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Lämpimän kesän jälkeen olemme siirtyneet vähitellen 
normaaliin arkeen. Koronatilanteessa emme päässeet 
aitoihin kohtaamisiin, ilojen ja surujen jakamiseen 
läheisten kanssa. Monilla päällimmäisenä kokemuksena on 
ollut yksinäisyys. Kymmenvuotias poika oli sanonut, 
?Mummo, minä autan sinua, jos tarvitset tekniikka-apua.? 
Yhteydenpidot ovat onnistuneet puhelimella ja 
verkkoviestein. Suuri kiitos nuorille opastajillemme 
vahvistaen sukupolvien yhteyksiä.

Kuluneen vuoden aikana hallitus piti helmikuussa 
etäkokouksen ja syyskuussa Seppo ja Vuokko Kolarin 
kotona Leppävirralla. Siirsimme tämän vuoden kesäkuun 
kokouksen ensi vuodelle koronatilanteen 
kokoontumisrajoitusten takia. Kokous pidetään 
Kylpylähotelli Rauhalahdessa lauantaina 18.6.2022 alkaen 

klo 11 ruokailulla ravintolassa jatkuen auditoriossa klo 12.30. ? 15 päätöskahviin. 
Vuosikokouksessa on sääntömääräiset asiat ja sääntömuutoksena mahdollisuus osallistua 
kokoukseen etäyhteyksin. Hallituksessa erovuorossa ovat, Paavo, Seppo, Kullervo, ja Arvo. 
Lisäksi aikaa jää vapaaehtoisille ohjelmille (käytössä av-välineet). Vuoden alussa meitä oli 211, 
joista ainais- 33, vapaa- 20 ja nuorisojäseniä 1. Facebookissa Kolarien-suku ryhmään osallistui 
177. Kotisivuilla on ajankohtaistietoja. Vuoden 2023 kokoontuminen on suunniteltu 
pidettäväksi Hauholla. Kiitokset lämpimästä tervetulotoivotuksesta!

Parhaimmat kiitokset Raija Lassilalle yli 30 vuoden uskollisesta rahaston- ja 
jäsenrekisterinhoitajan työstä. Kullervo Hirvonen hoitaa nyt jäsenrekisteriä ja Arvo Kerajärvi 
talousasioita. 

Tässä lehdessä on ohjeet jäsenmaksun suorittamisesta. Lehden välissä ei ole enää erillistä 
pankkisiirtolomaketta. Sen saa tarvittaessa pankista tai leikkaamalla takasivulta 
täydennettäväksi.

Syntymäpäiväonnittelu on lähetetty 70 -vuotispäivästä alkaen viiden vuoden välein, nyt 
vanhimmat 95 v. Postitusta varten toivon, että ilmoitatte läheisen kuoleman tai osoitteen 
muutoksen esim. hoitokoti.

Rauhalahti on oiva paikka tulla viettämään virkistävä viikonloppu yksin tai perheen kanssa. 
Oman kokemukseni perusteella kannustan järjestämään serkkutapaamisia. Mukava muistella 
ja vaihtaa kuulumisia. Muistoista rakentuu historian silta huomiseen. Tallentaen nämä tiedot 
välittyvät uusiin sukututkimuksiin. Kiinnostuneille tiedoksi, että sukututkimuksen päivät on 
Kuopiossa 12.-13.3.2022.

?Kukaan ei niin köyhä, ettei jaettavaksi ystävyyden lahjaa, kukaan ei niin rikas, ettei sitä tarvitsisi.   
Ilo annettu jaettavaksi, valo vietäväksi eteenpäin.?  - Maaria Leinosen joulurunosta radiossa 1984
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KOULUN KÄYNTIÄ KELTUN 
KOULUSSA SOTA-AJAN JÄLKEEN

Isä oli saanut rintamamiestontin kohta sodan 

päättymisen jälkeen. Se oli tyhjä tontti pienen lammen 

rannalla. Lähimpään naapuriin oli matkaa kilometri, 

samoin maantielle. Eikä ollut kunnon tietä, ainostaan 

kärrypolku, että pääsi hevosella. Isä rakensi rantaan 

pienen mökin, johon muutettiin marras-joulukuun 

tienoilla 1948. En muista rakennusajasta mitään, olin 

sen verran pieni. Muutosta muistan että oli paljon 

lunta ja pakkastakin ihan kivasti. 

Niin sitä asetuttiin asumaan, vuosi vaihtui, olin 

7-vuotias ja tammikuussa alkoi koulu joskus 

loppiaisen jälkeen. Menin ensimmäiselle luokalle, 

osasin jo lukea. Oli mukava saada kirjoja ja opetella 

myöskin laskemaan ja kirjoittamaan. 

Koulu oli pieni, jossa toimi ala-ja yläkoulu samassa. Oli 

kaksi luokkahunetta, joista toisessa oli 1,2 ja 3- 

luokkalaiset ja toisessa 4,5 ja 6-luokkalaiset. Seitsemäs 

luokka käytiin iltakouluna. Koulupäivä alkoi yleensä 

klo 9 ja päättyi 13 alaluokilla, yläluokilla klo 14 tai 15. 

Koulua oli myöskin lauantaisin, joskin vähän 

lyhyempinä päivinä. 

