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Saarelainen on väestörekisterikeskuksen ilmoituksen
mukaan Suomessa esiintyvä,yleinen sukunimi. Noin joka
3000:s suomalainen on Saarelainen. Saarelaisia oli
vuonna 1970 peräti 1 841 henkilöä ja viimeisen tilaston
mukaan 15.8.2016 meitä on jo 1 870.

Tämä viimeisin luku tarkoittaa Saarelaisia Suomen
kansalaisina, joista asuu kotimaassa 1 798 ja ulkomailla
72. Lisäksi on listattu ne Saarelaiset, 756 henkilöä,joilla
nimi on muuttunut esim. avioliiton johdosta toiseksi, eli
meitä on yhteensä 2 626.

Sukunimen yleisyystilaston mukaan Saarelainen on sijalla
450.
Saarelainen on suojattu sukunimi, kuten nykyään kaikki Suomessa käytetyt sukunimet.
Se tarkoittaa, ettei ulkopuolinen voi ottaa Suomessa nimekseen Saarelainen ilman
laillista hyväksyttävää perustelua.

Saarelaisia on ihan ymmärrettävästi eniten Lieksassa (125) ja Varpaisjärvellä (23), joka
kuuluu nykyisin Lapinlahteen. Viimeisimmän tiedon mukaan Ruotsissakin on 47
henkilöllä Saarelainen sukunimenä.Saarelainen sukunimenä esiintyy myös kolmella
paikkakunnalla Varsinais-Suomessa. Jopa katuosoitteista löytyy mm. Saarelaisentie ja
Saarelaistentie.

Parhaillaan oikeusministeriössä valmistellaan sukunimilain muuttamista, ja mm.
ehdotetaan, että yleisimpien sukunimien osalta sukunimisuojaus voitaisiin poistaa.
Korhosia on Suomessa 23 243 henkilöä ja Virtasia 22 904, ja ne ovat kaksi yleisintä
sukunimeä Suomessa. Tässä mielessä Saarelainen on nimenä sentään harvinaisempi.
Jos lakiuudistus etenee ehdotetun sisältöisenä eteenpäin, kyse on myös
byrokratiatalkoista, jolla vähennetään nimilautakuntaan tulevia nimenmuutosehdotuksia
sekä mahdollistetaan yksinkertaisempaan sähköiseen asiointiin perustuvaan
ilmoitusmenettelyyn siirtyminen.

Saarelaisten sukuseuran vuoden 2015 toimintakertomuksen mukaan meitä oli
jäsenrekisterissä 547 henkilöä. Sukuseuran sääntöjen mukaan rekisteristä tulee
kuitenkin poistaa ne henkilöt, jotka eivät ole kolmena viime vuonna suorittaneet seuran
jäsenmaksua. Sukuseuran hallitus päättikin kokouksessaan 30.7.2016, että rekisteri
tullaan päivittämään sääntöjen edellyttämällä tavalla 31.12.2016 jäsentietojen
perusteella.Näin ollen peräti 238 jäsenen nimet tullaan poistamaan rekisteristä, mutta
toki jäsenmaksun maksamalla voi vielä välttyä tältä ikävältä toimenpiteeltä!

Hallitus toivookin, että jäsenmaksun unohtaneet jäsenet maksaisivat pikaisesti varsin
kohtuullisen vuosijäsenmaksun 15 € mieluusti myös väliin jääneeltä jäsenvuodelta
säilyttääkseen jatkossa jäsenyytensä mukavassa sukuseurassamme. Vaihtoehtona on
mahdollisuus hoitaa asia maksamalla ainaisjäsenmaksu 150 €, jolloin vuosittaisen
jäsenmaksun maksamisen voi oitis unohtaa! Sukuseuran ainaisjäsenmaksun on

Puheenjohtajan palsta

Saarelaiset ja sukuseuran Saarelaiset



suorittanut tähän mennessä122 henkilöä.

Koska vuoden 2016 jäsenmaksun on maksanut vasta 55 jäsentä, nyt olisi viimeistään
aika käydä hoitamassa Saarelaisen sukuseuran jäsenen ainoa vuosittainen
velvollisuus, jäsenmaksun maksaminen! Jäsenmaksutulot ovat erittäin keskeinen
tuloerä sukuseuran toiminnassa ja mahdollistavat mm. lehden tekemisen. Jos et muista,
oletko jo maksanut jäsenmaksun, tarkista asia rahastonhoitajalta.

