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Hyvää ystävänpäivää rakkaat sukulaiset ja Saarelaisten ystävät! 
Ystävyys ei tunne välimatkoja eikä se laske kohtaamisia. Monet sukulaiset ovat kaukana ja 

tapaamiset harvassa, mutta sitäkin lämpimämpiä, kuten sukupäivillä koettiin.  

Jukka Kuoppamäen laulun sanat sopivat hyvin tähän aikaan: 

”Paljon sanomatta jää, kun harvoin tavataan,  

mitä kaikkea mä yksin mietinkään. 

Kiire on, me tuskin katsein toista kosketaan,  

voi jos ajan saisi kerran riittämään!” 

Pidetään yhteyttä 
Sukuseura on hyvä väylä pitää yhteyttä kaukaisempiinkin sukulaisiin. Sukuseuran nettisivut 

(saarelaiset.fi), Facebook (Saarelaisten suku) ja Saarelaisten Sanomat kertovat sukuseuran 

toiminnasta sekä suvun kuulumisia ja tarinoita. Sinunkin tarinasi on kertomisen arvoinen, 

joten kirjoita meille. Kokoamme tarinoita mm. ruokaperinteestä ja erilaisista ammateista. 

Julkaisemme niitä sekä netissä että sukulehdessä. 

Paljon tietoa suvusta on jo koottu kirjoihin. Saatavana ovat vielä Sukukirja 2 (30 €), Kuvakirja 

(30 €) ja Tarinakirja 2 (35 €). Tilaukset sähköpostilla veijo.saarelainen@wippies.fi. Olavi 

Martikaisen ansiokasta työtä sukututkijana jatkaa Ari Saarelainen. Ari on luvannut antaa 

myös DNA-sukututkimukseen liittyvää opastusta (asaarelainen@hotmail.com).  

Jäsenrekisteri on uudistunut – sähköpostilista kaipaa täydennystä 
Uusi jäsenrekisteri toimii jo ja auttaa meitä pitämään yhteyttä jäsenistöön. Siitä osoituksena 

on tämä sähköpostitse lähetettävä jäsenkirje. Ilmoita tietojesi muutokset rekisterin pitäjälle 

mikko.i.malinen@gmail.com. Vinkkaa sähköpostiosoitteiden ilmoittamisesta myös muille 

sukulaisillesi. Mitä enemmän meillä on sp-osoitteita, sitä tehokkaampaa tiedotuksemme on. 

Lisää asiasta huhtikuussa ilmestyvässä Saarelaisten Sanomissa. 

Hanki kaksi uutta jäsentä, saat kuvakirjan ilmaiseksi! 
Sukuseuran ydintehtävä on yhdistää Saarelaisia. Meitä on nyt lähes 300 jäsentä, mutta lisää 

kaivataan. Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä Mikko Maliseen, puh. 040 828 6343.  

Jos hankit kaksi uutta jäsentä sukuseuraan, saat palkkioksi Saarelaisten kuvakirjan. Siinä on 

336 sivua ja 1200 kuvaa. Se on melkoinen tietopankki ja kuvaa hyvin Saarelaisten elämää, 

pukeutumista, juhlahetkiä, harrastuksia ja työtapoja yli sadan vuoden ajalta.  

Tulossa retki Pielisen ympäri Saarelaisten maisemiin 
Pielisen retki järjestetään 28.–29.5. Bussikuljetus lähtee Joensuusta lauantaina klo 12, paluu 

on sunnuntaina klo 18. Yöpyminen on Nurmeksen Hyvärilässä. Retkellä tutustutaan suvun 

merkittäviin paikkoihin. Retken hinta yöpymisineen ja illallisineen on 190 €. Lisätietoja Anu 

Saarelaiselta: anusaarelainen@gmail.com.  

 

Lämpimin terveisin  

Anita Saarelainen 

puh. 0400 599090 
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