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Puheenjohtajan palsta

Sukujuurilta kesän tapaamisiin

Saarelaisten sukuseuran sukututkimus sai yllättäen alkuvuodesta uusia
juuria, kun Mika Jokela lähetti sähköpostin Olavi Martikaiselle kertoen
sukututkimuksensa löydöistä. Saarelaisten juuret pääosin ulottuivat 1500-
luvun puoliväliin Suur-Limingan Hirvasniemelle. Siellä oli asunut talollinen
Erik Juhonpoika (Erik Jönsson), jonka pojalla Jönsillä oli puolestaan neljä
poikaa Clemett, Staffan, Sigfrid ja Thomas. Sukututkijamme Olavi lupasi
avata kirjoituksellaan, kehen heistä Saarelaiset kytkeytyvät. Myös Ari
Saarelaisen oma dna-tutkimuksensa on osaltaan vahvistanut yhteydet.

Seuran jäsenten teettämät dna-tutkimukset ovatkin avaamassa Saarelaisten
suvulle uusia kanavia keskinäisten sukulaisuuksien ja omien juuriensa
selvittelylle. Dna-testien mahdollisuudet ovat toki olleet tiedossa, ja siksi jo
edellisessä lehdessä kehotinkin jäseniä teettämään dna-testejä. Mitä
useampi sukulainen on teettänyt dna-testin, sitä enemmän alkaa löytyä sekä
läheisiä että kaukaisempiakin sukulaisia, joita on mielenkiintoista tutkailla.
Vaimoni Liisa on mm. saamassa tulevana kesänä dna-testien tulosten kautta
löytyneen isotätinsä tyttärentyttären USA:n Coloradosta vieraaksemme.

Sitten ajatukset tulevaan kesään ja yhteiseen kesäretkeemme sekä tuttujen ja
sukulaisten tapaamiseen, joka meille eri puolella Suomea asuville
Saarelaisten sukuun kuuluville on hieno mahdollisuus luoda uusia kontakteja
ja synnyttää uusia yhteyksiä sukumme jäseniin. Esittelin Joensuussa



kevättalvella pidetyssä hallituspalaverissa erilaisia ohjelmavaihtoehtoja
kesäkaudelle, joista hallitus yksimielisesti päätyi kannattamaan kesäretkeä
Jyväskylään, tasapuolisesti keskelle Suomea. Ohjelmassa on aluksi tarjolla
opastettu vierailu merkittävimmän arkkitehtimme Alvar Aallon museoon, jossa
pääsemme tutustumaan hänen laajaan tuotantoonsa. Sen jälkeen lähdemme
toivottavasti aurinkoiselle Päijänteelle nauttimaan ruoasta, maisemista ja
iloisesta seurustelusta lounasristeilyn merkeissä.

Tietysti museokäynnin voi jättää väliinkin, jos arkkitehtuurin suurmiehen
elämäntyö ei kiinnosta. Tosin itse uskon, ettei tätäkään osuutta kannata
missata, koska museossa näemme Aallon valtavan monipuolisen
suunnittelutyön tuloksia yhdellä kertaa.

Olen tehnyt alustavat varaukset sekä museokäynnille että lounasristeilylle, ja
kaikki halukkaat mahtuvat mukaan. Valitettavasti kesäsesongista johtuen
joudumme pyytämään jäseniltä sitovat ilmoittautumiset jo hyvissä ajoin ennen
juhannusta.

Tiedot kesäretkestä ja ilmoittautumisohjeet ovat jo olemassa Saarelaisten
sukuseuran nettisivuilla ja tietenkin myös tässä lehdessä.

Odotan tapaavani ison iloisen joukon Saarelaisten sukuseuralaisia lauantaina
3. elokuuta Jyväskylässä. Olette lämpimästi tervetulleita Aalto-museoon ja
risteilemään Päijänteelle!

