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www.betonimestarit.fi

BETONIMESTARIT OY
PL 57, 74101 Iisalmi
Puh. +358 207 433 900

Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, 
yhteistyökumppaneitamme sekä henkilöstöämme. Tästä on hyvä 

jatkaa yhteisen tulevaisuuden rakentamista! 

Betonimestarit 

IISALMI  |  NASTOLA  |  HAAPAVESI  |  TURKU  |  PARAINEN

30 vuotta!

www.honka.fi

Tästä elämä alkaa
Uuden elämän alkuja ja asumisen unelmia jo 60 vuotta.
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TERVETULOA KOLIN
SUKUPÄIVILLE

Keväästä kohti kesän
2018 sukupäiviä

Kevät on heräämisen aikaa
meille suomalaisille. Saimme
odottaa talvea pitkään, mutta
kyllä siitä ehti kunnon talvi tul-
la, joissakin osissa maata jopa
runsasluminen miesmuistiin.
Mutta talven jälkeen suuntaam-
me katseet kevääseen,  nau-
timme muuttolintujen saapu-
misesta ja ensimmäisten ke-
vätkukkien avautumisesta ko-
tipihoilla ja tien pientareilla.

Monet meistä ovat saatta-
neet hakeutua keväisiin tun-
nelmiin päästäkseen matkaa-
malla eteläisempään Euroop-
paan, jossa pellot ovat vihreitä
ja heleitä kesäkukkia sekä
kukkivia puita riittää jo tähän
aikaan silmäniloksi. Minulla ja
vaimollani oli mahdollisuus
nauttia keväisistä maisemista
viikon mittaisella Unkarin
matkalla, jolla näimme Egerin

laajat, vielä varsin kuolleelta
näyttävät viininviljelyalueet.
Onneksi viinejä sai maistella
vierailukohteeksi valitulla vii-
nitilalla, mikä valoi uskoa sii-
hen, että vielä ne rangalta näyt-
tävät viiniköynnökset satoakin
tuottavat! Toki saimme tutus-
tua vaaleihin valmistautuvassa
Budapestissa myös muihin
mielenkiintoisiin kulttuurikoh-
teisiin, kuten prameaan parla-
menttiin, kuningas Matiaksen
linnaan ja lopuksi vielä
Szècshenyin perinteikkääseen
kylpylään, jossa sulattelimme
näkemäämme ja liottelimme
kävelystä kipeitä varpaitamme
kylpylän monissa altaissa.
Tonavan risteily upeasti va-
laistuja rantojen komeita ra-
kennuksia katsellen musiikin
säestyksellä ja unkarilaisia
herkkuja nauttien jäi erityisesti
mieleen.

Saarelaisten porukallakin
voisi tällaisen vähän pidemmän
yhteisen matkan tehdä suku-
päivien välivuonna, vai mitä
mieltä olette?

Kutsu Kolin
sukupäiville

Saarelaisten sukuseuralla
 on tänä kesänä vuorossa jälleen
sukupäivät, jotka järjestetään
Kolilla. Vietämme sukupäiviä
28 päivä heinäkuuta 2018, jo
kolmannen kerran Lieksassa,
tällä kertaa Kolin luontokes-
kuksessa.

Pohjois-Karjalasta aikoi-
naan muualle muuttaneet toi-
von mukaan kokevat juhlapai-
kan paluuna sielunmaise-
miinsa. Meille muille Koli on
myös varmasti elämys, tunne-
mmehan Kolin Suomen kansal-
lismaisemistaan, jotka meille
muualla asuville ovat tulleet

kultakauden taiteilijoiden töis-
sä tutuiksi.

Sukupäivien juhlaosuudes-
sa suvun jäsenet pääsevät
näyttämään monipuolista kult-
tuuriosaamistaan. Sukuko-
kouksessa sitten keskitytään
sukuseuran varsinaiseen toi-
mintaan, sekä menneisiin että
tuleviin vuosiin.

Sukupäiville tulevien ma-
joittumisesta on neuvoteltu
Sokos Hotel Kolin kanssa, joten
tässä hotellin yhteystiedot, jois-
ta voi varata majoittumisen :
sales.koli@sokoshotels.fi tai
puh. +358 20 1234 662.

Kolilta löytyy toki runsaasti
muutakin eritasoista majoi-
tustilaa yösijan tarvitsijoille,
joten valinnanvaraa löytyy.
Suosittelen vierailemaan inter-
netsivuilla
www.koli.fi/fi/majoitus ja va-
raamaan ajoissa.

Mikäli tarvitsette  yhteis-
kuljetuksen Joensuusta Ko-
lille,voi sen tilata netissä:
asiakaspalvelu@kolintaksi.fi
tai puhelin 020 741 4391.
Matkan hinta on sama kuin
normaalilla kimppataksilla..

Lämpimästi tervetuloa seit-
semänsille sukupäiville Kolin
Luontokeskukseen viihtymään
ja nauttimaan sukulaisten seu-
rasta ja tutustumaan ihan uusiin
sukulaisiin.

Helsingissä
15. huhtikuuta 2018

Kalevi Saarelainen
puheenjohtaja

Puheenjohtajan
palsta
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Tahvon
tuutista

 Nuori mies tuli pyytämään
tyttären isältä tyttären kättä. Isä
kysyi ensi töikseen:

” Oletko kysynyt hänen
äidiltään?”

Nuori mies vastasi: ”Olen
minä kysynyt, ja hän oli kyllä
myöntyväinen.Muttakylläminä
mieluummin ottaisin kuitenkin
tyttären”.

* * *
Asianajajan kotiapulainen

kertoi emännälleen:
- Miehenne soitti juuri ja pyysi
ilmoittamaan, ettei hän voi tulla
kotiin päivälliselle.
- Sanoiko hän mitään syytä?
- Hän kertoi, että on kyse
aviorikoksesta, ja että siihen
menee koko iltapäivä.

* * *
Mökin eukko lähti kirkon-

kylän terveyskeskukseen asioi-
maan. Päästyään lääkärin vas-
taanotolle hän alkoi kertoa
vaivoistaan, eikä kertomisesta
meinannut tulla loppua lain-
kaan. Lopulta lääkäri hermostui
puheenräpätykseen.
- Nyt on minun vuoroni sanoa
jotakin!
- Älkää yrittäkö, eukko sanoi.
Eikö teillä ole vaitiolovelvol-
lisuus.

* * *
Lääkärin vastaanotolla istui

potilas masentuneena ja alla-
päin.  Lääkäri kirjoitti lääke-
määräystä ja halusi rohkaista
potilastaan:

- Pitäkää toki päänne pys-
tyssä, minulla itsellänikin on ol-
lut juuri sama vaiva,

-  Ompa suottanna ollakkii,
muttei teillä ei ou ollu sammoo
liäkärii.
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”Aikaisempien sukupolvi-
en kokemus on arvokasta. Yh-
teys yli sukupolvien on arvo-
kasta. Kokemuksen jakaminen,
yhteyden saaminen ei ole it-
sestään selvyys, ei tapahdu
itsestään.” Näitä ajatuksia on
mielessäni valmistellessani tätä
kirjoitusta, matkakertomusta.

