3D Face animator

Maria Sofia Kolari



Lippis seuran logolla, 

5 ?
Väri: Keltainen

Kot im ainen 
nahkalom pakko

20 ? 
Koko 12,5 x 9,5 cm

SUKUSEURAN TUOTTEITA

Kolar ien Suku II (2009)

30 ?

Pöyt äviir i , k .45 cm

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

Sukuseuran logolla varustettuja tuotteita toimitetaan Kuopiosta. 

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

TILAUKSET

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.

Post ipussukka, 

10 ?  (vihreä, sininen).

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

Pent t i Kolar i 

puh.0400 408737

pentti.kolari@dnainternet.net

Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden saada Suku-Miilu toimitet tuna 
sähköpost iin paperiversion sijaan.

Jos haluat saada jatkossa sukuseuran julkaisun vain sähköpost itse ilmoita 
sähköpost isi osoit teeseen juha.kolari@iki.fi. 

Kirjaamme sähköpost iosoit teesi osaksi jäsent ietojasi. Voit  myös ilmoit taa, mikäli 
luet Miilun mieluiten vain verkkosivuiltamme lataamalla.

SUKU-MIILU  SÄHKÖISENÄ?



OMA  NIMESI

ISÄ

ISÄ

ÄITI

ÄITI

ÄITI 

ÄITI

ISÄ

ISÄ 

ÄITI

ISÄ

ISÄ

ÄITI

ÄITI

SUKUPUU

Isovanhempiesi nimet tulevat 
usein helposti, mutta siitä 
edellisen sukupolven nimiä saa 
usein jo hakea. Tämän 
sukupuun avulla voit astua 
lasten ja nuorten kanssa 
muutaman polven taaksepäin. 
Sukukirjaa kannattaa toki 
käyttää apuna!

ISÄ

Kuva: Juha Kolari

K u in k a y lh ääl l e p ääset?

Viitenumerosi on 5-numeroinen  luku 
takakannen osoitelapussa,

esim.   30423 

JÄSENMAKSU 2021

FI46 5720 1020 4140 13

15.1.2021 10

Katso viitteesi osoitelapusta

Sukuseura Kolarit ry.

Vuoden 2021 jäsenmaksu on 10 euroa ja ainaisjäsenmaksu sääntöjen 
mukaan on kymmenkertainen vuosimaksu eli 100 euroa. 

Lähetämme maksamattomista maksuista jäsenelle maksukehotuksen. 
Kun jäsenmaksu on kolme vuotta maksamatta, poistamme jäsenen t iedot 

jäsenrekisteristä.

JÄSENKOHTAINEN  VIITENUMERO

JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ ON 15. TAMMIKUUTA 2021

Sukuseuran  t ilinumero on

FI46 5720 1020 4140 13

TILINUMERO 

HUOMIOI OMA  VIITENUMEROSI  OSOITELAPUSSA

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

Mikäli et  asioi nett ipankilla, käytä pankista saatavaa pankkisiirtolomaketta maksamiseen.



Lähettäjä:
Sukuseura Kolarit ry.
Karjopolku 14 A 12
01360 Vantaa
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