Lopuksi muistutan, että kevään perhejuhlakauden alkaessa moni joutuu
miettimään lahjoja opiskelunsa ja koulunsa päättäville nuorille. Sukukoruista
löytyy sopivia lahjoja vähän joka lähtöön – siispä tilaukset vetämään ajoissa!

Rentouttavaa kesää kaikille sukutapaamisten merkeissä!

Tammisalossa 15.huhtikuuta 2019.

Kalevi Saarelainen
puheenjohtaja
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TERVETULOA: Saarelaisten sukuseuran kesäretkelle Jyväskylään

Hallitus on valinnut Joensuun kokouksessa perheille sopivaksi kesän 2019
retkikohteeksi Jyväskylän.

Retki toteutetaan 3. elokuuta 2019.
OHJELMA:

· retkeläiset maksavat itse museon sisäänpääsyn kassalla ja
siirtyvät Alvar Aallon museon alakerran Café Alvariin tulokahville
klo 11:00 os. Alvar Aallon katu 7.

· asiantuntijaopastus museossa klo 12:00 -13:00.
· siirtyminen Jyväskylän satamaan os. Satamakatu 8 risteilyn

Höyrylaiva s/s Suomelle klo13:00 -13:30.
· Päijänteen lounasristeily klo 14:00 -17:00.

RETKEN KUSTANNUKSET:
· museon liput 6 € aikuinen, 4 € eläkeläinen ja alle 18-vuotias

ilmaiseksi. Henkilökohtaisella museokortilla pääsee sisälle
maksutta;

· kahvi/tee suolapiiraalla 5 €/ hlö;
· risteilyn ja lounaan yhteishinta 49 €, alle 12-vuotiaalle 24,50 € ja

alle 4-vuotias lapsi ilmaiseksi.
SITOVA ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT:

· Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 14.kesäkuuta 2019
sähköpostilla: kalevi.saarelainen@herdesign.fi tai puhelimitse.

Mainittava henkilönimet erikseen ja maksujen loppusumma;
· kesäretken kahvin ja risteilyn maksut tulee suorittaa

ilmoittautumisen jälkeen välittömästi sukuseuran pankkitilille
FI46 5600 0520 2536 52.

Tiedustelut: Kalevi Saarelainen puh.0400 - 467 003.

Nautinnollista kesäretkipäivää – lämpimästi tervetuloa!
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Toimintakertomus ja tilin-
päätös on luettavista sukuseu-
ran web-sivuilta.

Jäsentilanne
Sukuseuran jäsentilanne

käsiteltiin hallituksen jäsen-
rekisterin ylläpitäjän esityksen
pohjalta, jolloin todettiin kol-
men henkilön suorittaneen ai-
naisjäsenmaksun ja kahden-
kymmenen uuden jäsenen vuo-
sijäsenmaksun. Sitä vastoin huo-
lestuttavampaa oli se, että 67
jäsentä oli taas jättänyt vuosi-
jäsenmaksun suorittamatta.

Kun sukuseuran säännöt
velvoittavat erottamaan jäse-
nyydestä henkilöt, jotka jättivät
kolmena peräkkäisenä vuotena
suorittamasta maksua, niin nyt
heitä jälleen oli 17.

Jäseniä oli vuoden 2018
vaihteessa kaikkiaan 307.

Kesäretki
Sukuseuran kesäretken

kohde ja ajankohta päätettiin
puheenjohtajan valmisteleman

Hallitus kokoontui 9.hel-
mikuuta 2019 Joensuus-
sa, jolloin käsittelyssä oli
seuraavia asioita.

