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Puheenjohtajan palsta
Monenlaista uutta sukuseuran jäsenille

Sukuseuran toiminta vilkastuu kesää koh� mentäessä. Ajankohtaisia asioita ovat kevätretki
Pielisen ympäri ja pikeepaitojen hankinta sukua yhdistämään. Uu�a ovat myös sähköpos�tse
toimite�avat jäsenkirjeet, jotka ovat lue�avissa myös ne�sivulla, joka sekin tulee
uudistumaan tänä vuonna. Jäsenrekisteriuudistus näkyy mm. laskutuksessa.

Sukuseuran hallitus on o�anut yhdeksi tehtäväkseen parantaa seuran �edotusta ja ak�voida
jäsenistöä osallistumaan. Tässä tehtävässä välineemme ovat Saarelaisten Sanomat, Facebook-
sivu ja jäsenkirjeet. Tärkein ja laajalevikkisin näistä on sukuleh�. Siksi toivommekin palaute�a
uudistuneesta Saarelaisten Sanomista. Laita kommen�si minulle sähköpos�lla
(anita.saarelainen@hotmail.com) tai soi�amalla puh. 0400 599090 tai laita vies�
toimi�ajallemme Veijolle (veijo.saarelainen@wippies.fi).

Retki Pielisen ympäri järjestetään helatorstain jälkeisenä viikonloppuna 28.–29.5. Bussi lähtee
Joensuusta lauantaina klo 12, paluu on sunnuntaina klo 18. Yöpyminen on Nurmeksen
Hyvärilässä. Katso tarkemmin ju�ua tässä lehdessä ja tule mukaan.

Sukuseura on tee�ämässä pikeepaitoja. Paidat ovat klassisia, lyhythihaisia
puuvillaneulospaitoja. Värit ovat musta tai khaki, koot XS–5XL. Naisille on vaihtoehtona oma,
kapeampi malli, koot XS–2XL, väri khaki tai harmaa ja lapsille sininen tai punainen. Paidan
rinnassa lukee SAARELAISET. Ks. ju�ua toisaalla. Pikeepaita on hyvä asu vaikkapa suvun
retkille!

Jäsenmaksutulot ovat toimintamme kivijalka. Uuden jäsenrekisteriohjelman ansiosta voimme
lähe�ää vuosijäsenille laskun ko�osoi�eeseen tai sähköpos�in.

Anna äänesi kuulua
Sukuseuran ne�sivut (saarelaiset.fi), Facebook (Saarelaisten suku) ja Saarelaisten Sanomat
kertovat sukuseuran toiminnasta sekä suvun kuulumisia ja tarinoita. Sinunkin tarinasi on
kertomisen arvoinen, joten kirjoita meille. Esim. erilaiset suvussa esiintyneet amma�t
kiinnostavat sukututkijoita.

Sukuseuran ydintehtävä on yhdistää Saarelaisia. Meitä on nyt lähes 300 jäsentä, mu�a lisää
kaivataan. Jäseneksi voi lii�yä ne�sivun kau�a tai o�amalla yhtey�ä Mikko Maliseen, puh.
040 828 6343.

Jos hankit kaksi uu�a jäsentä sukuseuraan, saat palkkioksi Saarelaisten kuvakirjan. Siinä on
336 sivua ja 1200 kuvaa. Se on melkoinen �etopankki ja kuvaa hyvin Saarelaisten elämää,
pukeutumista, juhlahetkiä, harrastuksia ja työtapoja yli sadan vuoden ajalta.

Anita Saarelainen
puheenjohtaja
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Pielisen ympäri hyvässä seurassa 28.-29.5.2022

Toukokuussa retkeilemme linja-autolla
Saarelaisten maisemissa. Sukuseuran
kevätretkellä 28.–29. toukokuuta kierretään
Pielinen ympäri ja tutustutaan useisiin suvulle
tärkeisiin kohteisiin.

Matkan ensimmäinen käyn�kohde on Koli. Hotelli
Kolilla nau�tun lounaan jälkeen tutustumme
valokuvaaja Einar A. Saarelaisen elämäntyöhön
Kolin ko�seutumuseossa ja käymme
kansanedustaja Pekka Saarelaisen muistomerkillä.

Kolilta jatketaan Juuan kau�a Nurmekseen, jossa
opas esi�elee meille Puu-Nurmesta eli Nurmeksen
vanhaa kauppalaa. Kauppalassa on toiminut
merki�äviä Saarelaisia, ja perimä�edon mukaan
Mikko Saarelainen on muu�anut Nurmeksen
Mikonniemeen 1600-luvulla jo ennen kuin
sukumme kantaisä Esko Saarelainen saapui Pielisen
maisemiin Varpaseen.