Ruokailu oli omassa luokassa, jonne koulun keittäjä 

toi ruuan jonka opettaja jakoi. Leipä ja maito piti 

tuoda kotoa. Ruokatarvikkeet oli kunta ostanut lähellä 

olevista taloista, sienet käytiin keräämässä luokan 

kanssa koulupäivänä. Keittäjä laittoi ne 

syömäkuntoon. Niinpä meillä oli välillä sienikastiketta 

perunan kanssa, muuten niin yksitoikkoisen 

ruokavalion piristeenä. Marjoja piti kaikkien 

oppilaiden kerätä metsästä ja tuoda koululle. 

Ruokalista oli aikalailla puuro-ja vellivoittoinen, lihaa 

oli harvoin. Mannavelliä inhosin, mutta mannaryynistä 

tehty marjapuuro oli hyvää. Syötiin omassa luokassa, 

pulpetin päällä oli oma tekemä ruokaliina . 

Kummassakin luokassa oli oma opettaja. Tykkäsin 

käydä koulua ja luin kaikki mahdolliset kirjat koulun 

pienestä kirjastosta. Koulumatkaa oli kaksi kilometriä, 

joka kuljettiin jalan, satoi tai paistoi. Matkan varrella 

oli talo, johon tuli päivän aikaan posti, josta oli meidän 

koululaisten määrä ottaa postit mukaan kotiin 

palatessa. Koulun joulujuhla oli kylätapahtuma, johon 

opettaja harjoitutti tonttuleikit ja muut ohjelmat. 

Äitienpäivä oli suuri juhla. Oppilaat koristelivat luokat 

metsästä kerätyillä erilaisilla vihreillä köynnöksillä 

sekä tekivät äideille silkkipaperista kukat, jotka sitten 

saatiin laittaa äidin rintaan. Oli myös kahvitarjoilu, 

johon yläluokan tytöt olivat leiponeet koulukeittäjän 

kanssa pikkuleivät ja pullat. Tytöt keräsivät 

jauhot,sokerin,munat ja voin taloista. Kaikki antoivat, 

mistä vain kävi pyytämässä. Olin aika hyvä siinä 

hommassa. Ohjelmiakin oli harjoiteltu ja äidit 

pyyhkivät kyyneleitä kun lapset esiintyivät. Äiti ompeli 

uuden mekon aina joulujuhlaan ja keväällä 

äitienpäiväksi sekä saatiin uudet tennarit 

(kangaskengät) kesäksi.

Talvella oli kumikengät ja oikeasta villasta neulotut 

sukat, jotka kutittivat, mutta olivat lämpimät. Pitkiä 

housuja ei tytöillä ollut. Oltiin mekko päällä , myös 

esilliina koulussa piti olla aina. Lomia oli syksyllä kaksi 

viikkoa perunannostolomaa. Jolulomaa oli ainakin 

kolme viikkoa ja kesälomalle jäätiin hyvissä ajoin 

ennen toukokuun loppua.

Kaikki loma-ajat autettiin isää ja äitiä kun rakennettiin 

navetta ja uusi talo sekä raivattiin peltoa, että saadaan 

kasvattaa viljaa ja perunoita sekä muita juureksia. 

Eläimetkin tarvitsivat heiniä talveksi. Siinä riitt i puuhaa 

eikä ollut ajanvieteongelmia sekä oppi tekemään 

kaikenlaisia maatalon töitä. 
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Keltun koulun oppilaita. Kirsi Joki kolmannelta luokalta on eturivissä toisena oikealta. Veli Raimo on 
toisessa rivissä ensimmäinen ekaluokkalainen. 

Äitienpäivänä lapset esitt ivät 

eri ammatteja. Kirsti Joki on 
karttakepin kanssa opettajana, 

hänen veljensä Raimo esittää 

seppää kuvan keskellä.



Miilu-lehdessä ei aikaisemmin juurikaan ole ollut 

kirjoituksia Kolarin-suvun Hauholla asuvasta 

sukuhaarasta. Ajattelin tällä jutulla hieman 

paikata aukkoa. Olen äitini Annikin (Hilja Annikki 

Sipilä o.s. Kolari, 1930-2016, H 15 b) puolelta 

Kolarin sukua. Olen syntynyt vuonna 1951 

Hauholla, käynyt siellä kansa- ja keskikoulun, 

lukion Hämeenlinnassa ja opiskellut Tampereen 

yliopistossa kirjastoalaa. Olin yli 20 vuotta eri 

tehtävissä Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa 

ja 18 vuotta toiminnanjohtajana Suomen 

kirjastoseurassa Helsingissä. Viimeiset neljä 

vuotta olin myös luottamustehtävissä 

kirjastoalan maailmanlaajuisessa kattojärjestössä 

IFLA:ssa (International Federation of Library 

Associations and Institutions). Eläkkeelle jäin 

vuonna 2015.

Olen ollut kiinnostunut Kolarien sukuseurasta 

tutustuttuani äidilläni olleseen Kolarien suku 

-kirjaan. Liityin seuraan joitain vuosia sitten. Ensi 

vuonna on tarkoitus veljentyttären Hanna Sipilän 

kanssa osallistua tapaamiseen Kuopiossa. 

Olemme myös päättäneet kutsua Kolarien 

sukutapaamisen Hauholle vuonna 2023. Senkin 

takia pieni katsaus Hauhon Kolareihin on 

paikallaan.