Toimintakertomus ja
tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilin-
päätös 1.1. -31.12.2018 olivat
ensimmäisinä esillä. Viime
vuonna olivat KOLIN SUKU-
PÄIVÄT, jonka valmistelu oli
edellyttänyt hallitukselta lin-
jauksia ja siihen liittynyttä
päätöksentekoa. Hallitus arvioi
sukujuhlan järjestelyjen onnis-
tumisia ja puutteita, joita kirjat-
tiin ylös tulevan varalle. Pää-
sääntöisesti sukujuhlat onnis-
tuivat hyvin paikan valinnan ja
ohjelman sisällön ja sen to-
teutuksen osalta.  Sääkin oli pa-
ras mahdollinen Kolin luonnon
esittelyyn. Aikataulu ei kuiten-
kaan riittänyt suunnitellun tur-
pakäräjöinnin toteuttamiseen.
Myös vuosikokouksen liian kii-
reinen läpivienti puhutti, vaikka
puheenjohtaja jokaisen asian
yhteydessä tiedusteli, onko ky-
syttävää. Seuraavia sukupäiviä
ajatellen kannatettiin juhlaa
suppeammalla ohjelmalla sekä
yhteisten alueellisten keskus-
teluryhmien järjestämistä tai
sukukokouksessa tulee varata
myös aikaa vapaamuotoiselle
keskustelulle.

Tilinpäätös muodostui
voitolliseksi 1  240,53 euroa,
koska toimintavuoden tuloja oli
10  546,00 euroa ja menoja
9  305,47 euroa. Sukupäivät
onnistuivat myös taloudelli-
sesti, koska ylijäämää muodos-
tui 1 669,48 euroa.

Hallituksen kokouskuulumisia

kuuden eri ohjelman pohjalta,
jolloin hallitus päätti yksi-
mielisesti valita Jyväskylästä
Päijänteen lounasristeilyn ja
tutustumisen Alvar Aallon
museoon elokuun alussa.
Ajankohta on varmistunut 3.
elokuuta tapahtuvaksi.

Tarinakirja 2
ja tutkimus

Saarelaisten tarinakirjan
haastatteluaikaa päätettiin jat-
kaa lokakuulle asti, jolloin ta-
voitellaan kirjan julkistamista
sukuseuran 20. vuositapah-
tuman yhteydessä.

Olavi Martikaisen infor-
maatio sukututkimuksen edis-
tymisestä kuultiin, mistä
Olavilta pyydettiin artikkeli
sanomiin.

Sukuseuran kirjatilanteesta
hallitus päätti pyytää tiedot
henkilöiltä, joilla on kirjoja
myynnissä.

Tammisalossa
28.huhtikuuta 2019

Kalevi Saarelainen

Hallitus Joensuun kokouksessa edessä vasemmalta Seija
Saarelainen, pj. Kalevi Saarelainen, Ritva Saarelainen,
takarivissä vasemmalta Jouko Saarelainen, Olavi Martikainen,
Raimo Soininen, Veijo Saarelainen ja Mikko Malinen.
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Olen Saarelaisten sukua se-
kä isäni että äitini puolelta. Isäni
kautta olen sukua tietenkin
suoraan alenevassa polvessa ja
äidin kautta siten, että äidin iso-
äiti oli Saarelainen. Sukuni ja
taustani ovat kiinnostaneet
minua jo lapsuudesta asti, sillä
mummoni, äidinäiti, kertoi pal-
jon tarinoita suvusta ja suku-
laisista. Harmi vaan, että lap-
sena moni kuultu juttu meni ohi
korvien. Olisipa ollut laitteet
juttujen tallennukseen! Kuulun
vuonna 1702 Lieksassa synty-
neen Eskilin sukuhaaraan.
Varpaisjärven sukuhaarani on
syntynyt eri vaiheiden kautta
siten, että Nurmeksen Savi-
kylään syntynyt Tahvo siirtyi
perimätiedon mukaan Rauta-
vaaralle kylälukkariksi. Tästä
Tahvosta syntyi sukukunta,
jonka jäseniä Varpaisjärven
Korpijärvellä ja Jumisilla pi-
dän lähisukulaisinani.

OlenlähtöisinVarpaisjärven
Korpijärven kylältä, jossa syn-
nyin vuonna 1955 Aappo ja
Tyyne Saarelaisen perheeseen.
Minulla on yksi itseäni nuorem-
pi sisarus, Aija. Äitini Tyyne ja
sisareni Aija kuolivat viime
vuonna. Isäni Aappo elää vielä
ja on tänä vuonna 90-vuotias!

