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Hyvää kevättä Saarelaisten sukuseuran jäsenille! 
Sukuseuramme on saanut käyttöön uuden jäsenrekisteriohjelman. Sen ansiosta 

voimme lähettää tiedotteita (ja jäsenmaksulaskun) sähköposteihin.  

Sukuseuran toiminta vilkastuu kesää kohti mentäessä. Ajankohtaisia asioita ovat Saa-

relaisten Sanomien uudistaminen, kevätretki Pielisen ympäri ja pikeepaitojen han-

kinta sukua yhdistämään. Näistä tässä kirjeessä. Jäsenkirjeet ovat luettavissa myös 

nettisivulla saarelaiset.fi, joka sekin tulee uudistumaan tänä vuonna. 

Kehitetään Saarelaisten Sanomia yhdessä 
Sukuseuran hallitus on ottanut yhdeksi tehtäväkseen parantaa seuran tiedotusta ja 

aktivoida jäsenistöä osallistumaan. Tässä tehtävässä välineemme ovat Saarelaisten 

Sanomat, Facebook-sivu ja jäsenkirjeet. Tärkein ja laajalevikkisin näistä välineistä on 

Saarelaisten Sanomat. Toivommekin palautetta sukulehdestä. 

Olet varmaan tutustunut lehteemme. Luetko lehden tarkkaan vai tyydytkö silmäile-

mään sen? Jos edellinen lehti on tallessa, kaivapa se esille ja pohdi seuraavia kysy-

myksiä: Olivatko tekstit sujuvia, otsikot kuvaavia, aiheet kiinnostavia? Oliko teksti-

koko sopiva? Entä juttujen pituus? Lehden aiheissa toistuvat sukututkimus, henki-

löesittelyt, tarinat, muistelut, matkakertomukset ja huumori. Oliko jotain liikaa? Mitä 

jäit kaipaamaan? Mitä mieltä olit kuvituksesta? 

Laita kommenttisi minulle (anita.saarelainen@hotmail.com) tai toimittajallemme 

Veijolle (veijo.saarelainen@wippies.fi). Seuraava lehti on tulossa huhtikuun lopussa. 

Ilmoittaudu retkelle Pielisen ympäri Saarelaisten maisemiin 
Pielisen retki järjestetään helatorstain jälkeisenä viikonloppuna 28.–29.5. Bussikulje-

tus lähtee Joensuusta lauantaina klo 12, paluu on sunnuntaina klo 18. Yöpyminen on 

Nurmeksen Hyvärilässä.  

Kierrämme Pielisen ympäri ja tutustumme esi-isiemme maisemiin ja suvulle tärkeisiin 

paikkoihin. Reitti on Joensuu-Koli-Nurmes-Varpanen-Lieksa-Kontiovaara-Joensuu. Ko-

lilla näemme valokuvaaja Einar A. Saarelaisen valokuvakokoelman sekä kansanedus-

taja Pekka Saarelaisen muistomerkin. Nurmeksessa käymme oppaan mukana Puu-

Nurmes-kierroksella ja kuulemme kauppalassa vaikuttaneista Saarelaisista.  

Sunnuntaina jatkamme matkaa kohti Varpasta, jonne esi-isämme Esko on aikoinaan 

Oulun suunnalta saapunut. Lieksassa käymme Pielisen museossa, Timitran linnassa ja 

Lieksan Maunolassa. Joensuuhun matkaamme Kontiovaarantien kautta ja kuulemme 

partisaanien tuhotöistä. 

Aikataulu sopii etelän junayhteyksiin. Retken hinta on 190 euroa, joka sisältää yöpy-

misen, ruokailut ja bussikuljetuksen, opastuksen ja pääsymaksut. Jäsenille erikoistar-

jous. Kysy lisää ja ilmoittaudu Anu Saarelaiselle: anusaarelainen@gmail.com.  
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Tilaa kevääksi oma pikeepaita – hyvä paita vaikka suvun retkille! 
Sukuseura teettää pikeepaitoja. Paidat ovat klassisia, lyhythihaisia puuvillaneulospai-

toja, joissa on nappilista ja sivuhalkiot. Mustasta paidasta löytyy kokoja XS:stä 

5XL:ään, khakin värisenä XS–3XL. Naisille on vaihtoehtona oma, kapeampi malli, koot 

XS–2XL, väri khaki tai harmaa. Lapsille vaihtoehdot ovat sininen ja punainen, sentti-

koot 90/100–150/160. Paidan rinnassa lukee SAARELAISET. 

 

Aikuisten paidan hinta on 35 euroa, lasten 25 euroa. Tilaa samalla koko perheellesi, 

niin säästät postimaksuissa. Tilaa paita sihteeriltä sähköpostilla 

(ruuska.pirjo@gmail.com) tai soittamalla 040 715 7211.  

Anna äänesi kuulua 
Sukuseuran nettisivut (saarelaiset.fi), Facebook (Saarelaisten suku) ja Saarelaisten 

Sanomat kertovat sukuseuran toiminnasta sekä suvun kuulumisia ja tarinoita. Sinun-

kin tarinasi on kertomisen arvoinen, joten kirjoita meille. Esim. erilaiset suvussa esiin-

tyneet ammatit kiinnostavat sukututkijoita. 

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

mutta lisää kaivataan. Jäseneksi voi liittyä nettisivun kautta tai 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, harrastuk-

sia ja työtapoja yli sadan vuoden ajalta.  

 

Lämpimin terveisin  

Anita Saarelainen 

puh. 0400 599090 
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