Tässä ajassa tänä päivänä
hektisessä yksilöllisyyttä ko-
rostavassa ilmapiirissä, yhteis-
kunnassa, ”yhteys on haaste ja
samalla lahja”.  Suvun merkitys
ja sukuseuran merkitys aukesi
minulle uudella tavalla ja uu-
desta näkökulmastakin kohda-
tessani sukuseuramme perus-
tajan Seppo Saarelaisen ja hä-
nen perheenjäseniään yllättäen
Vantaan lentokentällä joulu-
viikolla 2017. Oli iloinen yl-
lätys, että olemme menossa
mieheni Pertin ja sisareni Leena
Rauhalan kanssa samalle jou-

lumatkalle Shri Lankaan ja
Malediiveille.

Joulun Sanoman ja ilon
kokemuksen myötä ja ohella
ajattelen, että sukuseura on
kantava voimavara etsiessäm-
me yhteyksiä sukuhaarojen ja
eri sukupolvien kesken. Haaste
työssä on saada sukujemme ja
perheidemme jäseniä mukaan
ja se, että nuorimmatkin ja uu-
det jäsenet saavat jäsenyydel-
leen ja odotuksilleen vastinet-
ta. Kokemukseni on, että seu-
rassamme tehdään esimerkil-
listä, motivoivaa työtä tässä
asiassa.

Yhteys Sepon perheeseen
tuli yllätyksenä, mikä antoi
lisävireen minun ja mieheni se
kä sisareni matkaodotuksille.
Saimme laulaa kiitollisuutta
osoittaen onnittelulaulun Se-
polle, jonka synttäreitä syksyn
aikana oli juhlittu monin eri
muodoin.

Näitä erilaisia kohtaamisia
elämässä tarvitaan. Minulle
sukuseuraan liittyminen tapah-
tui juuri tällaisen kohtaamisen
ja kokemuksen myötä aikai-
semmalla lomamatkalla, Rovos
Rail –matkalla, jolla tutustuin
Seppoon ja Sirkkuun. Sukuseu-
raan liittyminen toi vastauksia
kysymyksiini, missä ovat juu-
reni ja antoi sisältöä äitini
kertomuksiin Saarelaisista.

Sukuseura parhaimmillaan
on voimaannuttava, innovoiva
ja herätteitä antava yhteisö et-
siessämme juuriamme ja perin-
teitämme.  Sukuseurajäsenyys
on samalla ”matka itseemme”.

Olen kiitollinen äidilleni,
joka kertoi suvustaan ja sen
merkityksestä hänen eri elä-
män vaiheissa, vaikeissakin
tilanteissa.

On ilo todeta sukuseuram-
me perustajan, ystävämme Se-

matkalta Shri Lanka- Malediivit 18.12.-28.12.2017
MATKAKERTOMUS
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giriyaan pysähdyimme maan-
tieteellisessä keskustassa Dam-
bullassa, jossa tutustuimme
buddhalaiseksi pyhäköksi
muutettuihin upeisiin kallio-
luoliin ja vertaansa vailla ole-
viin historiallisiin seinämaa-
lauksiin. Mieliinpainuva koke-
mus oli kokopäiväretki Habara-
nan kylään, mutkikkaan ja
vaikeakulkuisen luontopolun
päässä olevaan shrilankalaisen
perheen kotiin, näimme perin-
teistä Shri Lankan maanvilje-
lystä sekä arkista elämää ja
nautimme perinteisen kylä-
läisten valmistaman aterian.

Shri Lankasta jäi mieleen
lämpö, aurinko ja luonto sekä
erityisesti kansallispuisto Min-
neriyassa, jossa kolmen tunnin
maastoajaelulla seurasimme
pienten ja suurten norsujen sekä
lintujen liikehdintää. Luonnon
kauneus puhutteli, mutta toki
samalla kosketti ihmisten köy-
hyys ja yhteiskunnan ”kesken-
eräisyys”.

Palattuamme Colomboon
nautimme ylellisessä ympäris-
tössä jouluaaton tunnelmasta,

pon myönteinen asenne ja esi-
merkillinen työ sukuseuran hy-
väksi. Motivoivaa on myös se,
kuinka jäsenet tuovat lahjansa
rohkeasti seuran toimintaan.
”Sukuseuramme on juuri sen
näköinen kuin sen jokainen jä-
sen on”.

Joku sana
matkareitistä ja
kokemuksista:

Lensimme Helsingistä Is-
tanbulin kautta Colomboon,
Shri Lankan pääkaupunkiin,
josta matkasimme bussilla
hienohiekkaisista rannoistaan
tunnettuun Waikkalaan. Kah-
den tunnin veneretkellä Hamil-
tonin kanalia pitkin Negom-
boon ihmettelimme luontoa ja
seurasimme kyläläisten elämää
ja bongasimme vesilintuja. Lu-
vattua ja odotettua kookospäh-
kinöiden kerääjiä kiipeilemäs-
sä kookospalmujen latvoihin
ohuita kettinkejä myöten emme
nähneet johtuen ehkä ”joulu-
ajankohdasta”. Bussimatkalla
(4 tuntia) saaren keskiosaan Si-

yhdessäolosta ja illallisesta.
Colombosta lensimme Maleen
ja siirryimme tunnin venemat-
kan jälkeen Malediivien pa-
ratiisisaarelle. Olo meren kes-
kellä, valkoisella hiekkarannal-
la huipensi loman kaikkine ve-
si-  ja urheilumahdollisuuksi-
neen ja eksoottisine ruokineen.
Taustalla silloin tällöin soineet
joululaulut toivat joulun tun-
netta.

Matka vastasi odotuksia,
jopa ylitti odotukset kaikkien
yhteisten kokemusten myötä.

Ei muuta kuin ”matkalle
läheisiä haastattelemaan ja
edelleen sukua tutkimaan sekä
haastamaan mukaan jäseneksi
ja mukaan iloiseen sukuseura-
työhön! Täyttäköön ilo ja toivo
tulevaisuutemme!

Leea Hiltunen

Vielä saatavilla!

Tilaukset: Raimo Saarelainen,
Puh. 050563 2180. raimojk.saarelainen@gmail.com.
Ostettavissa myös sukupäivillä!

Suvussa tapahtuu

Eliel Alvari Saarelainen
syntyi 27.10.2017 kello 17.58
51,5 cm mittaisena ja 3910g
painoisena saaden nimensä
13.1.2018. Onnelliset van-
hemmat Jenni Kontkanen ja
Asko Saarelainen. (SH4)
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Maankuulun Saarelaisten
Sukuseuran kokoontuessa
Kolille 28.7.2018, lienee pai-
kallaan esittely, millainen
ympäristö Teitä odottaa.

