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Uutta tuulta sukuseuran purjeisiin 
 

Ensi kesänä Saarelaiset kokoontuvat 25.7. kuu-
densille sukupäivilleen Peräniemen kasinolle 
Kuopioon. Sukukokouksessa valitaan uudet halli-
tuksen jäsenet ja hyväksytään sukuseuran toimin-
tasuunnitelmat seuraavalle kolmivuotiskaudelle. 
 
Nyt on jo aika miettiä uusia hallituksen jäseniä ja 
seuran toimintasuunnitelmia. Hallituksen jäsenet 
ovat kyllä uusiutuneet vuosien varrella, sillä ny-
kyisessä hallituksessa on enää kaksi jäärää, jotka 
ovat olleet alusta asti mukana, Olavi Martikainen 
ja minä. Toivon, että sukuseura kykenee edelleen 
uusiutumaan ja löytää tuoreita voimia, jotka tuo-
vat uutta tuulta seuran työhön. Erityisesti toivon, 
että löydämme nuoria jäseniä hallitukseen.  
 
Seuran toiminta on jatkunut aktiivisesti senkin 
jälkeen, kun perustavaa laatua oleva sukututki-
mustyö ja sukukirjat ovat valmistuneet. Kuvakirja 
ilmestyy seuraaville sukupäiville, ja pienempi-
muotoinen sukutapaaminen, Pielisen risteily, on 
järjestetty sukujuhlien välillä. Tänä vuonna järjes-
tetään ensimmäisen kerran pikkujouluristeily su-
vun jäsenille. Suvulle on saatu kauniit sukukorut, 
joita kyllä kelpaa kantaa sukutapaamisissa ja 
muissakin tilaisuuksissa.  
 
On mukava huomata, mitä kaikkea muuta suvus-
sa tapahtuu. Avioliiton solmimiset, syntymät ja 
muut perhetapahtumat kiinnostavat suvun jäse-
niä. Niistä olisi kiva saada tietoa sukuseuran leh-
teen ja nettisivuille.  
 

 
 
 
Kesällä erityisen merkittävä tapahtuma oli Anita 
Saarelaisen väitöstilaisuus Jyväskylän yliopistossa. 
Myös kaikki se, mitä suvun yritystoiminnassa ta-
pahtuu, kiinnostaa lehden lukijoita. Ottakaa yhte-
yttä sukuseuran hallituksen jäseniin ja esittäkää 
ideoita seuran toimintasuunnitelmaa varten. Toi-
vomme myös Saarelaisten Sanomiin juttuja ja 
uutisia erilaisista tapahtumista. Näissä asioissa 
voitte kääntyä suoraan toimittaja Marjatta Tör-
hösen puoleen.  
 
Enpä osannut odottaa 14 vuotta sitten, kun suku-
seura perustettiin, miten antoisaa ja rikastuttavaa 
on ollut olla mukana seuran työssä. Joka kerta on 
ollut mukava tavata hallituksen jäseniä eivätkä 
kokoukset ole koskaan olleet ikäviä tai pitkästyt-
täviä. Pikemminkin aika on tuntunut loppuvan 
kesken hallituksen kokouksissa. Olen vuosien var-
rella tavannut myös paljon mukavia sukulaisia, 
joita en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt.  
 

 
 
Tämä vuosi on kulumassa loppuun, ja pian 
alkaa valmistautuminen jouluun. Toivotan 
kaikille Saarelaisille oikein Hyvää Joulua ja 
Onnekasta Uutta Vuotta 2015.  

 

Olavi Saarelainen 
puheenjohtaja 

 

Puheenjohtajan 

kynästä 
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Näyttää siltä, että sukuseurassa tarvitaan todella muitakin yhteisiä tapaamisia kuin joka kolmas vuosi jär-
jestettävät sukupäivät. Onnistuneen Pielisen risteilyn rohkaisemana vihjasin viime lehdessä, että mitäpä, 
jos järjestettäisiin pikkujouluristeily Itämerellä.  
 