Toisaalla lehdessä kerrotaan, että sukuseura on tekemässä kylpyläristeilymatkan
Tallinnaan marraskuussa. Ennakkovaraus on tehty 20 hengelle, joten tervetuloa
rentouttavalle matkalle! Toivotan teidät tervetulleiksi kylpyläristeilymatkalle tapaamaan
tuttuja ja myös ensi kertaa mukaan tulevia Saarelaisten sukuseuralaisia!

Kauniita syyskelejä!

Helsingissä 16.8.2016
Kalevi Saarelainen

Kirjoituskilpailu teemalla ” SUVUN KARJALAISUUS / SAVOLAISUUS”

Kirjoitusten otsikot:

1) Minun karjalaisuuteni / savolaisuuteni
2) Juureni / kesäkotini synnyinmaakunnassani
3) Unohtumaton muistoni
4) Kirje vanhemmilleni
5) Muukalaisena ”vieraalla maalla”
6) Sata itsenäisyysvuotta saarelaisuutta
7) Vapaamuotoinen, omaa karjalaisuutta / savolaisuutta koskeva otsikko
Kirjoituksessa toivotaan henkilökohtaista ja tuoretta otetta,huumoriakaan unohtamatta.
Kirjoituksen pituus on n. 3000 - 5000 merkkiä. Murteen käyttäminen on mahdollista.

Kirjoitukset pyydetään lähettämään pdf:nä 30. 4. 2017 mennessä osoitteeseen
kalevi.saarelainen@herdesign.fi.
Kirjoituskilpailun arviointitoimikuntaan kuuluvat Anita Saarelainen,Olavi Saarelainen,
Seppo Saarelainen ja Kalevi Saarelainen, pj.

Kilpailun palkintostipendit:
1. Palkinto: 400 euroa
2. Palkinto: 200 euroa
3. Palkinto: 100 euroa
4. Tunnustuspalkinto/ kirjapalkinto

Tulokset julkistetaan seuraavassa Saarelaisten Sanomissa ja kirjoituskilpailun voittajat
palkitaan seuraavilla sukupäivillä.Kilpailuun osallistuneet kirjoittajat antavat myös luvan
kirjoituksenjulkaisemiseen sukuseuran lehdessä ja/tai kotisivulla. Kirjoitusten sisältöä
on lupa hyödyntää sukuseuran myöhemmässä toiminnassa.
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Hallitus:

Kalevi Saarelainen, pj. Ruonansalmentie 10
b as 3, 00830 HELSINKI. Puh. 0400467003
kalevi.saaarelainen@herdesign.fi

Raimo Saarelainen, vpj. Puh. 050563 2180.
raimojk.saarelainen@gmail.com

Veijo Saarelainen, siht. Porkkatie 7 C 16,
80230 JOENSUU. Puh. 0400913585 tai
0449730962. veijo.saarelainen@wippies.fi

Erkki Saarelainen, Suolakivenkatu 14 C 48,
00810 HELSINKI, puh. 050 368 7422.
erkki.saarelainen@kolumbus.fi

Leea Hiltunen, Koivulankuja 15 J, 26200
RAUMA, puh. 050 402 1892,
leea.hiltunen@dnainternet.fi

Leena Rauhala, Vallerinkatu 13-15 A9,
33270 TAMPERE, puh. 050 511 3176.
leena.rauhala@gmail.com.

Seija Saarelainen, Eerontie 3 A 7, 81720
LIEKSA, puh. 050 356 0815.
seija.saarelainen@luukku.com

Raimo Soininen, Kivimäentie 8, 13880
HATTULA, puh. 040 492 322.
raimosoininen3@gmail.com

Osmo Turunen, Herralanniemi 9 A, 81850
MÄTÄSVAARA, puh. 040 742 8919.
osmoturunen@hotmail.com

Marjatta Törhönen, Koulukatu 7, 75500
NURMES, puh. 040 829 4819,
marjatta.torhonen@gmail.com

ASIANTUNTIJAJÄSENET
Olavi Saarelainen (kunniapj.),
RAUTALAMPI, puh. 0400 718 563.
olaqvi.saarelainen@pp.inet.fi