Koli tunnetaan maailmalla en-
sisijaisesti kauniiden maise-
mien matkailukohteena.

Maisemien lisäksi Koli on
myös Pielisen länsirannalla
Lieksan kaupunkiin kuuluva
kylä. Kylässä oli 1950-luvulla
1200 asukasta. Elinkeinona
pienviljelysmuotoinen maata-
lous ja luomu-pirttiviljely
takasivat suuren väestöpohjan.

Nykyisen noin 250 asuk-
kaan toimentuloa kolilaisilta
kysyttäessä vastaamme kuin
kannibaaliheimopäällikkö:
”Turisteilla”.

Kolilla käy vuositasolla yli
200 000 matkailijaa. Heidän
palvelemiseksi ja majoittami-
seksi on Kolilla ympäristöineen
tarjolla yli 2000 vuodepaikkaa:
hotellia, retkeilymajoja, maati-
la- ja mökkimajoitusta, aittoja
jne.

Kansallispuisto

Tunnetuimmasta osasta Ko-
lia muodostettiin vuonna 1991
kansallispuisto. Nykyinen 3000
hehtaarin luontokohde, Kolin
kansallispuisto. on timantti
Suomen kansallispuistojen jou-
kossa.

Maisema on Kolin merkit-
tävin vetovoimatekijä. Kolilta
avautuva on Suomen tunnetuin
kansallismaisema. Se luoki-

tellaan myös erityiseksi maise-
manähtävyydeksi. Koli-
vaaroilta avautuva näkymä on
useissa kansallisissa yleisö-
kilpailuissa äänestetty Suomen
kauneimmaksi luonnonmaise-
maksi. Suomen luonnon perus-
elementit: metsä ja vesi
(tuhansien järvien maa) ovat
täältä upeana koosteena katse-
lijan ihailtavana. Maisemassa
60-70 km päässä metsäluonto
kohtaa taivaanranan. Pohoja-
laasittain: "Ei silimä heti
tökkää."

Luonnonrauhaa

Luonto kasvit, eläimet,
luonnonäänet ja -rauha ovat
Kolilla kävijoille merkittäviä

Kolin  kutsuva tarina
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Kuopion seudun
Saarelaiset

Kuopion seudulle, Pohjois-
Savoon on perustettu Saare-
laisten sukuseuran alueellinen
ryhmä eli

Turpakäräjien ensimmäi-
nen kokoontuminen on torstai-
na 31.5.2018 klo 18.00 Beto-
nimestarien kokoushuoneessa
osoitteessa Vuorikatu 36 A 2.
kerros.

Kokoontumisissa käydään
vapaamuotoista keskustelua ja
puhutaan sukuasioista kah-
vittelun merkeissä. Lisätietoja
voi kysellä Olavi Saarelaiselta,
puh. 0400 718563 taikka Seppo
Saarelaiselta puh, 0500279545
taikka Jouko Saarelaiselta puh.
0400185624. Facebookiin on
perustettu ryhmä Kuopion
seudun Saarelaiset, josta löytyy
lisätietoja ja jossa ilmoitellaan
kokoontumisista.

Tervetuloa kaikki Kuopion
seudun Saarelaiset rupattele-
maan ja vaihtamaan kuulu-
misia.

Olavi Saarelainen

arvoja. Kolin luonnosta on
inventoitu tähän mennessä yli
50 uhanalaista lajia. Eksootti-
simpien joukossa mm. neidon-
kenkä-orkidea (Käykääpä vil-
kaisemassa tietokonehakujen
sivuilta, jotta tunnistatte met-
sässä kulkiessanne).

Kymmenkunta entisten
torppien pihapiirien ahoa ovat
lajinsa laadukkaimpia Suo-
messa. Ainoastaan Kolilta löy-
tyy ahoja, joiden hoidon historia
on jatkunut keskeytymättö-
mästi 1800-luvulta meidän
päiviimme.

Heinäkuun puolivälissä
hehtaaritolkulla yhtä ketokuk-
kien loistoa! Eläinmaailmasta
löytyy myös hyvin harvinaisia
lajeja, ne ovat lähinnä hyönteis-
ten kokoluokkaa. Karhu ei ole
harvinainen edes Kolilla. Jos
 käy niin, että kohtaat luonnossa
karhun ‒ muista: Nauru piden
tää ikää!

Kulttuurihistoriaa

Kolin "löysivät" Suomen- ja
maailmankartalle taiteilijat.
Taiteen kultakaudella 1800-
luvun lopulla Suomessa eli sa-
manaikaisesti lukuisa määrä
nimekkäitä taiteilijoita: Jär-
nefeltin sisarukset, Pekka Halo-
nen, Juhani Aho, Eino Leino,
I.K.Inha, Jean Sibelius Louis
Sparre jne.

Kansallisromantiikasta
tartunnan saaneet taiteilijat
unelmoivat Kalevalan laulu-
maista. Karjala-retkien kär-
kijoukkoihin kuuluneet Juhani
Aho puolisoineen ja Eero
Järnefelt saavuttuaan Kolille
l892 kokivat unelmiensa täyt-
tymisen. Juhani Aho ylisti val-
takunnallisissa lehdissä Kolin
ainutlaatuista kauneutta. Eero

Järnefeltmaalasikankaallereilun
40 vuoden aikana yli 50
singneerattua teosta Kolilta.
Heidän jälkeensä Koli on innoit-
tanut taiteilijoita jatkuvasti.

Korkeakulttuurin lisäksi
Kolilla on kerrottavaa pakanuu-
den ajalta kuin myös, kuinka
vihdoin uskaltauduttiin asu-
maan vaarojen rinteille.

Geologinen aarre

Maailman mittakaavassa
Kolin merkittävin suojeluarvo
on sen kallio- ja maaperässä.
Kiviä vasaroilla koputtelijat
(geologit) tietävät kertoa, että
Kolin vanhimmilla kallioilla on
ikää yli 2,5 miljardia vuotta
kuuluen maapallon vanhimpien
joukkoon. Paikalla on ollut
muinoin Himalajan korkuinen
Kareliidien vuoristo, jonka
juuriosa, lasia kovempi kvart-
siitti on kestänyt vuosi-
miljoonien kulutusta ja Kolin
vaarat ovat "oksan paikkoina"
jääneet meidän ihasteltaviksi.

Geologisia merkillisyyksiä
ovat mm. muinaiset tulivuor-
ten tulokanavat, aallonmerk-
kikalliot, jääkauden jäljet ja
lukuisat luolat. Suomen pisin
luola, 127 metriä yhtämittaista
lohkareluolakäytävää, löytyy
Kolin kansallispuistosta. Luo-
lassa mahtuu kulkemaan suo-
rana,  tosin  enimmäkseen  ‒
vaakasuorana.

Tällainenluontoarvojenkes-
kittymä, timantti, löytyy Suo-
mesta, Kolilta.