Lauantai-illan vietämme Hyvärilän nuoriso- ja
matkailukeskuksessa, jossa syömme illallisen.
Hyvärilästä ryhmällemme löytyy myös yösija.
Majoitusvaihtoehtona on hotellihuoneiden lisäksi
kaksi 6–10 hengen lomamökkiä Hyvärilän
pihapiirissä. Ne soveltuvat hienos� esimerkiksi
sisarusporukalle.

Runsaan aamiaisen jälkeen linja-auto vie meidät
sunnuntaina Lieksan Varpaseen, jonne on istute�u
Saarelaisten sukupuu. Varpasesta jatkamme
matkaa Pielisen museoon, jossa saamme
opastetulla kierroksella nähdä muun muassa
Saarelaisten suvulle aikoinaan kuuluneen
Virsuvaaran talon.

Sunnuntain lounaan nau�mme Timitran Linnan
ravintolassa. Timitran Linna on en�nen
rajavar�oston komentopaikka Lieksassa.

Vierailemme myös Lieksan Maunolassa, joka on
yksi merki�ävistä Saarelaisten asuinpaikoista
Lieksassa.

Maunolasta matkamme jatkuu kauniiden
Kon�ovaaran maisemien kau�a Joensuuhun.
Kon�ovaarassa sijaitsee par�saanien tuhotöistä
muistu�ava muistomerkki, joka koske�aa myös
Saarelaisten sukua.

Retken aikana kuulemme monenlaisia tarinoita
Saarelaisista ja Pielisen Karjalasta. Retken vetäjiä
ovat sukuseuran hallituksen nurmeslainen jäsen Anu
Saarelainen sekä seuran kunniapuheenjohtaja Olavi
Saarelainen, mu�a myös muut sukuseuran
hallituksen jäsenet jakavat �etämystään matkan
varrella.

Lähdemme matkaan Joensuusta uuden
matkakeskuksen parkkipaikalta eli rauta�easeman
vierestä lauantaina kello 12 Ollin Palvelutaksi ja
Tilausajot oy:n linja-autolla. Helsingistä tulevalta
junalta pääsee sopivas� mukaan. Paluu on
Joensuuhun sunnuntaina niin, e�ä retkeltä eh�i
Helsingin iltajunaan.

Ilmoi�autuminen retkelle on käynnissä. Muista
ilmoi�autua viimeistään 2.5. Jäsenetuhintaan voit
ostaa myös pake�n, johon kuuluu sekä matka e�ä
Saarelaisten sukuseuran paita. Yhteishinta on 215
euroa. Matkan normaalihinta on aikuisille 190 euroa
ja paidan normaalihinta 35 euroa, joten pake�hinta
on 10 euroa edullisempi. Jos et ole vielä jäsen, nyt
kanna�aa lii�yä.

Anu Saarelainen
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Ilmoi�autumisohjeet kevätretkelle

Ilmoi�audu viimeistään 2.5. Anu Saarelaiselle puh. 050 415 2414 tai sähköp. anusaarelainen@gmail.com

Ilmoita nimesi, syntymäaikasi, puhelinnumerosi sekä sähköpos�osoi�eesi, mikäli sinulla on sellainen.

Kerro, kenen kanssa haluat majoi�ua. Useimmat huoneista ovat kahden hengen huoneita, mu�a osa
huoneista on �lavampia ja niissä voi mukavas� majoi�ua neljä henkilöä. Lisäksi on mahdollisuus koota
porukka 6-10 hengen lomahuoneistoon, jossa on kaksi erillistä makuuhuone�a sekä parvi. Nämä kaikki
majoitusvaihtoehdot sisältyvät osallistumismaksuun.

Matkan hinta on 190 euroa aikuisilta ja 150 euroa lapsilta. Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 15
euroa.

Jäsenhintaan voi ostaa myös matka+paita -pake�n. Hinta on 215 euroa. Jos valitset tämän pake�n, ilmoita
koko ja väri sekä haluatko teks�n Saarelaiset vai Juuret Pielisen Karjalassa (katso väri- ja kokovaihtoehdot
toisaalta tästä lehdestä). Lasten matka+paita -pake� maksaa 170 euroa. Paidat saa itselleen retkellä.

Maksa sukuseuran �lille FI46 5600 0520 2536 52 viimeistään 10.5. Kirjoita vies�ksi osallistujan/osallistujien
nimi/nimet.