Seppo Saarelainen (kunniapj), Rönöntie
15 C 13, 70100 KUOPIO, puh. 0500 279
545, seppo.saarelainen@betonimestarit.fi

Olavi Martikainen (kunniajäsen),
Ulappasaarentie 2 C 51, 00980
HELSINKI, puh. 040 543 974,
olavi.j.martikainen@gmail.com

Toiminnantarkastajat:
Pirjo Ruuska, Mustalammintie 3, 43500
KARSTULA, puh. 040 715 7211.
pirjo.ruuska@epira.fi

Anita Saarelainen, Muhoksentie 9, 43500
KARSTULA, puh. 0400 599 990 90,
anita.saarelainen@hotmail.com

Varalla:
Johannes Salminen, Suurpäänkatu 13 C
37, 20610 TURKU, puh. 0400 199 581

Anna-Leena Pylkkönen, Urheilukatu 25 B
14, 81700 LIEKSA, puh. 0400 828 611

Saarelaisten sukuseura ry.
Y-tunnus: 1867887-2

Toimikausi 2015-2018

www.saarelaiset.fi

Saarelaisten Sanomat  1/2016

Toimitus ja taitto: Veijo Saarelainen
Paino: Grano Oy Joensuu
Painos 370 kpl

ISSN 2342-2289
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Hallituksen uusi jäsen esittäytyy

Raimo Soininen

Saarelaisten sukuun liityn
siten, että äitini Kaarina
Soininen (98 v) on syntyään
Saarelaisia Kolin Alavalta
(Sukuhaara 4). Silloin tällöin
hän  kertoi  häntä  vanhem-
mista sukupolvista, lähinnä
kansanedustaja Pekka Saa-
relaisesta ja sedästään isän-
nöitsijä Allan Saarelaisesta.
Isänsä Matin kanssa hän oli
tehnyt lapsena pitkiä postin-
kantotaipaleitaAhmovaaras-
ta aina Hattusaareen saakka
hevosella, polkupyörällä ja
jalkaisin keliolosuhteista riip-
puen. Luonnollisesti äidin
sisarukset tulivat tutuiksi,
joista Olavi Saarelainen Juu-
asta on osallistunut suku-
seuran toimintaan muistelu-
kirjoituksillaan.

Olen syntynyt nykyisin Joen-
suuhunkuuluvassaHammas-
lahdessa ja oppikoulun kävin
Joensuun lyseossa. Ylioppi-

laaksi tulon jälkeen olin
kansankynttilänä Heinäve-
den Petrumalla ja Kontiolah-
den Pankavaarassa. Siinä
välissä oli armeijapalvelus
Karjalan Prikaatissa Kouvo-
lassa ja RUK:ssa Haminas-
sa. Kertausharjoituksia ker-
tyi ennen 60 ikävuotta re-
servin kapteenin sotilasar-
voon oikeuttaen.

Teknillisen fysiikan opinnot
Oulun yliopistossa alkoivat
50 vuotta sitten.
Diplomi-insinöörin tutkintoa
seurasivat tekniikan lisensi-
aatin opinnot ja edelleen
väitös tekniikan tohtoriksi
Lappeenrannan teknillises-
sä yliopistossa normaalin
päivätyön ohessa. Tutkimus-
alueena diplomityöstä alka-
en oli hitsattujen teräsraken-
teiden murtumiskäyttäyty-
minen arktisissa olosuh-
teissa.

Diplomityön tein Rautaruu-
kille ja yhtiön palveluksessa
olin yhteensä 23 vuotta eri
tehtävissä; tutkijana ja tut-
kimusryhmän vetäjänä Raa-
hessa, neuvonta- ja kehitys-
insinöörinä Hämeenlinnas-
sa, teknisen neuvonnan pääl-
likkönä Helsingissä ja Ou-
lussa, myyntijohtajana, kehi-
tysjohtajana ja tuoteryhmä-
johtajana Hämeenlinnassa
sekä Geschäftsfuhrerinä
Rautaruukin tytäryhtiössä
Schmacke Rohr GmbH:ssa
Saksassa. Toisen työuran
tein materiaali- ja pinnoitus-
teknologian yliopettajana ja
koulutusohjelman johtajana
Espoon-Vantaan teknillises-
sä ammattikorkeakoulussa
(nykyinen Metropolia am-
mattikorkeakoulu). Kaikki
työtehtävät sekä yritys-
maailmassa että tulevien
insinöörien kouluttajana ovat

Sukuseuran hallitus aloittelemassa kokoustaan Punkaharjulla. Raimo Soininen
keskellä vasemmalla.

