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Nautitaan sukulaisten tapaamisista 
Saarelaisten sukuseura toimii myös kesällä. Toukokuun lopussa tehty retki suvun 

maisemiin oli onnistunut. Seuraavaksi tavataan sukua Pielisen Savotan ja Vaskiviikon 

aikoihin, jolloin monet ovat käymässä synnyinseudullaan Savo-Karjalassa. 

Sukulaiset läheltä ja kaukaa tapaavat usein kesällä. Ota kuvia suvun tapaamisista ja 

toimita niitä Saarelaisten Sanomien toimitukselle pienten tekstien kera. Kiva 

yhdistävä tekijä on suvun pikeepaidat, joita voit tilata sihteeriltä. Julkaisemme juttuja 

ja kuvia seuraavissa Sanomissa, joka ilmestyy syksyllä. 

Saarelaisten Sanomien toimittaja on Veijo Saarelainen 

(veijo.saarelainen@wippies.fi). Lehti on saanut jäsenistöltä hyvää palautetta, josta 

olemme kiitollisia. 

Mikko Malinen järjestösihteeriksi 
Mikko Malinen on aloittanut sukuseuran järjestösihteerinä. Hän toteuttaa seuran 

toimintasuunnitelmaa yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa. Tehtäviin 

kuuluvat jäsenasioiden hoito, seuran hallinto, varainhankinta (esim. kirjamyynti), 

tiedotus, nettisivujen kehittäminen, neuvonta sukututkimusohjelman käytössä sekä 

seuran 25-vuotishistoriikin aineiston kokoaminen. Tehtävää siis riittää. Työ jatkuu 

ensi kevääseen. 

Hallitus toivottaa Mikolle onnea tehtävään ja toivoo koko suvun tukea tehtävän 

hoitamisessa. Suunnitelmissa on monenlaista uutta toimintaa. Pidetään yhteyttä 

puolin ja toisin! Joensuussa asuvan Mikon tavoittaa sähköpostitse 

mikko.i.malinen@gmail.com tai puhelimitse 040 828 6343.  

Tähän mennessä Mikko on tehnyt mm. esittelyvideoita MyHeritage-

sukututkimusalustasta. Tästä asiasta lisää seuraavassa Saarelaisten Sanomissa. 

Ensimmäiset videot ovat jo nähtävissä osoitteessa 
http://saarelaiset.fi/sukututkimus/opetusvideoita/ 

Retki Pielisen ympäri Saarelaisten maisemiin sai kiitosta 
Pielisen retki tehtiin helatorstain jälkeisenä viikonloppuna. Tutuksi tulivat niin Kolin 

museo ja vanhat valokuvat, muistomerkit, Puu-Nurmes, Pielisen ulkomuseo kuin 

Kontiovaaran kaunis tie. Osallistujia oli kolmisenkymmentä. 

Kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelaisen tietämys paikoista ja henkilöistä oli aivan 

huikea. Monet suvun tarinat ja muut seudun kertomukset Simo Hurtasta 

partisaaneihin jäivät mieliin. Museon pihalla yhdessä laulettu Karjalan kunnailla 

herkisti sopivasti tunnelmaa.  

mailto:veijo.saarelainen@wippies.fi
mailto:mikko.i.malinen@gmail.com
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsaarelaiset.fi%2Fsukututkimus%2Fopetusvideoita%2F&data=05%7C01%7C%7Cafac5368eff241945d3e08da3e4acffb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637890788685948666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P2Epc5tgkIgl1CnnXedy8LUI7ZVNAIRktTLZJigQ1rg%3D&reserved=0


 JÄSENKIRJE 3/2022 
 

 

Päävastuun retken järjestelyistä kantoi Anu Saarelainen, jolle kuuluvat suuret 

kiitokset. Me osallistuneet voimme yhtyä erään matkalaisen kommenttiin: ”Aivan 

mahtava reissu sukulaisten kanssa esi-isien ja -äitien jalanjäljillä Pielisen Karjalassa. 

Ja kyllä Pohjois-Karjalan luonto on kaunis! Ja käki kukkui siellä ja kevät ol:).” 

Suvun pikeepaidoissa vaihtoehtoja 
Sukuseuran pikeepaidat ovat klassisia puuvillaneulospaitoja. Värit ovat musta ja 

khaki. Naisille myös kapeampi malli. Paidan rinnassa lukee SAARELAISET tai Juuret 

Pielisen Karjalassa. Teksti musta tai valkoinen. 
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Paidan hinta on 35 euroa. Tilaa samalla useampi, niin säästät postimaksuissa. Sihteeri 

vastaa kyselyihin ja ottaa vastaan tilaukset sähköpostitse (ruuska.pirjo@gmail.com) 

tai puhelimitse 040 715 7211.  

Tavataanko Lieksassa sunnuntailounaalla tai kahveilla 24.7.? 
Lieksassa tapahtuu kesällä monenlaista. Tunnetuin tapahtuma lienee Vaskiviikko, 

joka on 22.–29.7. Ks. Lieksan Vaskiviikko (lieksabrass.com). Pielisen Savotta 21.–22.7. on 

myös mielenkiintoinen. Tänä vuonna aiheina ovat yhteydet (to) ja koulutus (pe). 
Etusivu - Pielisen Savotta ry. 

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat tuolloin Lieksan maisemissa – mahdollisesti muitakin 

hallituksen jäseniä ja aktiiveja. Tule tapaamaan meitä ja kerro, mitä odotat 

sukuseuralta. Tapaamme omakustanteisella lounaalla su 24.7. klo 13–14 Hurtan 

Holvissa, Simo Hurtan katu 11. Tarjoamme pullakahvit.  

Voit myös tilata sukuseuran paitoja, kirjoja tai muita tuotteita (ks. Saarelaisten 

Sanomat) ja noutaa ne tapaamisen yhteydessä. Tee tilauksesi sihteerille hyvissä 

ajoin. 

Kaunista juhannusta! 
Nautitaan kauniista kesästä ja palataan sukuseuran kuulumisiin syksymmällä! 

 

Lämpimin terveisin  

Anita Saarelainen 

puh. 0400 599090 
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