Ensin muutama sana itse Hauhosta, joka kuuluu 

Suomen vanhimpiin pitäjiin. Tästä todistavat 

useat pitäjästä löytyvät kivi- ja rautakautiset 

kiinteät muinaisjäännökset. Nykyään Hauho osa 

Hämeenlinnaa, johon noin 4000 asukkaan pitäjä 

liitettiin 2009. Kotiseutuhenki on kuitenkin 

edelleen vahva. Siihen on osaltaan ollut 

vaikuttamassa aktiivinen Hauho-Seura. Se 

julkaisee Hauhon Joulu -kotiseutulehteä, pitää 

yllä kolmea museota (Esinemuseo, Vihavuoden 

myllymuseo ja Kotkon talomuseo) ja järjestää 

monenlaisia tilaisuuksia mm. Hauhon historian 

kirjoituksen tukemiseksi. Seura onkin jo 

julkaissut pitäjän historian kolmiosaisena 

teossarjana ja ainakin yksi täydennysosa on vielä 

tulossa. Kaunis luonto, keskiaikainen kivikirkko ja 

sen läheisyydessä oleva harvinaisen hyvin 

säilynyt historiallinen Wanha raitti, ?Hauhon 

Pispala?, ovat pitäjän ylpeyksiä.

Hauholla on aktiivista kulttuuri- ja muuta 

toimintaa etenkin kesäaikaan, jolloin myös 

lukuisat kesäasukkaat tuovat pitäjään oman 

värinsä. Täällä pidetään heinäkuussa joka 

lauantai kirkonkylässä kesätoria, joka kuhisee 

niin paikkakuntalaisia kuin lähipitäjien asukkaita 

kesämökkiläisistä puhumattakaan. Hauhon 

musiikkijuhlat viettivät juuri 20-vuotisjuhliaan. Se 

on viime vuosina levittäytynyt pitämään 

konsertteja Hauhon naapuripitäjiinkin. 

Kesäteatteritoiminta on ollut vilkasta 

vuosikymmeniä. Niskavuori-näytelmät ovat olleet 

ohjelmistossa useaan kertaan, onhan Hella 

Wuolijoki ammentanut aiheita näytelmiinsä 

entisen miehensä Sulo Wuolijoen kotipitäjästä 

Hauholta. Kesäkuun lopussa vietetään 

Niskavuori-viikkoa runsaine ohjelmineen. Hauho 

on inspiroinut niin kirjailijoita, kuvataiteilijoita, 

elokuvantekijöitä kuin muusikoitakin.

Sinikka Sipilä
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KOLARIN SUKU HAUHOLLA
Onhan Juicekin säveltänyt ja sanoittanut laulun 

Hauho. Suomi-Filmin ajoilta nykypäiviin on 

kymmenessä kotimaisessa elokuvassa 

kuvauspaikkana ollut Hauho.

HAUHON KOLARIEN HISTORIAA

Kolarien suku II -kirjassa kerrotaan lyhyesti 

Kolarien tulosta Sydän-Hämeeseen Hauholle 

suvun syntysijoilta Savosta Rautalammilta 

mahdollisesti jo 1500-luvulla. Rautalammin 

Särkisaloon oli 1552 perustettu Kolarin talo. 

Kylän länsilaidalla Sumiaisissa hauholaisilla 

eränkävijöillä oli useita eräsijoja. Sieltä on 

saattanut lähteä Kolarin sukuun kuulunut 

muuttaja erämiesten mukaan ja pestautua 

Hauholle Eteläisten kartanoon palkolliseksi. 

1600-luvun alussa Kolarin talo on lohkottu 

Eteläisten kartanosta, Martti Martinpojan talosta.  

Talon asukkaista papisto on kirkonkirjoissa 

käyttänyt sukunimeä Kolari. Talonnimen Kolari 

asiakirjalliset ensimaininnat ovat maakirjassa 

1701 Kolari ja kirkonkirjoissa 1707 Erich Kålari, 

1709 Erich Kolari, 1722 Kålari.

Sukukirjan mukaan Hauhon Kolarien sukujuonto 

on aloitettu 1664-1684 Kolarilla isäntänä olleesta 

Yrjö Matinpojasta, jonka pojasta Erkistä on 

edelläolevat maininnat 1700-luvun asiakirjoissa. 

Tiedetään myös, että suvun ulkopuolelta on kaksi 

kertaa tullut taloon vävystä isäntä, joka on 

sukunimen puuttuessa ottanut Kolari-sukunimen 

talon ja vaimon suvun mukaan. Edellä mainitun 

Erkki Kolarin tyttärenpojantyttären  Maria Kolarin 

(1746-1780) puoliso Mikko Heikinpoika Kolari 

(1746-1808) on nykyisten Hauhon Kolareiden 

kantaisä.

Minun äitini isä Juho Kustaa (käytti nimeä Kössi) 

Kolari (H 15) oli syntynyt vuonna 1885. Hän kuoli 

1949, kaksi vuotta ennen syntymääni. Hänellä oli 

viisi veljeä ja kaksi sisarta. Hänen isänsä Juho 

Kolari kuoli jo alle 40-vuotiaana, jolloin Ida-vaimo 

jäi leskeksi kahdeksan lapsen kanssa. Vanhin 

lapsi Juho Robert oli  tuolloin 15-vuotias ja nuorin 

Juho Edvard vasta kaksi vuotias. Kaikilla kuudella 

pojalla oli toisena nimenä Juho isänsä mukaan. 