MATKAOHJELMA

Lauantai 28.5.
12.00 Lähtö Joensuun rauta�easemalta
13.00 Lounas Hotelli Kolilla
14.30 Tutustuminen Einar A. Saarelaisen

valokuvakokoelmiin ja
kansanedustaja Pekka Saarelaisen
muistomerkkiin

16.00 Lähtö Nurmekseen
17.00 Tutustuminen Nurmeksen vanhaan
kauppalaan oppaan johdolla
18.00 Majoi�uminen Hyvärilän
matkailukeskukseen
19.00 Illallinen Hyvärilässä

Sunnuntai 29.5.
8.00 Aamiainen
9.00 Lähtö Lieksaan
9.30Tutustuminen Varpaseen, jonne Esko
Saarelainen muu� Oulusta
10.45 Tutustuminen Pielisen museoon oppaan
johdolla
12.45 Lounas Timitran linnassa
14.00 Käyn� Lieksan Maunolassa
14.45 Lähtö Kon�ovaaraan
17.15 Paluu Joensuuhun

mailto:mailto:anusaarelainen@gmail.com
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Sunnuntaihiihtäjänä Puĳon rinteiltä Helsingin
Olympiastadionille

Kuopion Klassillisen lyseon 1950-60 luvun
oppilaana saan kiittää koulun voimistelun-
opettajaa Paavo Heikkistä, oppilaiden antamalta
kutsumanimeltään Nappulaa, siitä, että olen
ylipäänsä kiinnostunut hiihtämisestä. Hän innosti
ulkoilemaan ja edellytti, että pojat liikkuvat riit-
tävästi urheilutunneilla. Kouluni sĳaitsi Kuopiossa
Männistön kaupunginosassa ja sieltä pääsi
helposti lähtemään hiihtoladuille. Muistan, että
luokan kanssa hiihdettiin joko Saarisen lenkki tai
Antikkalan kautta Puĳon hiihtomajalle. Lehtorilla
oli aina tapana kaasutella Skodallaan määrän-
päähän vastaanottamaan oppilaat, eikä tästä
syystä lintsaaminen onnistunut keneltäkään.
Löysin jopa vanhan valokuvan, jossa lehtori on
tokaluokkalaisten oppilaidensa kanssa Puĳolla
yhteiskuvassa, suksilla hänkin, vaikka hänellä oli
tekojalka sodan seurauksena.

Minä lähdin usein myös omatoimisesti viikon-
loppuisin kasarmialueen takana olevalta hiihto-
kentältä sivakoimaan, useinmiten Puĳolle. Hiihto-
majalta laskettelin sitten Antikkalan kautta takaisin
kotiin. Armeĳassa olin RUK 120 -talvikurssilla,
joten maastossa liikuttiin silloinkin pääasiassa
suksilla. Opiskeluaikana niin Tampereella kuin

alkuvuosina Helsingissäkään ei juuri tullut mie-
leeni lähteä hiihtämään. Ruuhkavuosina lasten
ollessa pienia ja heidän innostuttua ulkoliikun-
nasta lähdin useimmiten poikani Karrin kanssa
luistelemaan, joka sai siitä kipinän lätkään ja
pelasikin monet vuodet paikallisissa juniorĳouk-
kueissa. Hän edusti myöhemmin maajoukkueta-
solla Suomea mm. rullakiekon MM-kisoissa Ana-
heimissa.

Muutettuamme Espoosta Helsingin puolelle
Tammisaloon vuonna1978 innostuin uudelleen
hiihtämisestä. Erityisesti nautin hiihtoretkistä
meren jäällä, jonne oli helppo lähteä suoraan
kotoa. Perinteinen hiihto oli minun lajini, vaikka
toki keväisin hankikelillä jäällä pystyi myös luis-
teluhiihtämään. Useina talvina Helsingissä ei ole
ollut heikkojen jäiden vuoksi asiaa jäälle, joten
silloin kävin Viikin pelloilla hiihtelemässä. Mökillä
Ristiinassa oli vaivatonta lähteä jäällä hiihtä-
mään, kun paikallisen kylätoimikunnan toimesta
tehtiin ladut valmiiksi. Iän myötä selvästi olen
laiskistunut ja lähteminen kauempana oleville
hiihtoladuille on ollut vaikeampaa.

