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Saarelaisten kuvakirja valmistumassa 
 

Kesällä ilmestyvä kuvateos jatkaa 15 vuotta sitten alkanutta 
 Saarelaisten sukuhaarojen selvittelyä ja elämänvaiheiden tutkimista 

 
Vanhimmat kuvat ovat vähän yli sata vuotta vanhoja. Näistä kuvista voi nähdä, millainen 

muistissamme ollut ukki on ollut vauvana ja riijuuiässä, samoin mummi kauniina neitona, johon 
ukki ihastui ja sai lapsia, joista yhden jälkeläisiä sinä olet. Eräissä kuvissa on monta sukupolvea. 

Perintökirjana kulkeva Saarelaisten kuvakirja kertoo tuleville polville elävästi 
 suvun menneistä tapahtumista ja ihmisistä. 

Olavi Martikainen on paneutunut alusta alkaen tarmokkaasti suvun tutkimiseen ja sukukirjojen 
syntyyn. Hänen käsialaansa on myös uuden kuvakirjan toimittaminen. 



                                                         

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 sukuhaaran 

jälkeen on aakkosellinen hakemisto, jossa viitataan 

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 

Pielisjärveä. Taakse jäävät kotikylän savut ja takaa 

ajavat huovien joukot. Saarelaisten tarinan 

kertomukset alkavat 1500-luvulta ja päättyvät 

tähän päivään. Vanhimmat tarinat on luvun alussa 

yhdistetty Suomen historiaan. Kirjan lopussa 

kertomusten henkilöt on vielä luetteloitu 

sukuhaaroittain. Koonnut: Olavi Martikainen. 

Hinta 25 euroa + postikulut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EI OIKEUTTA MAASSA SAA...   
Kirjassa selvitetään Pohjois-Karjalaan 

muuttaneiden Saarelaisten sukuhaarojen vaiheita, 

omistamisia, liikkumista ja muuta elämää 1600-

luvun puolivälistä autonomian 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 

paikallistavat ja täsmentävät Saarelaisten elämää 

menneillä vuosisadoilla. 

Tekijät: Olavi Martikainen ja Pertti J. Saarelainen  

Hinta: 30 euroa + postikulut 

  

Sukuseuran julkaisuja voi tilata:  
Raimo Saarelainen, puh.  050 563 2180,  

E-mail: raimojk.saarelainen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi? 
 

Saajan tilinumero: Kuopion Osuuspankki, FI46 56000520253652 
Saaja: Saarelaisten Sukuseura ry 

Jäsenmaksu 2015: 12 euroa/hlö , ainaisjäsen 120 euroa/hlö 
 

Lisää jäseneksi liittyvän yhteystiedot eli sukuseuran lehden postitusosoite 
 

 

Hyvässä seurassa – 

Saarelaisten 

sukuseurassa! 

mailto:raimojk.saarelainen@gmail.com