Jatkuu seuraavalla s.
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olleet mielenkiintoisia ja
kehittäviä.

Helena-vaimo löytyi Joen-
suun kesäyliopiston kemian
kurssilta 50 vuotta sitten.
Avioliittoon meidät vihittiin
vuonna 1967, joten kulta-
hääpäivä lähestyy.  Meillä on
ollut useita asuinpaikka-
kuntia. Hattulassa olemme
asuneet pisimpään, lähes 30
vuotta. Kesäpaikka on syn-
nyinseudulla Hammaslah-
dessa. Lapsia meillä on kaksi
poikaa (Jyri ja Herkko) ja tyttö
(Aura). Kukin heistä on

suorittanut vähintään 2
akateemista loppututkintoa.
Aura on myös väitellyt
kauppatieteiden tohtoriksi.
Vanhin pojista on vielä va-
pailla markkinoilla. Nuorem-
matovatperheellisiä.Lapsen-
lapsia on kuusi (poika ja 5
tyttöä).  Eläkeläisenä aika on
mennyt paljolti lastenlasten
hoitamisessa, etenkin Auran
ja Mikon ns. ”Tuplatupla-
möttösten”.

Harrastuksina ovat olleet
hiihtely talvisin ja kesäisin
hölkkäily ja suunnistus sekä

luonnonantimien keräily.
Hiihtokilometrejä on kertynyt
viime vuosina keskimäärin
noin 1500. Jos sitä harras-
tuksena voi pitää, niin olen
vuosien varrella sponso-
roinut urheiluseuroja sekä
valtiota (polttoaineveroina)
keskiluokan auton hinnan
verran osallistumalla erilai-
siin joukkoliikuntatapahtu-
miin, kuten Finlandia-,
Pogostan ja Tervahiihtoon
sekä maratoneille ja puoli-
maratoneille tai lyhyemmille
matkoille.

Savolainen kirje
Rakas Poekanj

Kirjotan tämän kirjjeen hyvin hittaasti, sinä ku et vieläkkää ossoo lukkee kovin noppeesti.

Myö ei asuta ennee siinä samassa paekassa ku sillon ku lähit. Isäs luk lehestä jotta usseimmat
onnettomuuvvet sattuu 30 kilometrin sätteellä kottoo. Myö muutettiin muuvalle. En voe lähettee
osotetta kun se pere joka asu tiällä ennen, vei osotekiliven muassaa. Eivät niät halunneet ite
muuttoo ommoo osotettaan.

Tämä asunto on oekee mukava. Tiällä on pesukonnekkii. En ouk ihan varrma, jotta toiminnooko
tuo kunnolleen. Viime viikolla laiton pyykit konneeseen ja vejin nupista, enkä oo nähnynnä
pyykkilöitä sen koommin.

Siäkkää ei oo ollunna ollenkaa hullumpi. Viime viikolla sato vuan kaks kertoo. Ensiks sato kolome
päevee ja sitte nelejä.

Jussilta jäe eelen aaton avvaimet aaton sissään. Kerettiin jo olla huolissammo ku kesti yl kaks
tuntija enne ku se saI meijät ulos aatosta.

Elli siskoskii sai lapsen. En vielä tiijä, onko tuo tyttö vae poeka, jote en ossoo sannoo ootko sie
nyt tät vai eno. Laps näättää ihan veljeltäs.

Teuvo setäs otti ja kuol. Se ruahka putos kiljutynnyrrii par viikkoo sitten. Sitä yritettii kiskoo
monen miehen voemin ylös, mutta se mokoma taestel kauhheesti vastaan. Ruumis poltettiin
viime pyhänä eikä sitä suatu sammummaa ennenku palokunta tul appuun.
Kolome kaverias myös kuol viime viikolla. Sieltä viksummasta piästä. Avolava-auto suistu
jokkeen ja uppos. Rauno ajo ja hiän piäs ikkunasta poes, mutta muut ol lavalla eivätkä suaneet
perälautoo aaki.

Tämmöstä elämätä tiällä. Tasasta kuten ennennii eikä mittää tapahu.