Onneksi Helsingin liikuntaviraston toimesta on
nyt ryhdytty tekemään latuja ihan kotinurkille
Tammisalon kanavan ja Porolahden varteen aina
Laajasalon puolelle Anjalanpuistoon saakka,
mikä on lisännyt uudelleen hiihtoinnostustani.
Tänä lumisena talvena onkin lähtöjä tullut ihan
kivasti, ja erityisen mukavaa oli se, että Olympia-
stadionille järjestettiin
kaupunkilaisille tammi-
ja helmikuulla mahdol-
lisuus varata aika hiih-
tämään, kun juoksura-
doille tehtiin oivat hiihto-
ladut. Tämä oli niin ai-
nutlaatuinen mahdolli-
suus, että toki minunkin
täytyi uusi ekstra hiihto-
paikka käydä testaa-
massa ja tallentamassa
hiihtoelämyksenä muis-
toihini.

Kalevi Saarelainen
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Niilo Siponen aloi� hitsaajana Esa-Takomo E. A.
Saarelaisessa vuonna 1963. Myöhemmin hänestä
tuli takomon työnjohtaja ja Eino Saarelaisen
luo�omies, joka huoleh� mm. Saarelaisen
kesämökistä ja veneestä. Ura Esa-Takomossa kes�
31 vuo�a. Niilo kehuu, kuinka hyvä työpaikka ja
isäntä hänellä oli.

Esa-Takomossa työskenteli parhaimmillaan 25
henkilöä. Sen tunnetuimpia tuo�eita olivat savot-
tareet. Metsätöissä tarpeelliset etu- ja takareet
sekä liistereet (joka on pienempi talousreki) myy�in
laajal� itäiseen Suomeen. Tie�äväs� ne olivat
ainoita teollises� valmiste�uja rekiä. Muut olivat
pääosin kyläseppien tai talon isän�en itsensä
valmistamia. Takomon konekanta oli hyvä. Kaksi
ahjoa sepille, hitsauskone, paineilmalla toimiva
konevasara ja muut koneet au�oivat seppiä
takomaan rekien raudoitukset täydellisen sopiviksi
puuosien kanssa.

Niilo muistaa alkuvuosina hitsanneensa liistereen
kaplasarjoja (4 kpl/sarja) 10 sarjaa päivässä. Sii-
tähän kertyy melkoinen määrä, kun työviikko oli
vielä kuusipäiväinen eikä lomia juuri ollut. Ensim-
mäinen �li oli tärkeä. Palkkarahat oli laite�u kirje-
kuoreen. Niin kiire Niilolla oli avata kuori, e�ä
viisikymppisen nurkka repesi. Niin isoja rahoja en
ollut kotona Viensuussa nähnyt, isällä kun oli yh-
deksän lasta eläte�ävänä, Niilo naurahtaa.

Rekien puuosat tulivat kuorma-autoilla Piela-
vedeltä, jossa niitä valmis�vat Einon vaimon Jenny
Saarelaisen veljet. Heille ne olivat maatalouden
sivutuo�eita. Niitä olisi mennyt enemmänkin kuin
he eh�vät valmistaa. Niilo Siponen arvelee, e�ä
ajatus näistä menestykseksi osoi�autuneista tuot-
teista olisi syntynyt miesten yhteistyönä. Niilolle

metsätyöt olivat tulleet tutuiksi jo ko��lalla.
Savotoilla liukupankot osoi�autuivat erinomaisiksi.
Ne olivat hevosten kevyitä vetää, erityises� mutkissa
ne osoi�vat ylivoimansa.

Esa-Takomo toimi� tuhansia rekiä ympäri Suomen,
kunnes 1960-luvun lopulla metsäkoneet korvasivat
hevoset metsätöissä. Takomon tuotevalikoima oli
laaja. Myynnissä oli autoja (Volkswagenin edustus),
mopoja, moo�orisahoja, tukkisaksia, ui�okeksejä,
puuvar�sia pokaroita ja muita metsätöissä käy-
te�äviä apuvälineitä. Esa-Takomo oli ykkösmyyjä
lumikelkoissa. Vuonna 1965 Eino Saarelainen raken-
nu� uuden liiketalon Lieksan Mönninkadulle. Kolmi-
kerroksiseen taloon tulivat automyynnin lisäksi auto-
korjaamo ja siihen aikaan harvinainen hissi.

Niilo Siposta haasta�eli Anita S. KUVA: Tiina Siposelta

Esa-Takomon Eino Saarelainen oli hyvä isäntä
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Niilo Siponen kertoo, e�ä Eino Saarelainen oli
varakas, mu�a vaa�maton mies. Hän oli oppinut
kaupanteon jo varhain. Poikasena hän myi kaste-
matoja ja pi� kioskia. Sodan jälkeen tavarasta oli
pula ja kauppa kävi. Hän olikin sanonut, e�ä
mainostaminen on turhaa. Saarelainen sairastui ja
kuoli vuonna 1974. Kauppa alkoi hiipua ja 1990-
luvun alun lama koitui Esa-Takomonkin kohtaloksi.
Toiminta loppui vuonna 1994.