Kesän aikana jotkut jo kyselivät, että mitä pikkujouluristeilylle kuuluu. Niinpä tuo risteily järjestetään lauan-
taina 29.11. Meille on varattu Viking Linjan kongressitila paluumatkalla, ja siellä on kahvitusta, salaattibuf-
fet ja mielenkiintoista ohjelmaa. Joulupukkikin tulee jakamaan lahjoja. Menomatkalla on varattu laivan 
joulubuffet lounaaksi. Tarkoituksen on valita myös vuoden Saarelainen eli vuoden Vippis. Tallinnassa viivy-
tään kolme tuntia, joten silloin on tilaisuus tehdä myös jouluostoksia.  

Tervetuloa ensimmäiselle Saarelaisten pikkujouluristeilylle!                      Olavi Saarelainen

 
 

Saarelaisten sukuseuran pikkujouluristeily Tallinnaan 29.11.2014 
 
OHJELMA: 
klo 10.30 Kokoontuminen Viking Linjan satamaterminaaliin Katajanokalla, maihinnousukorttien jako 
     11.30 Viking XPRS lähtee 
     11.45 Lounas (laivan joulubuffet) 
     14.00 Laiva saapuu Tallinnan satamaan. Mahdollisuus kaupungilla käyntiin ja ostosten tekoon. 
    16.50  Paluu kaupungilta laivalle 
    17.00 Kokoontuminen laivan kongressiosastolle  
  - Tervehdyssanat, Olavi Saarelainen 
  - Saarelaisten laulu, iloinen pikkujouluporukka eli koko poppoo 
  - Sukuseuran kuvakirjan valmistuminen, Olavi Martikainen 

 - Vuoden 2014 Vippiksen valinta; hallitus asettaa 3 ja yleisö 2 ehdokasta, ehdokkaiden tehtävänä on 
kehua itseään ja jotakin toista ehdokasta, lopuksi äänestetään kenestä tehdään vuoden Vippis. 

 Yhteislaulua 
Joulupukki tulee; Jokaista matkalle osallistujaa pyydetään varaamaan yhden enintään 10 euron arvoi-
sen lahjan pukinkonttiin. 

 Salaattilounas, jonka yhteydessä ”puuropuhe” taikka salaattipuhe. 
    20.30 Laiva saapuu Katajanokan satamaan Helsinkiin. 
 
RISTEILYN HINTA    

Risteilyn hinta on 62 euroa ja se sisältää risteilyn, joulubuffet lounaan, sekä paluumatkalla salaattibuf-
fetin, kokouskahvit ja hedelmiä. Matkatavaroita ja ostoksia varten käytettävissä on 4 hyttiä. 

 
ILMOITTAUTUMINEN  

Risteilylle pitää ilmoittautua viimeistään 28.10. mennessä Olavi Saarelaiselle puh. 0400 718 563, säh-
köposti olavi.saarelainen@pp.inet.fi. Osallistumismaksu 62 euroa on maksettava sukuseuran tilille 
FI46 5600 0520 2536 52 samaan aikaan eli 28.10 mennessä.  

 
      

Pikkujouluristeily 
Tallinnaan 
29.11.2014 
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Sukupäivillä tavataan 
 
 
Kuudennet sukupäivät järjestetään 
lauantaina 25.7.2015 Peräniemen 
kasinolla Kuopiossa.  
 
Tänä vuonna samaan aikaan oli Rockcock kon-
sertti Väinölänniemellä, ja koko Väinölänniemi oli 
suljettu. Tuntui jo siltä, että joudumme joko vaih-
tamaan paikkaa taikka aikaa, sillä samanlainen 
konsertti järjestetään myös ensi kesänä. Sain kui-
tenkin kuulla, että ensi kesän konsertti on viikkoa 
myöhemmin, joten se ei estä meitä pääsemästä 
Väinöläniemen kautta Peräniemen kasinolle.  
 