Terveesin äetis.

PS. Minun pit laettoo vähä rahhoo mukaan, mutta kirjekuor olj jo kiinni.
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Tunnettu nimi Helena Konttinen
(1871-1916) on monien muiden
tavoin kohdannut näkyjä
henkimaailmasta ja kertonut
murhan kautta täältä
lähteneiden sielujen tilasta.
Tästä on rovasti Kaarlo Sarlin
kirjoittama Helena Konttisen
horrospuheisiin perustuva
elämäkerta vuodelta 1916, josta
on otettu myöhempiä painoksia
myös ruotsiksi.

”Retkeilijän autiotuvat” - kirjassa
(kirj. Jouni Laaksonen ja Joel
Ahola, Karttakeskus 2012,
2013) mainitaan monta Lapin
kummituskämppää, joissa
kummittelee:

Olimme jo aikaisemmin
nukkuneet Kalmakaltion tuvalla
(Nunnasesta koilliseen). Sen
lähellä olevaan lähteeseen oli
muinoin hukkunut kauhua
herättänyt pororosvo, ja on
myöhemmin kuultu
maanalaisten jutaavan kaltion
(lähteen) kautta ja juottavan
siinä näkymättömiä porojaan. –
Panimme pöydälle kolmannen
kahvikupin rosvokummitusta
varten. Emme kuitenkaan häntä nähneet tai hänestä mitään kuulleet.  – Näkkälän
Välituvalla kummittelu oli loppunut, kun 1894 syntynyt Armas Niemelä oli löytänyt
lattialankkujen alta ruumiin. Haudattuaan ja siunattuaan löytönsä kummittelu oli loppunut.
- Meitä kiinnosti myös Sallan itärajan Murhahaaran kämppä, mutta jätimme tämän
poromiesten tappotantereen pitkän matkan takia.

Toraslammen öiset äänet saivat selityksen

Syötteen kansallispuiston kupeelta löysimme Toraslammen autiotuvan, jonka asukki
aikanaan jätti, rakensi muuanne uuden tuvan, kun otti uuden emännän. Entistä emäntää
kysyttäessä vastaukset olivat olleet outoja. Arveltiin miehen hukuttaneen vaimonsa
lampeen.

Kummituskampän maineesta luimme myös mökin päiväkirjasta. Kolme naista ei ollut
saanut unta, kun yöllä oudot äänet ulkoa olivat unen vieneet. Ulkona huomasimme,
miten lammen vesi ulottui tulipaikalle ja melkein mökin nurkalle. Majava oli padonnut

Kummittelu - yksinkertaistettu ilmaus

Rovakammi ja kummitustutkijamme Olavi
Martikainen päälaen turvemajalla
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laskuveden ja varmaan läiskytellyt hännällään rauhansa häiritsijöille öiseen aikaan. Minä
nukuin niin hyvin, ettei Yrjön kuorsauskaan jyrinällään untani häirinnyt.

Riisitunturin Rietas ei meille päästellyt kaameita huutoja

Tarinoiden mukaan Rietas –reitti on saanut nimensä miehestä, joka menetti henkensä
läheisen naavakuusikon kätköissä. Itärinteiltä se on kummitellut huhuillen kulkijoiden
perään ja karkein huudoin säikytellyt varsinkin pelolle alttiita heikkohermoisia.

MIKÄ ON TOTUUS KUMMITUKSISTA?

Kummituskämpät eivät sitä meille ilmaisseet.
Syrjäiset autiotuvat ovat otollisia paikkoja
kummitustarinoiden synnylle. Kulkija on
väsynyt, ovi narisee, sopulit rapisevat lattian
alla, tuuli naukuu puissa. Mekin pelkäsimme,
että haukka saattaa iskeä hiuksiimme, kun
kuljimme pesän alta ja emon kiroilu oli
voimallista. Satuimme kuitenkin kulkemaan
hyvän sään helliminä ja kovin lyhyen matkan
päähän autoltamme. – Minulla on kuitenkin
omia ja muiden kertomia kokemuksia siitä,
miten sielu ei mene hautaan ruumiin mukana.
Mutta se on oma ja eri asia. Suhtaudun
kunnioituksella yksinkertaistettuunkin
ilmaukseen sielun mahdollisesta tilasta
kuoleman jälkeen.