Niilo Siponen asuu tyytyväisenä eläkeläisenä vai-
monsa Kyllikin (o.s. Saarelainen) kanssa Lieksassa. -
Talvella asutaan osakkeessa, muu aika kuluu mökillä
Sipolansaaressa, hän kertoo. Vaimo löytyi työpaikan
naapurista, Pielisen Kumista. Kyllikki teki pisimmän
työuransa Lieksan OP-Kiinteistökeskus Oy:n isän-
nöinnissä taloyh�öiden kirjanpitäjänä. Heillä on tytär
ja poika. Vaihtelua arkeen tuovat vuokramökeissä
viihtyvät matkailijat.

Niilo ja Kyllikki

Sukuseuran pikee-paita Lasten koot
90/100-150/160

Miesten mallit XS-5XL
Naisten mallit XS-2XL

Hinnat:
Aikuisten koot 40,-
(jäsenet 35,-)

Lasten koot: 30,-
(jäsenet 25,-)

Tilaukset ja lisätiedot: ruuska.pirjo@gmail.com tai puh.040 715 7211.

Rintaan teksti joko ”Juuret Pielisen Karjalassa” tai ”Saarelaiset”
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Seppo Saarelainen, Betonimestari ja yri�äjä

Vakuutena vain siniset silmät

Vuonna 1987 Elemen� Juntunen Iisalmessa meni konkurssiin. Suomen rakennusteollisuu�a
hallitsivat Partek ja Lohja, jotka määräilivät myös alihankkijoita, Seppo Saarelainen kertoo.

–Kävimme katsomassa elemen�tehdasta ja lausuinMa� Ees�lälle avainsanat ”Siinä olisi kahdelle
fiksulle hyvä puuhapaikka, mu�a töitä olisi tosi paljon!” Ma� soi� minulle kahden viikon kulu�ua ja
kysyi ”Tarkoi�tko sitä mitä sanoit?” Siitä se alkoi, Sepon ja Ma�n yri�äjätaival. Kaverusten
osaaminen täydensi toisiaan. Sepon johdossa Betonimestareista kehkeytyi menestyvä yritys.

Seppo kertoo menestyksen salaisuuden olleen luo�amus, joka näkyi paikallisena sopimisena,
turvallisuus, asiakaslähtöisyys kumppanuuden hengessä ja kanna�avuus. Olennaista ovat myös
johtaminen, resurssit, prosessit ja mi�aaminen. Miksi toiset yritykset pärjäävät paremmin kuin
toiset? Seppo vastaa: ”Yrityselämässä vain voi�ajat palkitaan. Jos olet liian kallis, et saa työtä. Jos
olet liian halpa, silloin et ole kauan voi�aja. Kun ei tule tuo�oja, et voi investoida ja kehi�yä. Siitä
seuraa, e�ä yritys tuhoutuu!”

Seppo halusi ratkaista Onnistumisen Kaavan ja löysikin sen. Se on KYKY x HALU x MAHDOLLISUUDET
x RISKI = HALLITTU ONNISTUMINEN. Voi�aminen niin bisneksessä kuin urheilussakin vaa�i työtä,
taitoa, osaamista, harjoi�elua, valmentamista, tak�ikkaa ja luo�amusta. Siitä muodostuu
Voi�ajatahto ja Voi�ajajoukkue. Sellainen oli BM-�imi.

Seppo puhuu paljon luo�amuksen merkityksestä. Luo�amus pitää ansaita, se on tärkeä tunne.
Yhteistyö ja yhteiset kokemukset synny�ävät luo�amuksen. Haasteena on laajentaa luo�amus koko
organisaa�oon. Luo�amus on kilpailuetu, se on pääomaa, johon panostaminen tuo�aa tulosta.
Luo�amus on näkemystä tulevaisuudesta, läsnäoloa ja esimerkillistä toimintaa sekä usko�avuu�a eli
sanojen ja tekojen on vasta�ava toisiaan. Se on kykyä vies�ä, olla rehellinen ja ylläpitää
tasapainoista ja mo�voivaa työyhteisöä.

Betonimestareiden menestystarina jatkui vahvana 32 vuo�a

Vuosina 1988–1998 Betonimestarit kasvoi 40-kertaiseksi. Samaan aikaan 70 kilpailevaa yritystä
ajautui konkurssiin ja Partek ja Lohja sulkivat 17 tehdasta Suomessa.