Sukupäivät aloitetaan perinteiseen tapaan ilmoit-
tautumisella ja lounaalla. Päivien ohjelmaan kuu-
luu uuden kuvateoksen esittely. Tietysti tilaisuu-
dessa on myös musiikkia. Olen sopinut musiikin 
esittämisestä varsin mielenkiintoisen yhtyeen 
kassa. Yhtye kantaa nimeä ”Senkka”, ja sitä joh-
taa entinen Suonenjoen musiikkiopiston rehtori 
Heikki Ritvanen.  
 
Olen tehnyt vakoiluristeilyn sukupäivien ohjel-
maan varatulla Osmo – aluksella. Kyllä se kelpaa 
meidän tarkoituksiimme vallan mainiosti.  
 
Alakannella on ravintolatilaa 120 hengelle 
ja ylempänä löytyy pöytätilaa lisää 70 hen-
gelle. Tietysti aluksella on myös aurinko-
kansi.  
 
Kallaveden saaristo Kuopion ympärillä on 
kaunista, ja risteilyllä voimme ihailla myös 
Saaristokaupungin maisemia.  
 
Sukupäivien yksityiskohtainen ohjelma ja 
sukukokouksen kokouskutsu julkaistaan 
keväällä 2015 ilmestyvässä Saarelaisten 
Sanomissa. Silloin tiedotetaan myös hotel-
leista ja sovituista huonehinnoista Kuopios-
sa. Kuopioon on melko hyvät julkiset lii-
kenneyhteydet joka puolelta.  

 
 

Tervetuloa sukupäiville tapaa-

maan iloisia Saarelaisia ja löy-

tämään uusia, ennen tuntemat-

tomia sukulaisia. 

Olavi Saarelainen 
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  SAARELAISEN KAPINA  
 

 

suin 1940-, -50- ja pari vuotta -60- luvulla 

Santahaminan sotilassaarella Helsingissä. 

Isäni Kalle Pekka Saarelainen (1908–

1957, Lieksan Eskilin jälkeläinen 7. polvessa) oli 

jäänyt puolustusvoimain palvelukseen siviilimie-

henä varusmiespalveluksen jälkeen. Hän toimi 

päivätyönään palkattuna Kadettikoulun suutari-

na.   Lisäksi hän piti arki-iltaisin omaa suutarin-

verstasta asuintalomme yläkerrassa.  

Tuolloin työpäivä oli kahdeksan tuntia: aamupäi-

vä klo 07:00 – 11:00 ja iltapäivä 12:00 -16:00 ja 

lauantaisin kuusi tuntia. Työajan välissä oli tunnin 

ruokatunti. Syömässä käytiin kotona ja työpaikan 

ja kodin välinen matka, noin kilometri, kuljettiin 

polkupyörällä.  

Eräänä päivänä 1950- luvun alkupuolella tuli 

muuan Kadettikoulun upseeri asioimaan isäni 

luokse ja huomioi apean tunnelman. Hän kyseli, 

että mikä sitä Kallea vaivaa, kun on vähän onnet-

toman oloinen. Isäni selvitti, että kyse on palkas-

ta, joka on ollut jo pitkään samalla tasolla eikä 

korotuksista ole tietoakaan. Upseeri ohjeisti leikil-

lään, että ei sitten auta kuin tehdä kapina. 

Tuohon aikaan toimi puolustusministerinä Emil 

Skog. Ministerillä oli käytössään kesäasuntona 

Santahaminassa vanha huvilarakennus, joka tun-

nettiin saarella Skogin huvilana. Ministeri oli tuttu 

näky autoineen huvilamatkalla. Isäni lähti ruoka-

tunnilta ajamaan kohti Kadettikoulua polkupyö-

rällään. Hän havaitsi, että sieltähän tulee vastaan 

ministeri mustalla autollaan. Isä hyppäsi pyörän 

päältä ja käänsi pyöränsä poikkiteloin ajotielle 

estäen auton etenemisen.  

  

 

 

 
 

Kalle Pekka Saarelainen ja Helmi Sohvi, o.s. Matilai-

nen.. Vihkikuva vuodelta 1930. 