Mutta mitäpä tässä enempää
kehumaan. Paista kukko kont-
tiin evääksi, lähde sukupäiville
Kolille ‒ tule, näe ja koe
itse.

 Ilmari Martikainen
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Saarelaisen viisi veljestä,
Viljo, Nestori, Arvo, Eino ja
Reino hankkivat Kallion Kone-
pajan viiskutterisen höylän ke-
sällä 1958. Siitä alkoi Hongan
historia ja Myllykankaan poi-
kien yhteinen yrittäjäura.

Ensimmäinen hirsiraken-
nus oli naapurille, Asser Salolle
tehty sauna. Pielisjärven Hat-
tuvaarasta Veljekset Saarelai-
sen saha ja höyläämö siirtyi
Mähkölle, Pankakosken tien
varteen 1960-luvun alussa.

Veljekset halusivat laajen-
taa tuotevalikoimaansa ja ko-
keilivat pyöröhirsimökkien
veistämistä. Se oli kuitenkin
työlästä. ”Kyllä tähän pittää ko-
ne kekssii”, veljekset tuumivat.
Monien vaiheiden jälkeen ke-
hitettiin hirsisorvi ja nurkkako-
ne. Kun rahaa ei ollut, en-
simmäinen työstölinja koottiin
vanhoista romuista. Siihen käy-
tettiin mm. Zetorin vaih-

delaatikkoa. Suomen ensim-
mäinen koneellisesti valmis-
tunut pyöröhirsikehikko syntyi
vuonna 1962.

Vaikka kauppa kävi hyvin,
Honkatuote ajautui kuusikym-
menluvulla taloudellisiin vai-
keuksiin. Kaikki veljesten rahat
olivat menneet koneiden ke-
hittämiseen. Yhtiöön tuli ul-
kopuolisia omistajia, jotka
sanelivat, mitä tehdään. Niinpä
veljekset hajaantuivat eri puo-
lille Suomea. Eino oli jo saanut
hyvän jalansijan mökkien
myynnissä ”etelän herroille”.
Hän perusti Honkarakenteen
myyntiyhtiöksi Järvenpäähän
vuonna 1967. Reino ja Nestori
lähtivät Ikaalisiin perustamaan
mökkitehdasta. Viljo muutti
Tampereelle, josta käsin hän
laajensi kotimaan myyntiver-
kostoa. Arvo muutti perheineen
Karstulaan vuonna 1971 ja
perusti Karstulan Honka Oy:n.

Veljeksillä oli onnea mu-
kana, kun japanilainen liike-
mies Fukuda teki 250 mökin
kaupan ja maksoi kahden
miljoonan markan ennakon.
Sillä veljekset saivat määräys-
valtansa takaisin Honkatuot-
teesta ja käynnistivät merkittä-
vät investoinnit Karstulan teh-
taalla. Tekninen kehitys jatkui
kiivaana ja Honkarakenne nou-
si Suomen johtavaksi hirsitalo-
toimittajaksi. Vientiponniste-
lut tuottivat tulosta ja viennin
osuus liikevaihdosta kasvoi.
Vuonna 1987 Honka listautui
pörssiin. Alajärveltä ostettiin
Finwood, ja Paltamoon syntyi
Hongan uusin tehdas.

1990-luvun lamaan vas-
tattiin kansainvälistymisen
avulla. Tytäryhtiöitä perustet-
tiin Saksaan, Japaniin, Rans-
kaan ja USA:han. Vaikka
”Amerikan valloitus” epäon-
nistui, itävienti osoittautui

Honkarakenne täyttää 60 vuotta



10

Saarelaisten Sanomat
menestykseksi. Saksan mark-
kinoiden hiipuessa Venäjä otti
paikan Hongan suurimpana
vientimaana 2000-luvun alussa.

Vuonna 2008 alkanut lama
koetteli Honkaa rajuin kourin:
liikevaihto supistui alle puoleen
huippuvuosista. Tuotantoa te-
hostettiin, tehtaita lakkautettiin

Maunolassa sukuseuran pe-
rustamiskokouksessa15.7.2000
se alkoi. Kummisetäni, Pöhmä-
kän Toivo olisi halunnut osal-
listua, muttei enää sairautensa
takia voinut. Hän taivutti minut
antamalla suullisen valtakirjan:
”Mää sie Maunollaan, ja pie
meijjän puolta”. Niinpä minä
menin kasettinauhurin kanssa
sukukokoukseen äännittääk-
seni kummin kuultavaksi koko-
uksen kulkua. Harmi vain, kun
sitten asetuimme sairasvuoteen
äärellä kuuntelemaan, niin
kasetilta kuului vain huminaa ....

Niin...peinkö puolta siellä
sukuseuroissa? -Lauluksi meni.
Lapalien Olavi koppasi kai-
naloonsa ja vei mukanaan lau-
lamaan Pielinen-valssia. Sem-
mosta edunvalvontaa...

Onneksisukuseuranjämäkät
perustajat eivät tyytyneet vain
laulamaan, vaan perustivat seu-
ran virallisesti.

Maksavana jäsenenä olin, ja
myös putosin maksamattomana
listoilta. Mutta ottivat takas
(rahalla). Ja heti tyrkkäsivät
hallitukseen. Kaiketi nyt vii-
meinen 17 vuoden jälkeen sain
mahdollisuuden toteuttaa kum-
mini toiveen. Muutoinkin kuin
laulamalla.

Olen Tupla-Saarelainen,
suvun neljänteen haaraan syn-

tynyt ja avion myötä ykköseen
ylennetty. Kolin Pöhmäkästä
ukkini Mauno sai ensimmäi-
seksi lapsekseen isäni Pekan
vuonna 1907. Pielisen itäpuolen
Pielisjärvellä olen syntynyt, ja
täällä koko ikäni viihtynyt.
Varpasen Mikko Saarelaisen
pojanpojan myötä sain tutustua
ja liittyä ykköshaaran Saare-
laisiin. Lapsia meille syntyi nel-

jä, ja mummotettavia on kerty-
nyt viisi.

Työhistoriani, 43 vuotta,
sain tehdä Lieksassa, posti-
virkailijana, ja myöhemmin sai-
raanhoitajana. Työn ja lasten-
hoidon rinnalla olin luke-
mattomissa yhdistyksissä. Vii-
denkympin villityksessä hu-
rahdin vielä kunnallispoli-
tiikkaan. Valtuutettuna humah-
ti 16 vuotta, ja vielä on pari
luottamustointa kuluvan val-
tuustokauden ajan. Sitten aat-
telin jäädä eläkkeelle, kun tul-
loo 70 mittariin.     (seur.s.)

Hallituksen jäsen Seija Saarelainen esittäytyy:

Maunolasta 25.7.2000 se alkoi

yksi toisensa jälkeen vuosina
2009-2013, ja koko tuotanto
keskitettiin Karstulaan.

Hongan uusimpana alue-
valtauksena voidaan pitää jul-
kisrakentamista. Terveet talot
kiinnostavat kaikkia.