Tyttäret olivat Matilda Maria ja Emma Eveliina.

TARINOITA KOLARIN SUVUSTA

Vuosisatojen kuluessa ovat miespolvet vaipuneet 

unholaan. Tiedämme kyllä nimiä, kun tutkimme 

sukukirjaa. Harvoista on kuitenkaan jäänyt 

jälkipolville muuta tietoa. Sitä arvokkaampia ovat 

kirjoitukset, joita on esi-isistä kirjoitettu ja jotka 

ovat säilyneet luettavaksemme.

Isoisäni Kössi Kolari on kirjoittanut muistelmia 

niin kotikylästään Eteläisistä kuin omasta 

isoisästään Juho Mikonpojasta (1828-1893, H 8). 

Kössi oli 8-vuotias isoisänsä kuollessa, joten hän 

muisti vielä itsekin isoisänsä ja oli kuullut 

hänestä tarinoita. Tässä pieni ote hänen 

kertomuksestaan: ?Kertojan isoisä oli tunnettu 

omapäiseksi ja sulkeutuneeksi luonteeksi, se 

ehkä johtui hänen terävyydestään ja suuresta 

tietomäärästään, jonka hän vaikeuksista 

huolimatta oli hankkinut. 'Hän vihasi tyhmyyttä 

kuin rakkikoira'. Hän oli lukenut kaikki saatavissa 

olevat kirjat ja hänelle tuli alusta asti Hämetär. 

Hän ei ollut vähääkään taikauskoinen, vihasi 

lasten ja sairashoidossa olevien puoskaroimista. 

Muuten hän iski suonta, sitoi haavoja, lääkitsi 

loukkaantuneita ja muuten sairaita eläimiä, ei 

uskonut emäntäänsä silloisten (kylläkin 

epäilyttävien) paarmuskojen hoitoon vaan 

toimitti hommat vaimonsa kanssa kahden. Hän 

laittoi kankaat. Hänen luonteestaan johtuen 
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luulen, että hän teki ne vain harrastuksesta ja 

miltei ilman, ja senkin uskon, ettei hän jollekulle 

epämieluisalle naapurille olisi taipunut tekemään 

palveluksiaan suuresta palkkiosta, jos ei 

kysymyksessä ollut jokin sairastapaus tai 

onnettomuus. Kun muut voivottelivat, silloin oli 

vaarin aika tullut. Silloin ei kysytty, oliko tarvitsija 

ystävä vai vihollinen, sama apu kummallekin.?

Äitini serkku Sulo Kolari (entinen Tuominen), 

Kössi Kolarin Emma-sisaren poika, oli 

lapsuudessaan viettänyt paljon aikaa 

Ida-isoäitinsä ja enojensa kanssa Kolarilla sen 

jälkeen, kun hänen oma äitinsä kuoli vain 

29-vuotiaana. Sulo oli silloin 6-vuotias. Hänestä 

kehittyi myöhemmin sujuvasanainen kirjoittaja, 

joka julkaisi useita lehtijuttuja ja runoja, 

erityisesti muistorunoja edesmenneistä 

kyläläisistä. Hän on kirjoittanut myös 

kotiseutujulkaisu Hauhon Jouluun artikkeleita 

omasta suvustaan.

?Kuusipa poikaa Kolarilla niin komiasti 

kulkee...?-otsikolla Sulo Kolari on kirjoittanut 

vuoden 1975 Hauhon Jouluun jutun, jossa hän 

kuvaili enoaan ja minun isoisääni Kössi Kolaria ja 

tämän viittä veljeä. Lainaan tähän hänen 

tekstejään, koska hän on aikalaisena ollut 

todistamassa näiden suvun kantaisien elämää. 

Itse en muista heitä, vaikka olisin jonkun heistä 

pikkutyttönä sukutilaisuuksissa tavannutkin. Sulo 

Kolarin mukaan  jokainen heistä oli oma 

erikoinen yksilönsä ja vain tuo yhteinen 

Jussi-nimi liitt i heidät samaksi kokonaisuudeksi. 

Siispä nyt, lyhyt muistelma Kolarien kuuden 

pojan vaellusta lähes puolen vuosisadan takaa.

?Vanhin poika Jussi oli syntynyt 1882 ja hän 

tosiaan kantoi tuota nimeä koko elämänsä ajan, 

hänen toinen nimensä oli Roope. Suurimman 

osan elämäänsä hän vietti setämiehenä veljensä 

(Kössin) talossa, vain muutaman vuoden oli 

poissa, mutta leskeksi jäätyään palasi 

synnyinkotiinsa ja uurasti sitten talon töissä 

kuolemaansa saakka. Hän oli kätevä puuseppä, 

jolta reki ja kirvesvarsi syntyi mallikelpoisena, 

myös pellolla oli kynnös kilpailun kestävä. Hän 

kuoli 1944 vähän yli kuudenkymmenen iässä.

Toinen veljeksistä oli Juho Rikhard 1884 syntynyt, 

joka Riku nimisenä eleli omassa talossaan 

Tulimäen rinteellä ja osti sitten myöhemmin 

Vähä-Järventaustan tilan. Hän oli myös hyvä 

puuseppä ja muurari, monet Riku-mestarin 

muureista on yhäkin käytössä Hauholla. Hänkin 

kuoli verraittain nuorena 1951, vain vähän yli 

kuudenkymmenen ikäisenä.