Aikuisiällä kotitaloni on ol-
lut Kuopion Neulamäessä ja
nykyisin Haminalahden kylän
Korpisalossa. Koulutukseltani
olen filosofian maisteri ja am-
mattini on geologi. Keskikou-
lun kävin Varpaisjärvellä ja
ylioppilaaksi pääsin Lapin-
lahden lukiosta vuonna 1975.
Varsinaisen ammattiin opiske-

luni tein Oulun yliopiston
Luonnontieteellisessä tiede-
kunnassa vuosina 1975 - 81.

Päätökseni lähteä lukion
jälkeen opiskelemaan syntyi
ajatuksesta, että ilman ammattia
minulla ei olisi pärjäämisen
mahdollisuuksia Varpaisjär-
vellä. Päätös onkin osoittautu-
nut hyväksi. Olisin kyllä jäänyt
mielelläni Varpaisjärvelle, mi-
käli siihen olisi ollut amma-
tillisesti ja taloudellisesti mah-
dollisuuksia. Geologin amma-
tissa olen kuitenkin saanut
työskennellä hyvin maanlä-
heisesti. Koko työurani työ-
paikka on ollut Geologian tut-
kimuskeskuksessa Kuopiossa
ja työtehtävät mitä moninai-
sempia geologian alalta. Nyt
tänä vuonna maaliskuun alussa
pääsin vanhuuseläkkeelle.

Opiskelureissullani Oulus-
sa tapasin vaimoni Eijan, omaa
sukuaan Hanni.  Hän on amma-
tiltaan luokanopettaja. Eijan
 koti on lähellä Saarelaisten Ou-
lun lähtökotia Saarelaa. Sitä en
kylläkään tiennyt vielä tuossa
elämänvaiheessa. Meille on
syntynyt kuusi lasta, joista viisi
on elossa. Lapsista kolme on
tyttöjä ja kaksi poikaa; Mari
v.1982, Eeva v. 1984, Heikki v.
1987, Tiina v. 1990 ja hännän
huippu Juho v. 2002. Lapsem-
me ovat valmistuneet ammat-
teihinsa ja pärjänneet elämäs-
sään mukavasti. Ainoastaan
nuorimmainen Juho on vielä
kotona ilonamme. Lapsenlap-
siakin on siunaantunut jo siten,
että nykyisin heitä on kahdek-
san.

Keväällä 1982, kun Mari
syntyi, ostimme ensimmäisen

Sukuseuran hallitusjäsen esittäytyy:

Jouko Saarelainen
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Ilmari Martikainen

(28.5.1941 – 12.1.2019)

in memorial

Kolin sukupäivillä 28.7.2018 juhlapuhe
”Koli ja sen kansallinen merkitys” oli Ilmarin
ehkä viimeinen esitys Kolin kansallismaise-
masta ja hänelle tärkeästä hankkeesta kansal-
lispuistoksi.

Kaikki oli valmista 12.1.2019
o Kolin puutarhan sukupolvenvaihdos oli

tehty
o Lapset olivat päässeet oman elämänsä tielle
o Edellisenä iltana oli saatu loppuun

polttopuiden juontourakka
o Samana iltana veli sai Ilmarin lähettämän

kopion puh.luettelon Joensuun Saarelaisista
o Samana iltana Ilmari kirjoitti kokoon

Vaarojen sanomiin artikkelin ”Hyvä elämä ei ole
hillitöntä kasvua”

   Ilmari avasi 12. päivän aamuna lingolla
naapurin tien ja puhdisti kolalla ja harjalla kirkon
portaita ja edustaa. Tarkoitus oli soittaa klo 12
sielunkelloja naapurin vanhan emännän läh-
dölle. Ilmari kai tunsi sydämen lyövän liikaa,
siksi hän meni kirkon sakastiin, laittoi rukkaset

pöydälle ja kävi sohvalle. Siitä naapurin emän-
nän omaiset hänet löysivät.