Honka on toimittanut 60
toimintavuotensa aikana yli

85.000 hirsirakennusta yli 50
maahan. Sen liikevaihto on noin
40 miljoonaa euroa ja se työllis-
tää noin 140 henkeä.

Anita Saarelainen
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Hyvä ”sukulainen”, Saare-
laisten sukuun kuuluva.

Meitä on kuusi sukumme
edustajaa, jotka teemme kirjaa
sukumme nykyihmisistä. En-
simmäinen tarinoista koostunut
kirja ”Saarelaisten tarina” oli
enemmän kaukaisempaa his-
toriaa. Tämä ”Saarelaisten ta-
rina 2” syntyy meistä nyky-
ihmisistä.  Toivomme, että
SINÄ olet valmis kertomaan
omasta elämästäsi ja ajatuksis-
tasi (1-2 liuskaa, max 3) – tai sit-
ten lapsesi kertoo omastaan.

Kertomistasi helpottamaan
voit käyttää esim. alla olevia
kysymyksiä. Toivon sinun
tekevän kirjoituksesi parin
viikon sisällä ja toimittamaan
sen minulle sähköpostissa tai
kirjeenä. Jos pelkäät virheitä,
älä huolehdi, palautan loppu-
tuloksen nähtäväksesi ennen
julkaisemista, jos teen asia-
muutoksia.

   Lähetä kertomus ja kuvasi
(tai perhekuva) minulle osoit-
teella (kirjeen alla).

Kirjeen mukana on
palautusosoite. HUOM! Oman
tarinasi voit tuoda myös

sukupäiville. Sieltä löytyy
vastaanottaja!

KYSYMYKSIÄ

Missä olet syntynyt? Mikä
olet miehiäsi/naisiasi?

Missä kävit koulua/missä
opiskelit?

Ammattisi? Onko ammatti-
si ollut periytyvää sukupolvesta
toiseen?

Mistä ja miten löytyi
aviosiippa? Mikä on tilanteesi?

Miten elämä on sinua kul-
jettanut? (työelämä, muutot, …)

Mitä harrastat vapaa-ai-
kanasi? Mitä haluaisit vielä
tehdä?

Kerro tarinasi iloineen ja
ehkä murheineen.

Miten olet pitänyt yhteyttä
lähisukuun? Entä kaukai-
sempiin?

Miten sukuhaarasi on le-
vinnyt?

Kerro, millaisia yhteisiä
piirteitä tai eroavaisuuksia
Saarelaisista olet havainnut?

Tarinakirja 2 tulossa
Sukuseuran hallitusjäsenistö apulaisineen on kokoa-

massa Tarinakirja 2:sta seuraaville sukupäivile. Monet
meistä seuran jäsenistä saavat allaolevan kaltaisen kir-
jeen. Siihen kannattaa vastata.  Voit vastata kaikkin
kysymyksiin tai poimia niistä mielusimmat ja itsellesi
läheisimmät. Lähestymistapa voi olla paljon tiiviimpikin
ja tarinasta voi silti tulla hyvinkin kiehtova. Esimerkkinä
mahdollisuuksista valtimolaisen Sakari Saarelaisen
kertoma teksti seuraavalla sivulla!

Olen pikkuhiljaa opetellut
tekemään myös muutakin kuin
vastuun kantamista. Eli elää
itselleni. Uinti, kanteleen soiton
opettelu laulun lisäksi, lumi-
kenkäily, espanjan opiskelu,
kirkkovenesoutu täyttävät elä-
keläiskalenterin

Isäni kuletti minua 1960-
luvulla Kolin sukulaisissa pol-
kupyörän tarakalla. Tolkin Jus-
sin vesibussilla tultiin Lieksas-
ta. Lämmin muisto Kolin
maisemiin. Mäet ja mutkat,
vaarat, metsälammet. Ja ystä-
välliset, lupsakat immeiset.
Varsinnii Suarelaeset.

Niitä lupsakoeta suarelais-
sii nyt pannaan kirjoihin ja
kanssiin. Nimittäin seuraavana
sukukirjana tehdään Saarelais-
ten tarina 2.

Lisätietoja Saarelaisten Sa-
nomissa 2/2017, tässähhiin le-
hessä ja tietenniin sukupäivil-
lä 28.7.2018.

Tuu mukkaan, ja kerro sie
vuorostaan tarinasi.

Nähdään sukupäivillä!

Kummini Toivon toive saa-
da 3- vuotias pojanpoikansa
mukaan hallitukseen jäi Mau-
nolassa toteutumatta. Mutta,
kuka tietää, milloin sekin toive
toteutuu...

Esko-nalle seurailee aktiivisia
Saarelaisia…nykyinen halti-
ja tuo kiertoon Kolille!
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Sakari Saarelainen

Valtimo:

Elämäni
kaksi

erikoista ja
vaikuttavaa
tapahtumaa

Olemme, vaimoni ja minä,
tavallinen maanviljelijäparis-
kunta, jo eläkeiässä. Löysimme
toisemme yli 50 vuotta sitten.

Lapsia on kaksi poikaa,
toinen adoptio ja toinen ollut
sijaishoidossa puolitoistavuoti-
aasta 18-vuotiaaksi. Adoptoitu
oli meille tullessa nuorempi, ei
vielä nimeäkään.

Eriskummallisuuksia on
kertynyt meille ja etenkin mi-
nulle  useita. Sisaruksia ei mi-
nulla ole. Kunnes kahdeksan
vuotta sitten, 64 vuoden iässä,
ilmaantui siskopuoli. Hän on
minua kaksi vuotta vanhempi.
Asia paljastui näin:

Eräs mies kysyi minulta: -
Lieköhän isäsi tiennyt, että eräs
nainen (mainitsi nimen) on
synnyttänyt isällesi sairaalassa
tytön? Järkytyin tästä tiedosta
niin, että korvissa suhisi.
Muutaman viikon miettimisen
jälkeen sain yhteyden siskoon,
joka asui silloin Espanjassa.
Etsiminen oli työlästä, olisi
soveltunut TV-ohjelmaan
”Kadonneen jäljillä”.

  Suomeen muutettuaan
siskoni kertoi äitinsä kuolleen
heti synnytyksen jälkeen. Ja  lap-
si oli otettu ottolapseksi Etelä-
Suomeen. Isä ei ollut pitämässä

puoliaan, kun oli  sotimassa
rintamalla.

   Sisko oli käynyt meillä
60-luvun lopulla isäänsä salaa
katsomassa. Enonsa oli kyy-
dinnyt häntä ja tehnyt tekoasiaa
siten, että siskoni oli ottanut
mukaansa astian, käynyt pyy-
tämässä siihen vettä, kun auton
syyläri muka vuosi. Isä oli
kelunnot hänelle vettä kaivos-
ta. Enonsa oli jäänyt etempänä
pysäytettyyn autoonsa odotta-
maan. Jos isä olisi nähnyt enon,
hän olisi varmaan ihmetellyt,
minkä tapaisella asialla lii-
kuttiin. Nyt sisko miehineen on
käynyt meillä pari kertaa, sa-
moin me heillä Tampereella.