Kolmas poika Juho Kustaa oli Kustaa (Kössi) 

nimisenä Kolarin talon isäntä lähes neljä 

vuosikymmentä, joten monella tavalla hän jätti 

työnsä jäljet koko kylänkin elämään. Hän kävi 

nuorena Harjun maanviljelyskoulun (Virolahdella) 

ja oli  siten pystyvä ottamaan isännyyden Kolarin 

ja Paavolan taloissa, jotka molemmat olivat 

aikoinaan hänen omistuksessaan. Kätevä oli 

tämäkin isäntä töissään, sillä häneltä syntyi reki 

ja piironki, myös muurin hän teki vetävän. Monet 

vuodet hän hoiti omistamansa sahan koneita, 

asentaen paikoilleen imukaasumoottorin, joka ei 

ole ihan yksinkertainen laitos. Hän oli myös 

paljon mukana kylän seuratoiminnassa ja 

nuorempana hyvä juoksija ja kenttäurheilija, 

aikanaan hän oli kunnankin tehtävissä mukana. 

Monet vuodet hän kävi lääkitsemässä kylän 

lehmiä ja hevosia ja kykeni myös hoitamaan 

ihmisten pienemmät vammat. Ehken kaikista 

monipuolisin ja kätevin olikin tämä veljesjäsen, 
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hänkin kuoli vähän yli kuudenkymmenen 

ikäisenä 1949. Hän oli myös soittaja ja 

kuoromies.

Neljäs veljeksistä oli Juho Oskari, joka sitten 

Oskari nimisenä hoiteli Aholan ja Putkiston 

talojen isännyyttä vuosikymmenet, myös hän oli 

kätevä puuseppä. Hän olikin vanhin siitä 

veljes-kolmikosta, joka syntyi kahden tyttären 

jälkeen. Oskari näki päivänvalon 1890 ja elikin yli 

80-vuotiaaksi, saaden tuon kutsun 1972.

Viides veljeksistä oli Juho Henrik, joka sitten 

Heikki nimisenä oli vuosikymmenet koko 

kyläkunnan yhteinen remontti- ja korjausmies. 

Hän ei ollut puuseppä, mutta silt i ehken kätevin 

muissa tehtävissä, hän korjasi kelloja ja 

valokuvasi, myös meijerin konemiehenä hän oli 

monet vuodet.?

Heikki eli veljeksistä kaikkein vanhimmaksi ja 

kuoli 1982 90-vuotiaana.

?Veljessarjan kuopus on sitten Juho Eetvartti, joka 

Eetu nimisenä hoiteli Aintilan talon isännyyttä 

vuosikymmenet, hän oli myös hyvä puumies ja 

teki ovet ja ikkunapuut taloonsa. Hän oli ehken 

musikaalisin veljeksistä, monet vuodet hän soitti 

selloa kylän orkesterissa ja viulun sekä 

mandoliinin sävelet herkistyivät häneltä. 

Verraittain nuorena sai hänkin kutsun pois, hän 

kuoli 1954 ja olisi vasta seuraavana vuonna 

täyttänyt kuusikymmentä.

Jokainen heistä jätti oman työnsä jäljet talonsa ja 

kylän historiaan. He näkivät ympärillään kylän ja 

laajenevat pellot ja monilukuinen on se sisar- ja 

veljeslauma, joka jatkaa heidän työtään.?

Perheessä oli lisäksi vielä tyttäret Matilda Maria 

ja Emma Eveliina. He ovat saaneet nimensä 

tätiensa Maria Matildan, Eveliinan ja Emman 

mukaan. Matilda syntyi 1887. Hän sairastui 

5-vuotiaana aivokalvontulehdukseen pahan 

kylmettymisen seurauksena ja menetti kuulonsa 

ja puhekykynsä sekä näön toisesta silmästään. 

Hän eli naimattomana veljensä Kössin 

perheessä. Häntä kutsuttiin Tilda-tädiksi. Hän 

kävi nuorena Jyväskylän Kuuromykkäin koulun. 

Hän ei käyttänyt viittomakieltä, vaan hänellä oli 

oma elekieli, jota vain oma perhe ymmärsi.Hän 

oli taitava käsitöissä. Hän osasi virkata vaikeankin 

pitsin ilman ohjetta, vain mallista katsomalla. 

Vielä 80-vuotisjuhliinsa hän ompeli juhlapukunsa 

itse. Hän kuoli 1972.

Toinen tytär Emma syntyi 1889. Hän meni 

naimisiin seppä Tuomisen kanssa ja sai kaksi 

lasta Sulon ja Lyydian. Emma kuitenkin kuoli jo 

29-vuotiaana. Edellä jo kerroin, että Sulo oleskeli 

äitinsä kuoltua paljon mummulassaan Kolarilla 

Ida-mummunsa ja enojensa kanssa. Hän muutti 

aikuisena sukunimensä Tuomisesta Kolariksi.

Kolarin monilapsinen perhe asui Kolarin 1/6 

manttaalin talossa keskellä Eteläisten kylää. 

Aikuistuttuaan veljekset ja Emma-tytär menivät 

naimisiin ja muuttivat omiin taloihinsa Eteläisissä 

tai sen liepeillä. Ida-äidin kanssa kotitaloon jäivät 

asumaan Jussi, Matilda ja Kössi, joka meni 

naimisiin vasta 41-vuotiaana 1926 naapuritalon 

Sarkkolan tyttären Hiljan kanssa. He saivat kolme 

tytärtä. Eine syntyi 1927, Annikki-äitini1930 ja 

Helmi 1931.