Seuraavassa lehdessä vaelluskaverini Yrjö
kertoo havaintonsa ja aistimuksensa
menninkäisistä, metsänpeikoista ja keijuista ja
pyhistä puista.

Olavi Martikainen
Pitkospuilla

Sukutapahtumia

PIENI SAARELAINEN LIEKSAN ESKILIN ( SUKU 3 ) JÄLKEEN 10. POLVESSA.

LAPSENLAPSEMME JUHANAN JA HEIDIN IHANA POIKA SYNTYI 9.1.2016 TURUSSA JA SAI
NIMEKSEEN AATOS SEBASTIAN SAARELAINEN.

" KAUNIS PIENI IHMINEN, SINÄ OLET AINUTLAATUINEN. MITÄ VASTAAN TULEEKAAN,
TOISTA SINUA EI MILLOINKAAN ".

ONNELLISET ISOVANHEMMAT HELVI M JA PERTTI P J SAARELAINEN.
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Lahjavinkki

Maanmainiot sukukirjat

1. Ei oikeutta maassa saa. Suvun vaihita ja sukutauluja vuoteen 1810. Hionta 30,-

2. Juuret Pielisen Karjalassa. Saarelaisten perusteos, yli 800 sivua. Kaikkien
sukuhaarojen sukutaulut ja kuvitusta teksteineen.Hinta vain 50 euroa.

3. Saarelaisten kuvakirja, 336 sivua pääosin kuvia. Hinta 50 euroa.

Kaikkiin tilauksiin lisätään postikulut.

Tilaukset:
Raimo Saarelainen, puhelin 050 563 2180 tai sähköposti
raimojk.saarelainen@gmail.com
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1. Yleistä
Sukuseuran toimintasuunnitelman mukaisesti olen järjestämässä
kylpyläristeilymatkaa Tallinnaan. Pienemmälläkin porukalla lähdemme, jos
ennakkovaraus 20 hengelle ei tule täyteen.

2. Matkasuunnitelma ja aikataulu
Kylpyläristeilymatka tehdään 11. -12.11.2016 Tallink Superstarilla, lähtö
perjantaina Helsingin Länsisatamasta klo 13.30, saapuminen Tallinnaan klo
15.30. Paluumatkalle lähdemme seuraavana päivänä klo 13.30 ja Helsinkiin
saavumme klo 15.30. Kummallekin laivamatkalle varataan yhteiset buffet-
ateriat.
Mikäli haluatte viipyä perillä vuorokautta pitempään, olen valmis
neuvottelemaan siitäkin vaihtoehdosta ja sen hinnasta.
Meno- ja tulomatkalle varaamme matkatavaroille yhden sisähytin.
Hotellimme Tallinnassa on Tallink Spa Conference -hotelli, os. Sadama 11a.

3. Muu ohjelma
Perjantai-illalle Tallink onnistui varaamaan 10 lippua Estonia-teatterissa
esitettävään oopperaan ”Lentävä hollantilainen”. Lipun hinta on 40,50 €.
Lisälippujen saaminen ratkeaa tilausvaiheessa.

4. Kylpyläpalvelut ja hoidot
Hotellivierailla on vapaa klo 10.00 - 22.00 auki olevan Spa- kylpylän ja
saunojen käyttöoikeus. Vaihtoehtona oopperalle on myös mahdollista varata
ennakkoon erilaisia hyvinvointipalveluja Hera Beauty Salonista sähköpostitse
herasalongid.spa@tallink.ee tai puhelimitse nro +372 630 1024.
Hoidot kannattaa varata mahdollisimman pian matkan varmistuttua.

5. Kustannukset ja maksujen suoritus
Matkan kustannukset:
· majoittuminen Tallink Spa Conference -hotellissa: Pakettihinta

matka+majoitus /1 yö on 92 €/ hlö/ 2hh, tai 142 €/ hlö/ 1 hh. Hintoihin
sisältyvät laivamatkat Star-luokan kansipaikoilla, majoitus hotellissa
aamiaisineen sekä kylpyläosaston käyttö.

· lounasbuffet laivalla maksaa á 25 €/hlö/suunta.
· Lisäkustannus matkatavarahytistä on á 30 €.
· Kuljetukset satamasta hotellille ja takaisin tilataan eri hintaan samalla.