Suku ja tutkimus ovat aina
kiinnostaneet, samoin kaiken-
lainen historia. Olen ollut myös
tekemässä kyläkirjaa työryh-
mässä. Eläkeläisellä kun on
aikaa. Tosin aika meinasi lop-
pua  viime kesänä eli 2017.
Sydän pysähtyi useaksi
minuutiksi. Vaimo oli elvyttä-
nyt minua siihen asti, kun
helikopteri tuli ja vei Kuopioon.
Ei mitään havaintoja minulla
siitä eikä kahdelta seuraaval-
takaan päivältä. Ihmetoipumi-
nen täydellisesti. Kiitos tästä
vaimolle,terveydenhuoltoket-
julle ja yhteen suuntaan vielä!
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11:00 – 12:00 Ilmoittautuminen / Break Sokos Hotel Koli

12:00 – 13:00 Noutopöytälounas/ ravintola Sokos Koli

13:00 Sukujuhla/ Luontokeskus Ukossa
- Sukupäivien avaus, puheenjohtaja Kalevi

Saarelainen
- Laulua kanteleensoiton säestyksellä/ Silja Martikainen

Lausuja, esityksen avustaja/ Tuulikki Halonen
- Saarelaisten laulu / Silja Martikainen
- Juhlaesitelmä: Koli ja sen kansallinen merkitys/

Koli- asiantuntija Irja Tanskanen/ Ilmari Martikainen
- Honka 40v-juhlaesitys/ Anita Saarelainen
- Kasvovalujen huutokauppa/Heikki Saarelainen
- Turpakäräjäryhmien kokoontuminen

14:45 Iltapäiväkahvi

15:30 Sukukokous / Luontokeskus Ukossa

16:30 – 18:00 Siirtyminen Kolin luontoesittelykierrokselle
” Mustarinta”- esittelyvideon johdattamana

19:00 – 20:00 Pielisen risteily / Kantosiipialus ht suvi express /max 51 henkilöä

Ilmoittautuminen Viimeistään 20.6.2018
- internet- osoitteella:

https://link.webropolsurveys.com/S/FB9165133F93DC2C

- raimosoininen3@gmail.com,
- Raimo Soininen, Kivimäentie 8, 13880 Hattula

Kustannukset Osallistumismaksu ennakkoon sukujuhlaa seuran jäseneltä 45
€ ja ei-jäseneltä 55 € ja Kolilla maksettaessa 10€ päälle.
Lapsilta 4 - 12-v maksu on 10€. Lounas, väliaikakahvi ja
ohjelma sisältyvät hintaan.
Risteily bussikuljetuksineen aikuiset 25 € ja lapset 4 -12v 10 €.

Majoitusmahdollisuuksia: Sokos Hotel Kolissa on varattu 15.6.2018 asti vieraille
1-hh 119 €/vrk (5 kpl) ja 2-hh 139€/vrk (25 kpl) standard-huoneita .
Tiedustelut: e-mail:sales.koli@sokoshotels.fi tai puh.+358 20 1234 662

SAARELAISTEN SUKUSEURA
SUKUPÄIVIEN OHJELMA 28.7.2018
Luontokeskus Ukko, Koli
os. Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli
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SUKUKOKOUS 28.7.2018

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SUKUKOKOUKSEN ASIALISTA

Luontokeskus Ukko, Koli
28.7.2018 klo 15:30

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Kalevi Saarelainen
2. Kokouksen järjestäytyminen

 kokouksen puheenjohtajan valinta
 pöytäkirjanpitäjän valinta
 pöytäkirjantarkastajien valinta
 ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään seuran tilinpäätökset, toimintakertomukset sekä

toiminnantarkastajien lausunnot sukukokousten väliseltä ajalta
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksut

seuraavalle toimikaudelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi

varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi
10.Muut asiat
11.Kokouksen päättäminen

HALLITUS
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  2015  2016 2017
 1.1.-31.12.  1.1.-31.12 1.1.-31.12.

VARSINAINEN TOIMINTA
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT 17325,00 1278,00 486,00
Tuotot Tarinakirja ja Sukukirja 1 0,00 30,00 0,00
Tuotot Sukuviirit 0,00 0,00 0,00
Sukupäivien tuotot 6880,00 0,00 0,00
Tuotot Sukukirja 2 1000,00 650,00 300,00
Tuotot sukukorut 1795,00 108,00 36,00
Tuotot Kuvakirja 7650,00 450,00 150,00
Muut tuotot 0,00 40,00 0,00

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT 18568,19 2966,30 2470,67
Sukututkimus  100,60 0,00 0,00
Sukuseuran lehti 2935,24 1276,30 1990,67
Sukukirja 1 0,00 0,00 0,00
Sukuviirit 0,00 0,00 0,00
Sukukorut 0,00 0,00 0,00
Sukupäivät 6601,15 0,00 0,00
Varsinaisen toiminnan sekalaiset kulut 2951,59 0,00 0,00
Sukukirja 2 varaston vähennys  500,00 1200,00 300,00
Sukukoruvaraston vähennys 1479,61 90,00 30,00
Kuvakirjavaraston vähennys 4000,00 400,00 150,00
Tuotto/kulujäämä -1243,19 -1688,30 -1984,67

YLEISKULUT  689,26 454,49 1298,68
Puhelinkulut  263,37 94,80 105,80
Toimistotarvikkeet 58,90 0,00 0,00
Pankkikulut  132,69 73,22 59,57
Postikulut 49,80  68,20 -7,10
Kokouskulut  184,50 190,00 38,50
Matkakulut 0,00 -5,00 0,00
Muut kulut 0,00 33,27 1101,91
Tuotto/kulujäämä -1932,45 -2142,79 -3283,35

VARAINHANKINNAN TUOTOT 2026,00 2046,00 2429,00
Jäsenmaksutuotot 2026,00 2046,00 2429,00
Tuotto/kulujäämä 93,55 -96,79 -854,35

SATUNNAISET TUOTOT 0,00 50,00 10,00
Lahjoitukset 0,00 50,00 10,00
Tilikauden tulos 93,55 -46,79 -844,35

Tilikauden yli/alijäämä 93,55 -46,79 -844,35

SAARELAISTEN SUKUSEURA RY
TULOSLASKELMAT 2015 - 2017
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SAARELAISTEN SUKUSEURA
TASEET 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
Muu vaihto-omaisuus Sukukirja 1 0,00 0,00 0,00
Muu vaihto-omaisuus Sukukirja 2 2 041,20 841,20 541,20
Muu vaihto-omaisuus Sukukorut 1 173,03 1083,03 1203,03
Muu vaihto-omaisuus Kuvakirja 6 884,00 6484,00 6334,00
Vaihto-omaisuus yhteensä 10098,23 8408,23 8078,23