ÄITINI PERHEESTÄ

Kössi ja Hilja asuivat perheineen Kolarilla aina 

vuoteen 1935, jolloin he uusjaon seurauksena 

myivät Kolarin perintötalon rakennukset vieraalle 

ja kylässä olevat pellot Eetu-veljelle ja rakensivat 
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Kotiveräjäl lä

Kerran ne taakseni jäivät

kotipor tti ja pihapuut.

On mennehet vuosien päivät

niin talvet ja kesän kuut.

Taas jällehen veräjän luona

minä katselen maisemaa.-

Niin jäivät aamuna tuona

kun lähdin taivaltaan.

On korkeelle koivujen latvat

kera vuosien ehtineet.

Monet muuttolintujen matkat,

näin tulleet ja lähteneet.

uudet rakennukset Paavolaan parin kilometrin 

päähän kylästä. Sinne raivattiin myös uutta 

peltoa.  Äitini oli 5-vuotias perheen muuttaessa 

Eteläisten kylästä pois, mutta hän muisti vielä 

hyvin aikoja vanhassa kodissa. Niistä hän on 

kirjoittanut vihkoon muisteluksia piirroksineen. 

Samoin hän kirjoitti elämästä uudessa kodissa 

Paavolassa. Siellä oli paljon serkkuja 

leikkikavereina naapurissa Oskari Kolarin 

perheessä, jossa oli kymmenen lasta. Siellä riitt i 

aina seuraa ja tekemistä.

Äidilleni Annikille ja hänen sisarilleen Einelle ja 

Helmille syntyi yhteensä 17 lasta, joten meillä 

serkuksilla oli myös seuraa toisistamme Kolarilla 

mummulassa käydessämme. Nyt on lastenlapsia 

ja lastenlastenlapsia jo useita kymmeniä.

NYKYPOLVIEN KOLARIT HAUHOLLA

Hauho on rakas paikka sukumme jäsenille. 

Alkuperäinen Kolarin talo seisoo edelleen 

Eteläisten kylän keskustassa, mutta ei ole enää 

suvun omistuksessa. Sen sijaan Paavolaan 

1930-luvulla rakennettu uusi Kolarin talo on yhä 

suvun hallussa.

Nykypolvien Kolareja jälkeläisineen asuu 

edelleen Eteläisissä tai muualla Hauholla. Osa on 

hajaantunut Hauholta lähipitäjiin, muualle 

Suomeen tai Eurooppaan. Kauimmaiset asuvat 

jopa muilla mantereilla. Sisareni tytär perheineen 

asuu Arizonassa ja edesmenneen serkkuni 

jälkipolvea Uudessa Seelannissa. On tapahtunut 

myös muuttoliikettä Hauholle ja Hämeenlinnaan 

päin muun muassa pääkaupunkiseudulta. Toisen 

sisareni tytär puolisoineen muutti Hauhon 

Wanhalle raitille Espoosta. Heidän nyt 2-vuotias 

tyttärensä on syntynyt heidän Hauholla 

asuessaan ja on paljasjalkainen hauholainen, 

nuorinta Hauhon Kolarien sukupolvea. 

Kesämökkejä ovat muualla asuvat Kolarit 

rakentaneet Hauholle, isiensä maille. Juuret 

vetävät puoleensa.
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Kolarien sukuseuran ensimmäistä tapaamista Hauholla olemme suunnitelleet pidettäväksi 

Eteläisten työväentalolla kesällä 2023. Se on isoisäni Kössi Kolarin piirtämä rakennus keskellä 

kylää, näkyvällä paikalla mäen päällä. Se on valmistunut 1911. Se on edelleen suosittu juhlatalo. 

Eteläisten kylä on ikivanhaa Kolarien asuinseutua, joten haluamme esitellä sitä muualta tuleville 

sukulaisille. Järjestämme myös tutustumiskierroksen Hauhon kirkolle, missä käymme katsomassa 

kirkkoa, Wanhaa raittia ja muita nähtävyyksiä. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita Hauholle!

Sulo Kolarin runo Kotiveräjällä, joka on ensi kertaa esitetty Hauho-Seuran 15-vuotisjuhlassa 

juhannuksena1963. Runossa hän kaipaa lapsuutensa aikoja Eteläisten Kolarilla.

Näin muistot mielehen tuovat,

kuvat kulkevat vuotten taa.

Ajan lapsuusvuosien luovat,

kun polkuas kulkea saa.

Kun lähden taas veräjäs luota

ma tietäni kulkemaan, -

En unhoita por ttia tuota,

en kotini maisemaa.

Yhä vieläkin muistojen tiellä

mun äitini laulu soi. -

Näin toivoen kuljen siellä,

taas por tilles palata voi.

TERVETULOA SUKUTAPAAMISEEN HAUHOLLE 2023!



RENESSANSSIAJAN 
HITTITEKNOLOGIA

Vuonna 1564 Ruotsia hallitsi Erik XIV. Hänen 

velipuolensa Juhanan aika Suomen hert tuana oli 

päättynyt edellisenä vuonna. Seitsenvuotinen sota 

Itämeren herruudesta riehui toista vuottaan. Silloisen 

Ruotsin alueen päävient ituote oli terva.