BM toimi Iisalmen lisäksi Uuraisilla, Haaparannassa, Pomarkussa, Vantaalla, Ruskossa ja Turussa.
Hallinnassa oli koko Suomen markkinat. LV oli 35 Me/v.

Parma os� kolme tehdasta vuonna 2000, jäljelle jäi Iisalmen tehdas, liikevaihtoa jäi 7 Me/v. Vuosina
2003–2010 yritys laajeni Nastolaan, Haapavedelle ja Oulaisiin sekä os� kaksi tehdasta Ruotsista.
Liikevaihtoa oli yli 80 Me/v.

BM-ryhmä oli kasvanut Suomen suurimpien betonialan yritysten joukkoon. Vuonna 2016 teh�in
toinen yritysjärjestely - TMB/BM-ryhmä, Suomi, Viro ja Latvia. Liikevaihtoa oli yli 120 Me/v. Kolmas
yrityskauppa teh�in vuonna 2019, jolloin yritysryhmä siirtyi vahvistamaan Consolis/Parma-ryhmää.
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BM-ryhmän eh� kerry�ää 32
vuoden aikana Suomessa ja
Ruotsissa liikevaihtoa 1150
Me, työllistää 6800 htv ja
investoida 67 Me. Yritys
maksoi tuona aikana
yhteisöveroja 32,7 Me.

Sepolle koi� uusi aika 2020
ja hän operoi Invest
Saarelainen Oy:n kau�a
sijoi�aen uusiin, lupaaviin
tuo�eisiin, kuten
aurinkovoimaan, ilman
steriloin�in, maskeihin ja
koronapikatesteihin. Seppo
on toiminut myös
neuvonantajana ja
konsultoinut eri yrityksiä.
Nyt kiinnostuksen kohteena
ovat päästö�ömät
energialähteet, kuten tuuli,
aurinko ja vety mm. Skarta
Group Oyj:n kau�a.

Ansioistaan yri�äjänä
Sepolle on myönne�y
teollisuusneuvoksen arvo
2009.

Sirkku ja Seppo
Saarelainen

”Juuret Pielisen Karjalassa”
Perusteos Saarelaisten kirjahyllyyn, edelleen
tarjoushinnalla 30,-. Myös uusin Tarinakirja 2, hintaan 35,-
Tilaukset: veĳo.saarelainen@wippies.fi tai p. 0400913585
Hintaan lisätään postikuluja 8,50-9,50/lähetys
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Hallitus esittäytyy: Pirjo Saarelainen

Olen Pirjo Saarelainen, uusi hallituksen jäsen Saarelaisten
sukuseurassa. Kuulun sukuun 4 , mutta isäisääni Petteriä ei
löydy Juuret Pielisen Karjalassa, Saarelaisten sukukirja 2:ssa,
hänen paikkansa on taulu 745:ssa. Petter syntyi 1897
Ahmovaarassa ja lienee Juhon ja Selman nuorin lapsi.

Petter muutti 1924 vaimonsa Katrin kanssa Kymiin, jossa he
saivat 2 lasta, jälkimmäinen 1926 isäni Uolevi. Petteriä en
koskaan tavannut hän menehtyi 1946, mutta Katri mummon
muistan iloisena ihmisenä. Isäni menehtyi 2019.

Synnyin itsekin Karhulassa ja asustelin siellä 1990 asti, kunnes
muutin perheeni kanssa Helsinkiin. Vuodet vierivät ja lapset
kasvoivat aikuisiksi ja mekin vaihdoimme asuinpaikkaa
Vantaalle, jossa olemme asuneet jo 10 vuotta kaksistaan
mieheni sekä parin koiran kanssa.

Työelämää olisi vielä muutama vuosi jäljellä. Olen työskennellyt
erilaisissa laboratorioissa, lähinnä tutkimusten parissa.
Sairaalamaailma terveysasemineen on tullut koluttua, mutta
viihdyn paremmin työssä, jossa voi aina oppia uutta ja
innostavaa. Toki se, että saa vaikuttaa omiin työaikoihin
lomineen on suuri etu.

Kimmo Saarelainen

Kimmo ja Anita Externin kivillä Saksassa 2019.