RAHAT JA PANKKISAAMISET
Pankkitili 560005-2253652 3 482,11 5199,32 4504,97

13607,55 12583,20

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Ylijäämä edell. tilikausilta 13 215,79 13309,34 13262,55
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 93,55 -46,79 -844,35
Oma pääoma yhteensä 13 309,34 13262,55 12418,2
Saadut ennakot 271,00 345,00 165,00

13607,55 12583,20
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TOIMINTAKERTOMUS

SUKUSEURAN TOIMINTAKAUDELTA 2015 – 2017

1. TOIMINTAKAUDEN HALLITUS

Saarelaisten kuudensilla sukupäivillä 25.7.2015 Kuopion Peräniemen
kasinolla sukukokous valitsi seuraavalle toimintakaudelle uuden hallituksen.
Hallitus järjestäytyi sukupäivien jälkeen 11.9.2015 pidetyssä Helsingin
kokouksessa puheenjohtajansa Kalevi Saarelaisen johdolla. Silloin päätettyä
työryhmäjakoa tarkistettiin vielä myöhemmin seuraavasti:
 Ohjelma- ja taloustyöryhmä: Kalevi Saarelainen pj., Leea Hiltunen, Leena

Rauhala, Raimo Soininen ja Osmo Turunen.
 Viestintätyöryhmä: Veijo Saarelainen pj., Raimo Saarelainen, Seija

Saarelainen ja Marjatta Törhönen.
 Perinnetyöryhmä: Olavi Martikainen pj, Olavi Saarelainen ja Seppo

Saarelainen.

2. SUVUN HISTORIA JA SUKUTUTKIMUS

Saarelaisen sukuhistorian ja - tutkimuksen toteuttamisen kannalta on ollut
erittäin tähdellistä, että seuralla on ollut sisäpiiristä pitkäjänteisesti työhön
sitoutunut sukututkija Olavi Martikainen. Hän on tehnyt tutkimustyötä
intohimoisesti sukuseuran perustamisesta lähtien. Tutkimustulokset ovat
olleet mittavia, sillä hänen tutkimustensa tuloksena on julkaistu jo neljä
sukukirjaa ja viides kirja: Saarelaisten tarina 2 on linjattu hallituksessa
nimettyjen haastattelijoiden kanssa työn alle.

3. SUKUPÄIVÄT SEKÄ SUVUN AKTIVOINTIA, TAPAAMISIA JA
MUISTAMISIA

Onnistuneet sukupäivät Kuopiossa oli merkittävä tapahtuma, jolloin Olavi
Saarelaisen puheenjohtajuudella sukupäivät avattiin. Sukujuhlan musiikista
vastasi Kuopion konservatorion Senkka-orkesteri, joka soitti alkuun



2(3)
Mendelsonin ”Prinsessa Ruususen juhlamarssin”. Sitten laulettiin
Saarelaisten laulu:”Hiihteli hankia harteva mies” orkesterinjohtaja Heikki
Ritvasen säestämänä.
Sukupäivillä julkistettiin Olavi Martikaisen toimittama ”Saarelaisten
kuvakirja”.
Toimintakauden 2016 - 18 hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa asetettiin
tavoitteeksi monipuolistaa sukuseuran toimintaa, rohkaista ja tukea sukuun
liittyvää tutkimusta sekä julkaista suvun tutkimuksia ja tarinoita sekä järjestää
suvun jäsenille erilaisia tapaamistilaisuuksia.

Hallitus päätti käynnistää jäsenkyselyn selvittämään sitä, olisiko jäsenistöllä
erityistoivomuksia sukuseuran toimintaan.
Puheenjohtajan järjesti jäsenistölle risteilymatkan Tallink-yhtiön Tallink
Super Star-laivalla Tallink Conference & Spa -hotelliin. Matkalle
ilmoittautui kaikkiaan 15 sukuseuran jäsentä ja se suoritettiin 11. - 12.11.2016.
Pääosa matkalaisista osallistui Estonia oopperan Lendav Hollandlane eli
Lentävä hollantilainen – esitykseen, mikä oli paikallisin voimin modernisti
sovitettu Richard Wagnerin upeaan musiikkiin.
Hallitus päätti puheenjohtajan aloitteesta järjestää jäsenistölle kirjoitus-
kilpailun teemalla ” Suvun karjalaisuus / savolaisuus”. Suvun edustajat eivät
innostuneet aloitteesta jatkoajastakaan huolimatta, joten kilpailu raukesi.
Sukuseuran kunniajäsen Olavi Martikainen täytti 80 vuotta in cognito
heinäkuussa 2017. Puheenjohtaja kävi jälkikäteen esittämässä sukuseuran
onnittelut.
Sukuseuran ensimmäinen kunniapuheenjohtaja Seppo Saarelainen täytti
5.9.2017 70 vuotta. Hän kutsui kotiinsa sukuseuran hallituksen kokoustamaan
6.9. Hallituksen jäsenet onnittelivat Seppoa vuosipäivän johdosta sekä hänen
erityisistä aikaansaamisistaan sukuseuran perustamiseksi ja hyväksi.
Kesäretki Betonimestarit Oy:n Iisalmen tehtaalle
Puheenjohtaja neuvotteli Seppo Saarelaisen kanssa jäsenistön kesäretkestä
Iisalmen tehtaalle. Sirkku ja Seppo esittelivät perusteellisesti Betonimestarit
Oy:n eri tahoilla sijaisevien tehtaiden toimintaa sekä niissä valmistettavia
tuotteita sekä tärkeitä toimituksia nykytekniikka käyttäen.
Osallistujia kiinnosti laaja-alainen tehdaskierros, jolloin selvisi, kuinka mittavia
siltapalkkeja ja rakennusten tukirakenteita tehtaalla valmisteltiin.
Osa vieraista saattoi itse tehdä betonisia kasvovaluja.

4. JÄSENISTÖ JA SEN KEHITYS

Saarelaisen sukuseuran jäsenmäärä oli karttunut 2010-luvulla tasaisen
varmasti. Hallitus käsitteli kokouksessaan 30.7.2016 jäsenmaksutilannetta, joka oli
huolestuttava. Sukuseuran säännön mukaan jäsen, joka ei ollut kolmena viime
vuonna suorittanut jäsenmaksua, tuli poistaa rekisteristä. Edellisten vuosien
päivitysten seurauksena sukuseuran jäsenmäärä laski 537:stä312:sta
jäseneen. Vuonna 2017 oli taas kolmen viime vuoden aikana jäsenmaksut
jättänyt suorittamatta 29 henkilöä. Uudet jäsenet mukaan lukien 31.12.2017
kokonaisjäsenmäärä oli 285, joista ainaisjäseniä oli 124.
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5. SUKUSEURAN HALLITUKSEN LINJAUKSIA TOIMINTAKAUDELLA