Tervasta oli saanut suvulleen nimen myös Lauri (Lars) 

Kolari, joka merkit t iin samaisena vuonna 

uudisasukkaaksi Koliman kylään, nykyisen 

Piht iputaan alueelle. Kolari tulee ruotsin sanasta 

kolare. Se tarkoit taa miilunpolt tajaa. Lauri oli siis 

tervantekijöiden sukua.

Noihin aikoihin ei ollut  mitenkään tavatonta kohdata 

tervantekijää. Terva oli ollut  yksi Ruotsin 

päävient ituotteista jo ainakin 1300-luvulta ast i. Sitä 

viet iin etenkin Englannin laivaston tarpeisiin. Tervalla 

käsitelt iin rungot, mastot, purjeet ja köydet, sekä 

muita varusteita vettä kestäviksi.

Lauri on tuntemamme Kolarien sukuket jun kantaisä. 

Leppävirran sukuhaaraa, jos tarkemmin halutaan 

mainita. Laurista eteenpäin t iedämme hyvinkin 

paljon, ainakin verrattuna häntä edeltäviin Kolareihin. 

Tiedot tervanpoltosta taitona ulottuvat kuitenkin 

pidemmälle kuin kirkonkirjat .

RAUTAKAUSI JA VIIKINGIT

Tervan hyödyntäminen eri materiaalien 

suojaamiseen, t iivistämiseen ja t ilkitsemiseen oli 

vält tämätöntä jo viikinkien aikaan.

Ruotsalainen tutkija Andreas Hennius on tutkinut 

viikinkiaikaisia tervakuoppia Uplannin alueella 

Ruotsissa. Löydetyt tervahaudat on ajoitet tu 

rautakauteen, vuosille 100-400. Viikingit  käytt ivät 

suurien tervamäärien tuottamiseen soveltuvaa 

tratt imaista hautaa. Tässä hautatyypissä tervaa ei 

valuteta rännillä tynnyriin, vaan terva valuu säiliöön 

haudan keskellä sijaitsevan kuopan pohjalle. Erona 

rännihautaan on se, että tervasäiliö pitää kaivaa esiin.

Tutkija Hennius on kuvaillut  valmistusmääriä 

viikinkien tervahaudoissa 700-luvulta läht ien jopa 

teollisiksi. Valtavissa haudoissa tuotett iin 

mäntypilkkeistä yhdellä poltolla jopa 200-300 lit raa 

tervaa. Hennius on päätellyt , et tä tervan valmistus 

tässä mit takaavassa on ollut  yksi olennaisista 

viikinkien valloitusretket - ja koko viikinkiajan! - 

mahdollistaneista tekijöistä

NEANDERTALIEN 

TUOTEKEHITYSPUTKI

Vaikka viikingit  tuott ivat tervaansa paljon ja 

tarmokkaast i, he eivät suinkaan tervan tekemistä 

keksineet. Tervan syntyajat ovat huomattavast i 

pidemmällä, viimeisimmän jääkauden takana.

Nykyinen ihmislajimme asettui Eurooppaan 46 000 

vuotta sit ten. Täällä he kohtasivat raskasrakenteisia 

luola-asujia, neandertalinihmisiä. Primit iivisestä 

maineestaan huolimatta neandertalit  olivat 

yllät tävän monitaitoisia. Yksi taidoista oli tervan 

tekeminen koivun tuohesta. Menetelmä, vaikkakin 

myöhempiä pienimuotoisempi, oli periaatteessa sama 

kuin nykyäänkin: puun kuumentaminen 

hapettomassa t ilassa. Materiaalina vain käytett iin 

koivun tuohta pihkaisten mäntyjen sijaan. 

Neandertalin ihminen käytt i tervaa liimana, 

esimerkiksi kivityökalujen kädensijoissa ja 

nuolenkärkien kiinnityksessä.

Taito ei ollut  millään tapaa uusi silloin, kun esi-isämme 

kohtasivat neandertalit . Neandertalien menetelmä 

jätt i jälkeensä tervakuulia, joita on löydetty Italiasta, 

Saksasta ja useasta muusta Euroopan maasta, 

ajoit tuen aina 200 000 vuoden taakse. Nämä jäljet  

ovat varhaisimmat merkit  tervan tekemisestä.

Vuosituhansien yhteiselon jälkeen neandertalit  jäivät 

paitsioon n. 30 000 vuotta sit ten. Laji hävisi, 

yhdistyen nykyihmiseen. Tervanteko jatkui.

TAKAISIN KOLARIEN KANTAISÄÄN

Ihmislaji asettui maanviljelyksen kehit tymisen myötä 

aloilleen. Kaikkien ei tarvinnut panostaa ravinnon 

hankkimiseen ja ammatit  alkoivat eriytyä. Joku 

porukasta oli hieman muita kärkkäämpi taikomaan 

puusta monikäyttöistä uutetta ? ehkä muuten vain 

pit i oleskelusta tervan tuoksussa metsän reunalla. 

Hänestä tuli porukan paikallinen kolari, jonka 

puoleen käännytt iin kun tervalle oli tarvetta: 

puhdistukseen, purjeisiin, köysiin, nahan käsit telyyn, 

katoille, kalaverkkoihin. Terva auttoi kuulemma 

vaivaan jos toiseenkin.