Arvioidut kustannukset ovat matka-, kuljetus- ja majoituskuluineen yhden
hengen huoneessa n. 220 €/ hlö ja kahden hengen huoneessa n. 170 €/
hlö. Päälle tulee vielä kulut oopperalipuista ao:lle.

· Maksut, joista tiedotan erikseen, suoritetaan sukuseuran pankkitilille
FI46 5600 0520 2536 52.

Saarelaisten sukuseuran kylpyläristeilymatka 2016



6. Sitovat varaukset
Otan vastaan sitovat varauksenne: henkilönimet syntymäaikoineen
sähköpostiini kalevi.saarelainen@herdesign.fi viimeistään 30.9.mennessä.
Ilmoittakaa samalla myös Club one -kortin numero (jos sellainen on) ja
puhelinnumeronne sekä toivomus oopperalipuista.

7. Matkaliput
Tapaamme matkapäivänä Helsingin Länsisataman terminaalin yläaulassa,
os. Tyynenmerenkatu 8, klo 12:00, jolloin myös matkaliput luovutetaan
lähtijöille.
Satamaan on suora yhteys rautatieaseman edestä Kaivokadulta
raitiovaunulla 9.

8. Laivayhtiön ennakkovaraus
Laivayhtiö on tehnyt sukuseuralle tarjouksen 15.8.2016 ja varannut
matkapaketin kahdellekymmenelle henkilölle. Varaus on voimassa vain
31.8.2016 saakka, mikä edellyttää silloin ennakkomaksun 320 € suorittamista,
jotta varaus pysyy edelleen voimassa. Sukuseura maksaa ennakkomaksun,
vaikka lopullinen ryhmäkoko on silloin vielä auki.
Tervetuloa rentouttavalle kylpylä- ja kulttuurimatkalle !

Tammisalossa 16.elokuuta 2016.

Ystävällisin terveisin
Kalevi Saarelainen
kalevi.saarelainen@herdesign.fi
p. +358 400 467 003

ESKO NALLE LEPÄILEE TÄLLÄ HETKELLÄ HYVINKÄÄLLÄ 88 VUOTTA MAALISKUUSSA
TÄYTTÄNEEN SULO SAARELAISEN SOHVALLA. SULO OLI HYVIN OTETTU SAATUAAN
ESKO NALLEN VIERAILULLE KOTIINSA. MUISTELUKSIA SULON MIELENKIINTOISISTA
ELÄMÄNVAIHEISTA ON SAARELAISTEN KUVAKIRJASSA KOHDASSA SUKU VII.

Esko-nalle on kuin kotonaan



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. 2016 ja 2017 (30e/hlö)

Jäsenmaksu v. 2017 (15e/hlö)

Ainaisjäsenmaksu (150e/hlö)

HUOM! Merkitse tilisiirtoon tarkka osoitteesi!

Tervetuloa Saarelaisten sukuseuraan

F I

Kolilainen kansanedustaja ja
herastuomari Pekka Saarelai-
nen toimi kansanedustajana
useaan kertaan vuosina 1909-
1930 Suomalaisen puolueen
sekä Maalaisliiton edustajana
ja oli mukana päättämässä
Suomen itsenäisyydestä. Edus-
tustehtävissään hän oli maan-
viljelijöiden ja köyhän kansan-
osan etujen ajaja, tasavallan
kannattaja ja kansalaissodan
asioissa kiihotuksen vastustaja
sekä sovinnontekijä.

Paikallisesti Pekka Saarelainen
oli vaikuttajana kunnallispoli-
tiikassa sekä useissa luotta-
mustehtävissä. Hänen omasta
aloitteestaan Kolin ensimmäi-
senä koulurakennuksena toimi
hänen oma piharakennuksen-
sa. Hän pyrki myös kaikin kei-
noin edesauttamaan Kolin
rukoushuoneen (nyk. Kolin
kirkko) rakentamista.

Pekka Saarelainen
18.8.1868-16.5.1933

Kansanedustaja ja herastuomari Pekka Saarelaisen ja
hänen arvokkaan työnsä muistoksi Saarelaisten suku-
seura oli mukana muistokiven paljastuksessa Kolin
hautausmaalla. Seuran edustajina kuvassa kunniapu-
heenjohtajat Olavi ja Seppo Saarelainen sekä kunnijäsen
Olavi Martikainen. (Teksti muistokiven kilvestä)