Hallitus kokoontui toimintakaudella seuraavasti:
 19.9.2015 Helsingissä;
 27.2.2016 Suonenjoella;
 30.7.2016 Punkaharjulla;
 25.3.2017 Tampereella;
 6.9.2017 Kuopiossa

Sukuseuran asiakirjojen arkistointi
Toimintakauden 2013 – 2015 asiakirja-aineiston Raimo Saarelainen luovutti
säilytettäväksi Joensuun maakunta-arkistoon. Koska ed. sopimusaika oli
päättynyt, maakunta-arkisto teki sukuseuralle tarjouksen aineiston
säilyttämisestä aina vuoden 2021 loppuun asti. Puheenjohtaja tiedotti
järjestelystä hallituksen jäsenille ja kun huomautettavaa ei ollut esitykseen,
hän allekirjoitti järjestelyä koskevan sopimuksen sukuseuran puolesta.
Pekka Saarelaisen muistomerkki Kolille
Kolin kotiseutuyhdistys oli käynnistänyt muistomerkin toteuttamisen Kolilla
aikoinaan vaikuttaneen kansanedustaja, herastuomari Pekka Saarelaisen
merkittävän elämäntyön muistamiseksi. Kunniapuheenjohtaja Seppo
Saarelainen lahjoitti muistokiven toteuttamiseen 1 000 euroa.
Kokonaiskustannuksista muilta osin vastasi kotiseutuyhdistys.
Muistokivi paljastettiin Kolin kirkolla 28.8.2016. Kunniapuheenjohtaja Olavi
Saarelainen käytti tilaisuudessa sukuseuran puolesta puheenvuoron.
Tilaisuuteen osallistui lukuisia hallitusjäseniä ja sukuseuran edustajia.
Sukuseuran seuraavat sukupäivät
Hallitus päätti Olavi Martikaisen ehdotuksesta, että 7. sukupäivät pidetään
Kolilla 28.7.2018. Kokouspaikaksi on sovittu Kolin Luontokeskus Ukko.
Majoitusvarauksia oli jo tehtävissä sovitusta yöpymiskorvauksesta suoraan
Break Sokos Hotel Koliin 15.5.2018 saakka.
Veijo Saarelainen huolehti Saarelaisten Sanomien toimittamisesta. Lehtiä
ilmestyi kaikkiaan neljä.
Kevätkokouksissa hallitus hyväksyi rahastonhoitaja Raimo Soinisen
valmisteleman vuosittaisen tilinpäätöksen. Toimintakertomuksen laatimisesta
vastasi puheenjohtaja Kalevi Saarelainen.
Sukuseuran toiminnantarkastajat Pirjo Ruuska ja Anita Saarelainen
hyväksyivät hallituksen vuosiasiakirjat.

6. SUKUSEURAN TALOUS JA SEN KEHITYS TOIMINTAKAUDELLA

Sukuseuran talous on vakaalla tasolla. Talousluvut on esitetty
erillistauluna.

Helsingissä 3.huhtikuuta 2018.

HALLITUS

Kalevi Saarelainen
puheenjohtaja



21

Saarelaisten Sanomat

SAARELAISTEN SUKUSEURA
TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 2021

Seuran toiminnan tarkoitus

Saarelaisten sukuseuran tarkoituksena on edelleen selvittää suvun vaiheita ja
historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten
keskuudessa.

Tavoitteet vuosille 2019 – 2021

Seuran tärkeimmät tavoitteet seuraavalle kolmivuotisjaksolle ovat:
1. monipuolistaa sukuseuran toimintaa paikallistasolla mm. nuorten saamiseksi

mukaan.
2. rohkaista ja tukea sukuun liittyvää tutkimusta sekä julkaisutoimintaa.
3. edistää suvun ja seuran jäsenten aktivointia haastattelujen keinoin.
4. aktivoida jäsenistöä ja jäsenten perheenjäseniä toimimaan sukuseurassa.
5. järjestää suvun jäsenille erilaisia tapaamistilaisuuksia.
6. edistää jäsentoimintaa.

Toiminta vuonna 2019
Vakinaistetaan sukuseuran Kuopion paikallistoiminta.
Aktivoidaan nuorenpolven jäsenhankintaa.
Jäsenten haastatteluja suoritetaan nimettyjen haastattelijoiden toimesta.
Edistetään kiinnostumista sukututkimukseen uusia sukututkimusmenetelmiä
käyttäen.
Myydään Saarelaisten kuvakirjaa ja sukukirja 2 sekä sukuseuran koruja.
Sukuun liittyvää tietoa ja valokuvia kerätään sekä tallennetaan edelleen.
Sukuseuran tiedotuslehden Saarelaisten Sanomien julkaisemista jatketaan.
Viestintää kehitetään seuran kotisivujen ja sähköpostiyhteyksien keinoin.
Järjestetään jäsenistölle laivaristeily luentotilaisuuksineen.

Toimintavuosi 2020
Järjestetään opastettu tutustumismatka Viron kartanoperinteisiin seuran 20.
juhlavuoden merkeissä.
Julkaistaan Saarelaisten suvun tarinat 2 -kirja suoritettujen haastattelujen pohjalta.
Saarelaisten kuvakirjaa, muita julkaisuja sekä sukuseuran koruja myydään.
Jäsenverkostoa kehitetään ja Saarelaisten Sanomien julkaisemista jatketaan.
Aloitetaan sukupäivien 2021 suunnittelu.

Toimintavuosi 2021
Valmistellaan tulevan kauden hallituskokoonpano.
Järjestetään kahdeksannet sukupäivät.
Sukuseuran kirjoja ja koruja myydään edelleen.
Saarelaisten Sanomien julkaisemista jatketaan.
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www.betonimestarit.fi

BETONIMESTARIT OY
PL 57, 74101 Iisalmi
Puh. +358 207 433 900

Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, 
yhteistyökumppaneitamme sekä henkilöstöämme. Tästä on hyvä 

jatkaa yhteisen tulevaisuuden rakentamista! 

Betonimestarit 

IISALMI  |  NASTOLA  |  HAAPAVESI  |  TURKU  |  PARAINEN

30 vuotta!

www.honka.fi

Tästä elämä alkaa
Uuden elämän alkuja ja asumisen unelmia jo 60 vuotta.

Saarelaisten Sanomat 1_2018_kansi_18_05_11.indd   2 11.5.2018   13:06:49
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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. 2017 ja 2018 (30e/hlö)

Jäsenmaksu v. 2018 (15e/hlö)

Ainaisjäsenmaksu (150e/hlö)

HUOM! Merkitse tilisiirtoon tarkka osoitteesi!

F I

Hyvää ja rauhallista kesää Saarelaisille.

Tapaamme Kolin upeissa maisemissa 28.7.2018

Kuva: VS

SAARELAISTEN
SANOMAT

Saarelaisten sukuseuran tiedotuslehti 1/2018

Seitsemännet sukupäivät
Kolin Luontokeskus Ukossa

28.7.2018
Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli
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