Kimmo ja Moto Guzzin California moo�oripyörä

Kimmo Saarelainen on hallituksen
”paluumuuttajia” toimien hallituksessa jo
aiemmin vuosina 2000-2009. Hänen isänsä on
Lieksan Lapalien Saarelaisia sukuhaaraa 7,
mutta oma taustansa on hyvinkin ruuhka-
Suomesta: lapsuuden ja osa nuoruusvuosiakin
kulahti pääkaupunkiseudulla, kunnes vuodesta
1987 nykyinen vaimo Anita sai perheen

muuttamaan kotiseudulleen Hyvinkäälle, jossa
on eletty ja kasvatettu kaksi lastakin näihin
päiviin saakka. Vuonna 1962 synytynyt Kimmo
on tehnyt pitkän työuran elektroniikkamyyjänä
ja tuotepäällikkönä. Sukuseuran hallituksessa
hän toimii nyt uudella kaudellaan
taloudenhoitajana. Hän on esitellyt itseään
sukuseuran lehdessä 2/2002 ja oheiset kuvat
kertovat lisää mieluisista harrasteista.
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Ari Saarelainen
Saarelaisia sanoma- ja aikakauslehdissä yli 100 vuotta sitten, osa 1
Keisarin hopeamitali hengenpelastaja Pekka Saarelaiselle

Kansallisarkistossa ja muissa arkistoissa on runsaasti digitoituja sanoma- ja
aikakauslehtiä, joiden sivuilla esiintyy Saarelaisia. Julkaisemme tässä
kaksiosaisessa koosteessa pari poimintaa yli sadan vuoden takaa.

Useimmat Saarelaisten esiintymiset lehdissä ovat mitäänsanomattomia mainintoja.
Sukututkĳan iloksi löytyy kuitenkin muutamia kiinnostavia pikkutarinoita ja oikeusjuttuja
sekä tietoja ammateista, nimityksistä eri tehtäviin ja osakkuuksista yrityksissä. Pari kertaa
Saarelaiset ovat myös kirjoittajia.

Kaikkein ansiokkain Saarelainen yli sadan vuoden takaisissa lehdissä oli talonpoika
Pekka/Petter Saarelainen, kotoisin Juuan Vuokon kylästä. Hän oli monessa lehdessä
julkaistun uutisen mukaan pelastanut kaksi ihmistä hukkumiselta oman henkensä
vaarantaen. Hengenpelastaja sai kesällä 1857 keisarin hopeamitalin.

Juuan Vuokossa asui tuohon aikaan vain sukuun 1 kuuluva Pekka Saarelainen, syntynyt
4.10.1837. Hän oli todennäköisesti jo 20-vuotiaana tilan isäntä, koska isä Pekka oli kuollut
1856 vain 44-vuotiaana. Pekka löytyy Juuret Pielisen Karjalassa -kirjasta sivulta 78
taulusta 351. Hänen jälkeensä tilaa jäi pitämään poika Pekka (s. 8.12.1865, k. 3.2.1946).

Suomen Julkisia Sanomia -lehti nosti Pekan uroteon paraatipaikalle etusivun
ensimmäiseksi uutiseksi “Kotomaalta”-palstalle maanantaina 29. kesäkuuta 1857:

Sen kiitettävän työn
alammaisuudesta
ilmoitettua, jonka
talonpoika Petter
Saarelainen Wuokon
kylästä Juuwan
kappelista Nurmeksen
pitäjää oli osoittanut
hengen waaralla weden
hädästä palastaissaan
kaksi ihmistä, on H. K.
Majesteettinsa armosta
suonut lahjaksi
Saarelaiselle
hopiamitalin,
päällekirjoituksella
"ihmishengen
pelastamisesta",
kannettavaksi
napinläwestä Wladimirin
tähdistön nauhassa.
Lähde: https://
digi.kansalliskirjasto.fi/
sanomalehti/binding/
471244?page=1Rajattu etusivun yläosa, jossa vasemmalla palstalla ylimpänä uutinen

Pekan mitalista.

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/471244?page=1
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/471244?page=1
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/471244?page=1
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/471244?page=1


Saarelaisten Sanomat

13

Saksalainen höyrylaiva Fulda saapui
New Yorkiin 31. maaliskuuta 1888
Bremenin ja Southamptonin kautta.
Kyydissä oli 756 Atlantin ylittänyttä
siirtolaista. Valtaosa oli kotoisin Saksasta
ja Itävallasta, mutta jonkin verran oli
lähtenyt Tanskasta ja Venäjältä, johon
Suomi silloin kuului.

Useimmat matkustajat tulivat perheineen.
Matkustajaluettelossa harvinainen
poikkeus onkin yksin saapunut Wilhelm
Saarelainen, jonka sukunimeksi on
kirjattu virheellisesti “Sarelanien”. Ainoat muut merkinnät ovat ikä noin 37 vuotta ja

lähtömaa “Russia”.