Voiko lähtö olla parempi? Ilmarin
siunaustilaisuus vietettiin 26.1. Kolin kirkossa,
saattajina lähiomaiset ja lähinaapurit.

Jouko ja Lasse Martikainen
Ilmarin poikia

asuntomme uudesta kerros-
talosta Leväseltä. Samoihin
aikoihin Neulamäki oli kehitty-
vä ja kasvava kaupunginosa, ja
niinpä vuonna 1984 saimme
tontin sieltä. Rakensimme ta-
lon Neulamäkeen, jossa asuim-
me 24 vuotta ja perhe kasvoi.
Vuonna 1993 ostimme pienen
rintamamiestilan kesäpaikaksi
Kuopion Haminalahdesta, Kor-
pisalon saaresta läheltä
mannerta. Lyhyen vesimatkan
ansiosta saareen pystyttiin
rakentamaan muiden maan-
omistajien kanssa yhteistuu-
min tie ja silta vuonna 2005.
Tästä innostuneena päätimme
vielä muuttaa kotia ja niinpä

rakensimme uuden talon. Muu-
timme Korpisaloon vuonna
2008. Asuimme aluksi hirsi-
mökissä kunnes talo valmistui
kesän 2009 alussa. Olemme
olleet tosi onnellisia ja iloisia
tuosta elämänmuutoksesta.
Nautimme maaseudulla ja
luonnon keskellä asumisesta,
eivätkä kaupungin palvelut-
kaan ole kuin 25 km päässä.

Meillä Eijan kanssa on
yhteisiä harrastuksia ja niinpä
yhteiselomme sujuu mukavas-
ti. Tässä lähellä on hyviä mar-
jastus – ja sienestysmaita, ja
luonnon ihmeet ovat myös
tutustuttavissa ja tutkittavissa
aivan lähituntumassa. Talvisin

kalastelenjamoottorikelkkaanon
hankittu latuhöylä, joka on myös
ahkerassa käytössä. Kumpikin
pidämme perintei-sestä
murtomaahiihdosta. Pi-dämme
myöskin muuten jär-vellä
liikkumisesta niin tal-
vella kuin kesälläkin. Kesällä
liikumme Saimaan vesistössä
veneellä, jonka olemme isäni
Aapon kanssa yhdessä raken-
taneet. Tykkään rakennella kai-
kenlaista muutakin, linnun-
pöntöistä suurempiin raken-
nuksiin.



9

Saarelaisten Sanomat

Perimätiedon pohjalta
olen hakenut esi-isiä Pie-
lisjärvelle muuttaneille Eskil,
Clemet ja Henric Staffaninp.
Saarelaiselle. Poikien elämän
ja jälkipolvet olen suku-
kirjoihin selvittänyt, mutta
Staffanin isää en ole löytänyt.

Perimätiedossa on kulkenut
kaksi samanlaista kertomusta
Oulun pitäjästä Pohjois-
Karjalaan tulleista Saarelaisista
eli Nurmekseen 1631 (maakirja)
tulleesta Mikko Saarelaisesta,
lähes samanlainen Pielisjärvelle
n. 1650 tulleesta em. Staffanin
poika Eskilistä. (Todennäköi-
sesti Eskilin kertomuksen Pie-
lisjärvelle tulosta ovat jälki-
polvet omineet Mikon tari-
nasta.)

Nyt selvyyttä on tullut:

Sukuhaarat 1-6:
alkukoti Limingan
Hirvasniemellä

Eskilin s. noin 1620,
Klemetin s. 1624 ja Heikin
s. 1625 isä Staffanin (1601 - n.
1647) isä oli Klemetti Juhon-
poika Klemettilä, syntynyt
Limingan Hirvasniemellä kuten
Staffankin, mutta pojat syntyi-
vät Oulun pitäjän Niskanky-
lässä.