Skog astui ulos autosta ja tiedusteli, mistä oikein 

on kysymys? Isäni vastasi, että tämä on kapina ja 

kertoi palkkamurheensa. Sitten molemmat jatkoi-

vat matkaansa. 

Yhden miehen kapina kannatti ja tulos näkyi vä-

hän myöhemmin palkkapussissa reiluna korotuk-

sena. Kapinaan yllyttäjän tullessa taas asioimaan 

suutarinverstaaseen häntä odotti konjakkipullo 

kiitokseksi. Molemmat olivat tyytyväisiä.  

 

Muistiin merkinnyt:   
Pertti P. J. Saarelainen                                  

 Lieksan Eskilin jälkeläinen 8. polvessa 

 

 

A 
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Tahvon pershoaraettone  
ahvo Saarelainen oli kova heinämies. Rautakangen 

isku nurmeen ja heivautus. Seiväs reikään ja pol-

kaisu. Tappi reikään ja heinälapoot kohosivat 

muhkeina ja vauhdilla seipäälle. Päivänä muutamana 

Tahvo iski Purnulammin niityllä vähintään 110 seivästä 

täyteen. Loppuun tuli muutamia yhden tappivälin väisä-

siä. (Väisänen oli vakuutusmies, lyhyt ja paksu; siitä lyhyil-

le ja paksuille heinäseipäille nimi.) 

Hurja työ vaati palkkionsa. Se oli keskipäivän ruuan jäl-

keinen pershoaraettone. Riika-eukko oli tehnyt hyvän 

soossin ja se vaati lepohetken, pershoaraettoneen. Tahvo heitti lapikkaat ja sukat jaloistaan, vetäisi päänsä 

alle heinämytyn, lotjautti toisen jalkansa aurinkoa kohti ja toisen laskevan auringon suuntaan harkiten 

tarkkaan ylösnousun hetken. Kun aurinko alkaisi mukavasti lämmittää haarojen jälkeen toisen jalan pohjaa, 

oli aika tarttua uudestaan hangon varteen ja aloittaa uusi seivästysrivi. 

Kun heiniä oli paljon luokona, haara-asento oli klo 12:sta 12.45:een. Jos heiniä oli vähemmän, niin haarojen 

asteväli saattoi virahtaa jopa 45 asteeseen. Vaimo Riika ei heinäniityllä levitellyt jalkojaan, takapuoli heilah-

teli astiain parissa ja haravan varressa, se oli 1960-luvulla niin tavallista. 

Työpäivän jälkeen ei aurinkoisena heinäpäivänä aurinkoa enää katseltu. Riikka ja Tahvo käpertyivät laitale-
vitteisessä sängyssä onnelliseen uneen.                                                                                                                  

Olavi Martikainen 
 
 

 

 
SAARELAISTEN KUVAKIRJA 

ODOTTAA TARJOUKSIA PAINOTALOILTA 
  

Eihän se kirja ole vielä painatuskunnossa, mutta tarjouksia ollaan pyytämässä, koska perusteet ovat riittä-
västi tiedossa. A4 – koossa arvioidaan sivuja kertyvän n. 320, kun kuvia olisi n. 1200 ja kuva- ja muut tekstit 
päälle. Sukuseuran hallitus päättää painotalosta lokakuun kokouksessaan. 
 
Lokakuun loppuun mennessä minulla on valmisteltavana eräs syntymäkyläni tehtävä. Sen jälkeen alan jär-
jestää kuvia sukuhaaroittain sukukirjan mukaiseen järjestykseen ja kuvatekstit kuvia vastaamaan. Kriitikko-
na ja tukena on hallituksen jäsen Kalevi Saarelainen. 
 
Eiköhän kirja kuviensa näköisenä valmistu. Kirjapainolle on ohjelma luotu niin, että kirjan ilmestyminen 
olisi kesäkuun puolivälissä eli hyvissä ajoin ennen Kuopion sukupäiviä. 