Tätä jatkui jokunen tovi. Sukupolvi toisensa jälkeen 

täytt i tynnyreitä aina vient iin ast i. Kunnes jälleen 

saavutamme Lauri Kolarin, tepastelemassa koht i 

Koliman kylää, 200 000 vuoden kehityksen 

huipentumana.

Lauri olisi historiallisista taustajoukoistaan 

varmaankin hämmentynyt. Tai välit tömästi 

häätämässä tervasudilla hullua loitommalle.

Tervantuotannon huippuvuosi Ruotsin alueella oli 

vuonna 1863. Silloin tervaa tuotett iin 227 000 

tynnyrillistä. Puualusten kauden päättyessä myös 

tervan tarve vähentyi. Menetelmien kehit tyminen ei 

myöskään suosinut enää tervahautoja. Suomessa ei 

poltettu tervaa enää vuoden 1930 jälkeen.

Terva ei ole kuitenkaan kadonnut. Kun seuraavan 

kerran nappaat myymälän hyllyltä tervashampoon, 

voit  luoda ajatuksen Laurille, viikingeille ja Britannian 

menneelle merimahdille. Ehkä jokin myös värähtää 

siinä osassa DNA:ta, joka sinussakin todennäköisest i 

on neandertalinihmistä.

Artikkeli on julkaistu alunperin Kolarien sukuseuran 

blogissa, kolarit.suvut.fi
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SUKUSEURA KOLARIT R.Y. 

OHJELMA

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2022
Lauantai 18.6.2022 klo 11:00-16:00 

REKISTERÖI SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI , 

VOIT VOITTAA SUKUKIRJAN

Sukuseurassa puhaltavat  uudet  tuulet . Paperipost in ja Facebookin rinnalle tuomme 
mahdollisuuden olla sukuseuran toiminnassa kiinni myös sähköpost itse. 

Poikkeusajat ovat korostaneet tarvetta saada jäsenistölle joustavast i t ietoa muutoksista esim. 
kokousajoissa tai lisäohjeita jäsenmaksun maksuun. Rekisteröidy nyt ja kerro rekisteröityessäsi 
myös, haluatko Miilun vain sähköisenä jatkossa. Voit  täydentää t ietoihin myös puhelinnumerosi.

Rekisteröi sähköpost iosoit teesi lomakkeella osoit teessa  

?
Sähköpost in määrä sukuseuralta tulee olemaan hyvin malt illinen, emmekä välitä jäsenistön 
osoit teita seuran ulkopuolelle. Kaikkien osallistujien kesken arvomme 3 kpl Kolarien suku II 
-kirjaa. Arvonta tapahtuu tammikuuhun mennessä rekisteröityneiden kesken. 
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Kylpylähotelli Rauhalahti,
Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio

11:00 Buffet-lounas 

13:00 Vuosikokous: sääntömääräiset 
asiat ja sääntömuutos

Vapaamuotoista ohjelmaa

Perinteiset arpajaiset, voitot 
tervetulleita

15:00 Kahvittelut

ht tp://kolarit .suvut .fi/rekisteroiKokoust ar jouksena on Kolarien suku II 
-kirja 10 ? ja viisi paitaa 5 ?

__

Saapum inen. Rauhalahdessa on ilmainen 
parkkipaikka ja helppo liikenneyhteys 
Vilkku-bussilla 7 Kuopion torilta. 

Lisää kohteesta osoitteessa www.rauhalahti.fi

Nähdään Kuopiossa!

Ilmoit tautuminen 22.5.2022 mennessä 
Pirkko Kuukkaselle, p. 044 0353520 tai 
kuukkane@dnainternet .net . 

Mainitse mukaan tulevien lasten 
lukumäärä ja iät  sekä osallistujien 
erityisruokavaliot .

Aikuiset  10 ?, lapset  (4-14 vuot ta) 5 ?. 
Nuoremmat ilmaiseksi.  

Maksu sukuseuran t ilille  
FI 46 5720 1020 4140 13. 

Käytä maksaessasi viitenumeroa 2008.

NÄIN ILMOITTAUDUT

Kylpylähotelli/hotellihuoneet 
kylpylähotellissa

- 2 hengen huone 126 e/vrk
- 1 hengen huone 101 e/vrk
- huone perheelle 157 e/vrk (2 aikuista 

ja 1-2 lasta alle 15 v)

Hinnat sisältävät aamiaisen ja kylpylän 
sekä kuntosalin vapaan käytön.

Majoituksesta on tehty kiint iövaraus 
tunnuksella ?Kolarit 18.6."

Jokainen majoit tuja tekee itse varauksen 
suoraan hotellista p. 030  608 30 tai 
myynt i@rauhalaht i.fi 31.5.2022 
mennessä.

OSALLISTUMISMAKSU

MAJOITUSHINNAT OSALLISTUJILLE



 

JÄSENMAKSU 2022 Jäsenmaksu: 10 euroa 
Ainaisjäsenmaksu: 100 euroa. 

ERÄPÄIVÄ   15. TAMMIKUUTA 2022

Käytä tarvit taessa alla olevaa pankkisiirtolomaketta maksamiseen. Jos maksat useamman henkilön 
jäsenmaksun, mainitse siitä laskun viest iosassa. 

Huomaa oma maksuviit teesi osoitelapussa.

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

? ?

Lähettäjä:
Sukuseura Kolarit ry.
Kuninkaankatu 30 A 5
70100 Kuopio
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