Ari Saarelaisen (Saare-
laisten sukukirja 2, suku 1)
Y111 dna-tutkimus paljastaa,
että hänellä ja Kemijärven
Jaakkola-suvun perillisellä
Mika Jokelalla on yhteinen esi-
isä runsaan 10 sukupolven

päässä yli 99 %:n toden-
näköisyydellä.

Limingan Hirvasniemellä
asui 1500-luvun puolivälissä
talollisena Erik Juhonpoika
(Eric Jönsson). Erik Juhonpo-
jalta on Mika Jokelan sel-
vityksessä poika Jöns ja tältä
Hirvasniemellä syntyneinä
neljä poikaa, Clemett, Staffan,
Sigfrid ja Jacob, joista Staffan
on Pielisjärvelle muuttaneiden
Eskon, Klemetin ja Heikin isä.

Sukututkija Mika Joke-
lalta saatu asiakirjalainaus:

Sukuhaara 7 (ja 8)
Oulunsalosta

Sukuhaara 7 (ehkä myös 8)
on lähtöisin Oulunsuusta, Oulun
vanhalta kauppapaikalta (Saa-
relan saaresta)

Tekemäni tutkimuksen mu-
kaan ainoat Oulunsuusta tulleet
sukukirjan Saarelaiset ovat ol-
leet Nurmeksen kautta pää-
asiassa Pielisjärvelle tulleet
Heikki Antinpoika Sarinin

(isäntänä jo 1546) nuorimman
poika Sigfridin jälkeläisiä,
1600-luvulla ensin Saareloita ja
Pieliselle tulleina Saarelaisia.
Hyvä olisi katsoa sukujen 1-6
keskinäisiä sukulaisuuksia dna-
tutkimuksella ja selvittää dna:n
kautta, löytyykö sukulaisuutta
sukuun 7. Tosin itse olen sekä 4.
että 7. sukuhaaraa. Naitu on.

    Kiintoisaa olisi vielä yrit-
tää selvittää Nurmeksen Mikon
alkuperä ”Oulun Merisaaresta”

 Suku 9 Limingan
Tuorilasta

Saarelaisten sukukirjan su-
ku 9 on lähtöisin Limingan
Tuorilasta

Sukunimikirja kertoo suku-
nimen Tuorilainen olevan läh-
töisin Limingasta. Siellä oli isän-
tä nimeltä Tuori, taloa kutsut-
tiin Tuorilaksi ja jälkipolvia
Tuorilaisiksi (tarkistettava).
Tuorilaisia alkoi sitten 1700-
luvun alussa asua Ylä-Savossa,
mm. Iisalmen pitäjässä ja
Kiuruvedellä. 1700-luvun lop-
pupuolella Jacob Tuorilaisen
nuorimpiin lukeutuvat lapset ja
varsinkin lapsenlapset alkoivat
näkyä Saarelaisina. Dna-testaus
olisi tässäkin kiintoisaa.
Löytyisikö mahdollisesti
yhteyksiä muihin Saarelaisiin?

 Kaikkien edellä kerrottujen
sukujen lähtö on entisestä Suur-
Limingan pitäjästä.

Vuosaaressa 06.05.2019
 Olavi

Sukututkija Olavi Martikainen:
PIELISEN SAARELAISTEN ALKUKOTI ALKAA OLLA VALMISTA

”tarvittaisiin dna-tutkimusta ja sukujen 1-6 alkutaipaleen lihottamista”

”Ambrosius Korhonen
(Iso Rusi) otti haltuunsa Cle-
mettilän maan talon. Niityistä
hän hankki luovutustodistuk-
set kahden edellisen isännän
pojilta. Kemijärvelle muutta-
neelta Jacob Clemetinpojalta
todistuksen on kirjoittanut
Oulussa 7.1.1648 pitäjän-
kirjuri ja puumerkillään vah-
vistanut Jacob Clemetinpoika,
Pielisjärvelle muuttaneelta
Eskill Staphanssonilta saa-
dun todistuksen kirjoittaja on
Pielisen pastori.”
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SAARELAISTEN TARINA 2