Olavi Martikainen 

T 
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Maisteri Anita Saarelaisen väitöstilaisuus 
Jyväskylän yliopistossa 3.8.2014 

 

 
 

Sukuseuran ensimmäisen hallituksen jä-
sen ja sihteeri Anita Saarelainen väitteli 
tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa aihee-
naan ”Rahan, vallan ja rakkauden kol-
miodraama. Perheyrittäjyys, omistajuus 
ja vallankäyttö televisiodraamasarjassa 
Puhtaat valkeat lakanat”. Vastaväittäjänä 
oli dosentti Seppo Sisättö Helsingin yli-
opistosta ja kustoksena professori Matti 
Koiranen Jyväskylän yliopistosta. 

 
Väittelijä tutki väitöskirjassa yrittäjäkuvaa ja yrit-
täjyyttä suositussa tv-draamasarjassa ”Puhtaat 
valkeat lakanat”. Tutkimus tarjosi uuden konteks-
tin tutkia perheyrittäjyyttä, jonka uutuusarvo on 
perheyrityksen systeemimallin jatkokehittelyssä. 
Malli tuo esille perheyrityksen jatkuvuuteen ja  

perheen sitoutumiseen liittyviä tekijöitä, mm. 
yrittäjyyteen liittyvät tunteet ja arvot. 
Yrittäjäkuva ja yleinen asenne yrittäjiä kohtaan on 
selvästi muuttunut jo 1960-luvulta, toteaa väitte-
lijä oman yrittäjätaustaansa tukeutuen. Se on 
myös todennettu monissa tutkimuksissa ja näkyy 
selvästi myös tässä televisiosarjassa. Perheyrityk-
sissä perheenjäsenten merkitys näkyy monella 
tasolla: työntekijänä, johdossa, omistajina, pää-
töksentekijöinä, taustavaikuttajina, auttajina jne. 
Kaikki nämä roolit löytyivät myös ”Puhtaista val-
keista lakanoista”. 
 
Väittelijä on todennut, että vallankäyttö ja kon-
fliktit ovat mielenkiintoista tutkittavaa, joskin 
hankalia aidoissa perheyrityksissä. Draaman käyt-
tö tarjosi täydellisen avoimuuden, jolloin ikäviäkin 
asioita ja tunteita voidaan käsitellä ja tutkia. 
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Väittelijä otti taloustieteellisen tutkimuksen teo-
reettiseksi lähtökohdaksi Tagiurin ja Davisin kol-
men ympyrän mallin, jossa liiketoiminta, omista-
juus ja perhe liittyivät toisiinsa.  
 
 
Rakkaus, raha ja valta ovat puolestaan draaman 
ikuisia teemoja, jotka ovat läsnä myös perheyri-
tyksessä. 
 
Väitöskirjan tieteellinen kontribuutio eli uu-
tuusarvo toteutui sekä draaman antamissa mal-
leissa että edellä mainittujen tutkijoiden kolmen 
ympyrän systeemimallin edelleen kehittämisessä 
tähtimalliksi, jossa yhdistyvät yrityksen tarpeet 
jatkuvuuden ja perheen arvot sitoutumisen kaut-
ta. Väittelijä kuvaa siinä perheyrityksen sisäisiä ja 
ulkoisia tekijöitä sekä perheen ja sen arvojen vai-
kutuksia perheyrityksen toimintaan.  
 
Tähtimallissa perheyrittäjyys, omistus ja vallan-
käyttö näyttäytyvät monipuolisena ja monella 
tavalla vaikuttavana ilmiönä katsotaanpa sitä sit-
ten yrityksen, perheen tai yksittäisen perheenjä-
senen kannalta. 
 

 

 
Saarelaisten Sukuseuran henkilökohtaiset onnittelut 
uunituoreelle taloustieteen tohtorille esittivät Olavi 

Saarelainen ja Kalevi Saarelainen. 
 
