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Suomen Mestari 3
Collianderien suku alkaa porvari, kaupunginvouti Markus Jöranssonista, joka toimi
Vanhassa Helsingissä 1600-luvun alussa. Hänen nuorempi poikansa oli Henrik
Markusson, josta tuli Rymättylän kirkkoherra. Hän otti käyttöön sukunimen Colliander.
Vanhin poika oli Mårten Markusson jatkoi Vanhan Helsingin porvarina ja hänestä tuli
Oulunkylän kartanon omistaja. Myös Mårten Markussonin poika, Zacharias
Mårtensson, otti käyttön sukunimen Colliander. Hänestä tuli Padasjoen kirkkoherra ja
hän peri myös Oulunkylän rälssitalon. Zacharias Collianderin pojista kapteeniksi kohosi
Arvid Colliander, joka sai omistukseensa Kalhon Tauralan kartanon. Hän kertoo tässä
kirjassa sotaretkistään Suuren Pohjansodan aikana 1700-luvun alussa. Hänen viidestä
pojastaan neljä ryhtyi sotilasuralle ja yksi ryhtyi papiksi. Arvidin pojista majuri Sigfrid
Colliander kohosi majuriksi ja hänen pojistaan majuri Otto Johan Colliander peri
adoption kautta aatelisarvon everstiluutnantti Carl Wilhelm Wadenstjernalta, jonka omat
pojat kuolivat nuorina. Molemmat olivat Suomen sodassa Viaporin puolustajia, joista J.
L. Runeberg on kirjoittanut Vänrikki Stoolin tarinoissa runon Veljekset. Suvussa on
paljon sotilaita. Siihn kuuluu kymmenen kenraalia, joista kuusi on Markus Jöranssonin
jälkeläisiä. Tunnetuin heistä lienee kenraaliluutnantti Claes Charpantier, joka kutsuttiin
loppuvuodesta 1917 Sotilaskomitean puheenjohtajaksi, mutta luovutti paikkansa C.G.E.
Mannerheimille. Monista suvun henkilöistä tuli myös pappeja ja akateemisen tutkinnon
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suorittaneita henkilöitä. Sukuun kuuluu myös naimakauppojen kautta Granfeltin,
Rosenbröijerin ja Schildtin aatelissukujen henkilöitä. Sukuun kuuluu myös yksi
purjehduksen olympiavoittaja. Asko Vuorinen on tekniikan lisensiaatti Espoosta. Hän on
tehnyt uransa Imatran Voiman Atomivoimaprojektiryhmässä pääsuunnittelijana ja
Wärtsilän tytäryhtiön toimitusjohtajana. Hän on toiminut myös Espoon
kaupunginvaltuutettuna 1980- ja 1990-luvuilla.
Ei hakaristilippua voi unohtaa kun se kotilahdella liehuu.

This thoroughly revised third edition of Finnish: An Essential Grammar is
grounded in fundamental insights of modern linguistics and incorporates some of
the latest achievements in the description of written and spoken Finnish. It gives
a systematic account of the structures of the written language and offers
increased attention to the key characteristics of present-day colloquial Finnish.
No prior knowledge is assumed on the part of the reader and grammatical rules
are clearly explained without jargon. Features of this new edition include: •
pronunciation guide, including the tendencies in present-day colloquial Finnish •
thorough descriptions of morphology (word structure) and syntax (sentence
structure) • clear rules and an abundance of concrete examples, from both
written and colloquial Finnish • updated vocabulary in the examples • an
effective new scheme for detecting the morphological structure of any word form
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• subject index. This is the ideal reference source both for those studying Finnish
independently and for students in schools, colleges, universities and adult
classes of all types.
Henkilötietoja nykypolven suomalaisista.
Kasvien viisaus, kivien muisti on kirjan muotoon puettu kertomus Suomen luonnon kätketyistä
värähtelyominaisuuksista. Luonto puhuu ystävilleen monin tavoin, joista värähtelyjen ja
energioiden kieli on yksi. Samalla kirja jatkaa Mestari Hilarionina tunnetun henkisen opettajan
antaman tiedon tuomista julkisuuteen. Hilarionin opetuksista kootun sarjan edellisten osien
Suomen luonnon valkoista magiaa (2007) ja Astrologia ja Henkinen Tie (2008) tavoin Kasvien
viisaus, kivien muisti viitoittaa reitin henkisempään todellisuuskuvaan ja maailmankäsitykseen,
jossa ovat läsnä myös todellisuuden korkeammat ulottuvuudet ja ihmisen henkinen rakenne.
Kaikki mikä on värähtelee. Näitä orgaanisen ja ei-orgaanisen maailman värähtelyitä voidaan
tallentaa veden muistiin. Erilaisilla värähtelyuutteilla on jo vuosikymmenten perinteet
länsimaisessa täydentävässä lääkinnässä, jota kutsutaan värähtelylääkinnäksi. Kirjassa
esiteltyjen 60 kukka- ja kiviuutteen vaikutukset ulottuvat kuitenkin kauaksi hoitavien vaikutusten
ulkopuolelle. Uutteiden energiat aktivoivat mm. luovaa, taiteellista puoltamme ja henkisiä
kykyjämme ja auttavat meitä ymmärtämään paremmin ihmisenä olemisen tiedettä ja taidetta
sekä paikkaamme ja merkitystämme elämän kokonaiskudelmassa. Tervetuloa elämäsi
löytöretkelle!
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Suomen mestari 3Suomen mestari 3Finnish: An Essential GrammarRoutledge
Suomen Collieyhdistys ry julkaisee 70-vuotisen toimintansa kunniaksi juhlajulkaisun,
jossa kerrotaan suomalaisista collieista ja yhdistyksen toiminnasta keskittyen erityisesti
viimeiseen kymmeneen vuoteen, 2006–2015. Kirja on jatkumoa 50- ja
60-vuotisjuhlajulkaisuille. Kirjassa esitellään myös ajanjaksolla Vuolasvirta-palkitut
kasvattajat ja kerrotaan rotua kohdanneista merkittävistä muutoksista, unohtamatta
mittavaa lähes 500 koiran kansanvälisten ja kansallisten valioiden esittelyä kuvineen.
Kihelmöivän jännitysnäytelmän tavoin peliminuutti minuutilta etenevä jalkapalloromaani
kulissien takaisista vehkeilyistä.
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