Toivomme teiltä, Saarelaisten sukuun kuuluvat (myös puolisot) ja Saarelaisten jälkeläiset,
kertomuksia elämästänne. Teemme kertomuksista kirjan ”Saarelaisten tarina 2”. Kirjan tarkoitus
on lähentää meitä ja lisätä toistemme tuntemista. Saamme muistella menneitä ja harjoitella
kirjallista tuottamista. Voitte lähettää kirjoituksenne ja kuvat oman sukuhaaranne edustajalle tahi
kenelle tahansa meistä:

suku 1: Marjatta Törhönen, marjatta torhonen@gmail.com, os. Koulukatu 7, 75500 Nurmes,
puh. 040 829 4819

suku 2: Seija Saarelainen, seija.saarelainen1@luukku.com, os. Eerontie 3 A 7, 81720 Lieksa,
puh. 050 356 0815

suku 3: Kalevi Saarelainen, kalevi.saarelainen@herdesign.fi, os. Ruonasalmentie 10 b as 3,
00830 Helsinki, puh. 0400 467 003

suku 4 ja 7: Olavi Martikainen, olavi.j.martikainen@gmail.com, os. Ulappasaarentie 2 C 62,
00980 Helsinki, puh. 040 54 397 64

suku 6: Anita Saarelainen, anita.saarelainmen@hotmail.com, os. Muhosentie 9, 43500 Karstula,
puh. 0400 599 090

suku 9: Heikki Saarelainen, heikki.j.saarelainen@gmail.com, Vanha Ignaksentie 4 A, 02940
Espoo, puh. 0500 308 853

Voit hyvin kertoa tarinasi ”omasta päästäsi”, mutta jos et oikein pääse kerrottavaan kiinni, voit
käyttää hyväksi seuraavia helpottavia kysymyksiä:

* Missä olet syntynyt?

* Missä kävit koulua/missä opiskelit?

* Ammattisi? Onko ammattisi ollut periytyvää? Miten suvussa?

* Miten löytyi aviosiippa? Mikä on tilanteesi?

* Miten elämä on sinua kuljettanut?

* Mitä harrastat? Mitä haluaisit vielä tehdä?

* Kerro tarinasi iloineen ja ehkä murheineen

* Miten olet pitänyt yhteyttä lähisukuun? Entä kaukaisempiin?

* Miten sukuhaarasi on levinnyt?

* Millaisia yhteisiä piirteitä tai eroavaisuuksia olet Saarelaisissa havainnut.

Tarinoiden kokoaminen päättyy kesällä, painotalosta päätetään lokakuussa ja kirjan
julkistaminen on kesällä 2020 suvun kesämatkalla.

Odotamme kirjoituksia ja kirjeitse tulleet kuvat tarvittaessa palautetaan.

Tekijäin puolesta Olavi Martikainen

2
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Saarelaisten sukuseura ry

FI46 5600 0520 2536 52

Maksaja
Betalare

Saajan
tilinumero

Saaja
Mottagare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förf.dag EUR

Viitenro
Ref.nr

Nimi:
Osoite:

Lahjoitus

TILISIIRTO GIRERING
Jäsenmaksu v. 2018 ja 2019 (30e/hlö)

Jäsenmaksu v. 2019 (15e/hlö)

Ainaisjäsenmaksu (150e/hlö)

HUOM! Merkitse tilisiirtoon tarkka osoitteesi!

F I

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI!

 Tasavallan Presidentti on
27.4.2019 antanut Sotavete-
raani Uolevi Erik Saarelai-
selle Suomen valkoisen ruusun
ritarikunnan I luokan mitalin.
Hän on jo 16 vuotiaana ollut
armeijssa ja ymmärtääkseni

Lahja-
vihje:

*Kuvakirja
*Sukukirja

Tilaukset:
Veijo Saarelainen,
p. 0400 913 585

Huomionosoitus
myöhemmin n 18v. miinan-
raivaajana.

(Tytär Pirjo Saarelainen,
Vantaa)