 Juhlallisuudet jatkuivat Anita Saarelaisen tohtori-
juhlassa Kivijärven Linnanmäellä 5.7.2014. Tässä 
tilaisuudessa olivat mukana sukuseuran edustaji-
na Olavi Saarelainen ja Seppo Saarelainen. Tilai-
suudessa esiintyivät muun muassa. ”Elvis Presley” 
ja ”Marilyn Monroe”. 

Kalevi Saarelainen 
 

 

 
 

Kirjoita Saarelaisten Sanomiin 
 

Kirjoita muisteluita, ilmoita merkkipäivistä, lähetä kuvia nykyisistä ja menneistä juhlista, kerro uusista su-
vun jäsenistä ja sukuseuran liittyneistä uusista Saarelaisista. Jaa muistosi menneistä ja nykyisistä tapahtu-
mista sukuseuralaisten kanssa. 
 
Toimitus pidättää oikeuden tarvittaessa hiukan editoida tekstejä. Ilmoita sekä tekstien että kuvien tekijät. 
Älä lähetä ilman lupaa tekijänoikeuksien alaista materiaalia. Liitä mukaan yhteystietosi, jos käytät nimi-
merkkiä. Nimetöntä aineistoa ei julkaista 
Lähetä aineisto mieluiten sähköpostilla:olavi.saarelainen@pp.inet.fi tai marjatta.torhonen@gmail.com 
 

 
 

mailto:marjatta.torhonen@gmail.com
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Puheenjohtaja 
Olavi – 75v  

 
 
Heinäkuun 12. päivän hetkenä 
vuonna 1939 älähti Pielisjärven 
Jaakonvaara 7:ssä Israel ja An-
na Saarelaisen 7. lapsi maail-
malle. Ei älähtele enää, vaan 
eloisasti ja idearikkaasti hän 
johdattelee Saarelaisten suku-
seuraa kolmatta kautta.  
 

Päivänsankari juhlapäivänään ympärillään perheen tärkeät naiset: 
Mari, Mirja ja Anu Saarelainen 
 

Olavi on ollut seuramme hallituksessa alusta alkaen, ensin varapuheenjohtajana, kun sukuseuramme 
perustaja Seppo Saarelainen ansaitsi kunniapuheenjohtajan tittelin kahden kauden jälkeen 2000 – 2006. 
Siitä lähtien sukuseuran hallitus on mieluisasti kokoustanut Olavin johdolla ja kolmen vuoden välein on 
kokoonnuttu sukujuhlaan iloitsemaan meidän Saarelaisten suvun yhdessäolosta. Aloitteet toiminnan 
elävänä pitämiseksi ovat yleensä tulleet puheenjohtajalta. Sukuseuran Nalle, Saarelaisten laulu, sukujuh-
lien näytelmät, Tahvon tuutista Saarelaisten Sanomissa, sukuviiri, Pielisen risteily ja nyt pikkujoulu; tai-
tavat kaikki olla puheenjohtajamme ideoita.  
 
Ei tässä oikein moittimaan passaa ruveta, kun vielä syntymäpäivillään puheenjohtaja Olavi kertoi pää-
sevänsä viisaaksi mieheksi. Oli saanut synttärilahjaksi kirjan ”Elämän viisauksia”, sinnepäin kirjan nimi 
viittasi. Onnittelemme lämpimästi ja toivotamme komeata neljännen kvartaalin elämysmatkaa. 
 

Saarelaisten sukuseuran hallitus 

 
Etsintäkuulutus 

Sukuseuran maskotti, Esko-Nalle on kadonnut! 
Kadonneesta ei ole kuultu sen jälkeen, kun se Aarne Saarelaisen 
mukana matkusti Eino Saarelaisen luo Varpaisjärvelle Hiroshiman 
atomipommin vuosipäivänä 6.8.2009. Onkohan se asettunut talveh-
timaan pesäänsä eikä ole muistanut herätä sen koommin? Kadon-
neesta jotakin tietäviä pyydetään ilmoittamaan asiasta Saarelaisten 
Sanomien toimitukseen Nurmekseen. Kadonnut saattaa olla ärtyisä, 
joten sitä pitää lähestyä varovaisesti. 
 
Esko-Nallen käyttöohjeet olivat Saarelaisten Sanomien numerossa 
3/2006. Tässä ote:  Maskotti on seuran hallituksen jäsenten, myös mui-
den, jotka ovat voimakkaasti vaikuttaneet sukuseuran työhön, tukena 
hyvän yhteishengen ylläpitäjänä.  Maskotin pitää kiertää hallituksen 
jäseneltä tai muultra haltijalta toiselle siten, että se voi olla kunkin 
hallussa enintään puoli vuotta.  
 



 

9 

Sukuseuran julkaisuja 
JUURET PIELISEN KARJALASSA –  
Saarelaisten Sukukirja 2 
Lähtökohtana sukukirjalle on ollut Oulunjoen suusta, 
nykyisestä Oulun Saarelan kaupunginosasta, Pielisen 
Karjalaan 1600-luvulla tullut Saarelaisten suku. Tiedot 
on jaettu yhdeksään sukuhaaraan. Jokaisen sukuhaa-
ran jälkeen on aakkosellinen hakemisto, jossa viita-
taan sukutauluun, josta henkilön tiedot löytyvät. Yli 
800-sivuinen kirja ovat koonneet sukututkijat Olavi 
Martikainen ja Pertti J. Saarelainen.  
Hinta 50 euroa + postikulut. 
 
SAARELAISTEN TARINA 
Kirjan kannessa Esko hiihtää pois kotoaan kohti Pielis-
järveä. Taakse jäävät kotikylän savut ja takaa ajavat 
huovien joukot. Saarelaisten tarinan kertomukset 
alkavat 1500-luvulta ja päättyvät tähän päivään. Van-
himmat tarinat on luvun alussa yhdistetty Suomen 
historiaan. Kirjan lopussa kertomusten henkilöt on 
vielä luetteloitu sukuhaaroittain. Koonnut: Olavi Mar-
tikainen. Hinta 25 euroa + postikulut 

 
EI OIKEUTTA MAASSA SAA...   
Kirjassa selvitetään Pohjois-Karjalaan muuttaneiden 
Saarelaisten sukuhaarojen vaiheita, omistamisia, liik-
kumista ja muuta elämää 1600-luvun puolivälistä au-
tonomian alkuun vuoteen 1809 asti. Kirjaan on liitetty 
myös sukutaulut samalta ajalta. Suvun tapahtumat on 
kytketty yleisen historian kehykseen. Kirjan koko: B5, 
288 sivua. Väri-valokuvia: 24 kpl ja harmaasävykuvia 
19 kpl. Karttoja 34 kpl. Varsinaisia sukutauluja vuosilta 
1650–1810 on 60 sivua. Pertti Saarelaisen kokoamat 
sukutilaluettelot, asuinpaikkakartat ja valokuvat pai-
kallistavat ja täsmentävät Saarelaisten elämää men-
neillä vuosisadoilla. 
Tekijät: Olavi Martikainen ja Pertti J. Saarelainen  
Hinta: 30 euroa + postikulut 
  
Sukuseuran julkaisuja voi tiedustella:  

Raimo Saarelainen,  

puh.  050 563 2180,  
E-mail: raimojk.saarelainen@gmail.com 
 

Sukuseuran korut 

 

 
 

 
 

 
 
Sukuseuran nimikkokorut on suunnitellut ja val-
mistanut korutaiteilija Heta Anderson hallituksen 
hyväksymien mallien pohjalta. Korut valmistetaan 
sterling-hopeasta käsityönä ja virallisesti leimat-
tuina. Koruja valmistetaan tilaustyönä myös kel-
takullasta 
 
 
 
Sukukoruja voi tilata: 
Kalevi Saarelainen, 
Ruonasalmentie 10 B, 00830 Helsinki 
puh. 0400 467 003 
kalevi.saarelainen@herdesign.fi 