Nimivirheestä huolimatta löytyy todiste,
että kyse todella oli Saarelaisesta. Arkistoista
nimittäin löytyy William Saarelaisen nimellä
Yhdysvaltain passin hakemus, joka on
päivätty 6.4.1897. Siinä hän vakuuttaa, että
syntyi Suomessa noin 14.9.1890 ja että hän
saapui Fulda-laivalla noin 1.4.1888.
Etunimeksi Ville ilmoittaa William.
Hakemuksesta ilmenee, että hän oli saanut
Yhdysvaltain kansalaisuuden 14.9.1894.

Passihakemuksen mukaan William asui
Wisconsinin osavaltiossa Milwaukeen piirikun-
nassa. Ammatikseen hän ilmoittaa
“machinist”, jonka voisi suomentaa
konemieheksi. Ainoa muu tieto Amerikasta
löytyy Geni-sukutietokannasta, merkintä
kuolemasta vuonna 1911. Sama merkintä
kertoo, että hänen puolisonsa oli Fredrika
Saarelainen ja että heillä oli poika Paul.
Asuinpaikka oli edelleen Milwaukee. Leski
kuoli 1926.

Mitä tietoa Suomesta löytyy Wilhelmistä tai
pitäisikö sanoa Villestä?

Sukukirjassa Juuret Pielisen Karjalassa löytyy vain yksi henkilö, jonka kanssa
hän täsmää: Maaningalla 18.9.1850 syntynyt Ville (Wilhelm) Saarelainen. Hän
löytyy Lieksan Eskilin eli suvun 3 tauluista 5 ja 22, kirjan sivuilla 243 ja 245. Isä
Petter (s. 30.3.1817, k. 20.6.1856) oli Eskilin pojan Tahvon pojan Eskilin poika,

Amerikka veti siirtolaisiksi myös
koko joukon Saarelaisia. Tietoja
heidän saapumisestaan löytyy
Yhdysvaltojen mittavista ja laajasti
digitoiduista siirtolaisrekistereistä.
Laivojen matkustajaluetteloista
löytyy esimerkiksi Ville/Wilhelm
Saarelainen. Mitä kaikkea tietoa
hänestä voi löytää?

Ari Saarelainen

Saarelaisia Amerikan siirtolaisina

William Saarelaisen passihakemus
Yhdysvalloissa.
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mäkitupalainen ja renki, joka syntyi Nurmeksen Savitaipaleella ja muutti
Maaningalle.

Ville oli saanut passin Venäjälle 31.5.1869, joten muutto ulkomaille tuli hänelle
tutuksi jo 18-vuotiaana. Äitinsä Marian (o.s. Savolainen) ja veljensä Petterin kanssa
hän oli usein Venäjällä. Maaningalta hän haki esteettömyystodistuksen Venäjälle
avioliittoa varten 8.1.1872, ja puoliso oli Walborg Saarelainen (s. 30.3.1844). Avio-
onni kuitenkin päättyi.

Pietarin suomalainen Marian seurakunta kertoo, että Wilhelm Petersson
Saarelainen Maaningalta vihittiin 11.10.1881 Fredrika Pulliaisen kanssa. Saman
seurakunnan kastettujen luettelosta 15.6.1886 ilmenee, että heille syntyi poika
Frans Wilhelm, joka kuitenkin kuoli jo 24.1.1887. Villen ammatiksi kastemerkintä
kertoo saksaksi “Eisendrechsler”, suoraan käännettynä “raudan kääntäjä” eli
luultavasti metallivalimon työstä oli kyse. Lisäksi syntyi poika Johan Edward
22.9.1887, mutta hänkin kuoli vauvana 31.12.1888.

Ville luultavasti meni aluksi Amerikkaan jonkinlaiselle tiedusteluretkelle. Perillä
hän sai töitä ja ansaittuaan tarpeeksi hän järjesti laivaliput myös vaimolleen.
Fredrikan saapumisesta ei kuitenkaan löydy arkistotietoa. Perheestä kuitenkin
löytyy osoitetietoja vuosisadan vaihteessa Milwaukee Cityssä, joka oli 1800-luvun
lopussa yli 200 000 asukkaan teollisuuskaupunki. Melkoisen elämänmuutoksen
Maaningan poika siis sai kokea.

Saksalainen höyrylaiva S.S. Fulda, jolla Ville Saarelainen saapui New Yorkiin 1888.
(Lähde: Yhdysvaltain kongressin kirjasto, valokuvaaja John S. Johnston).
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Mikko Malinen
Jäsenrekisteriasiaa

Jäsenrekisteri on uudistunut

Viime Saarelaisten sanomissa kerroin, e�ä sukuseurassa on tulossa jäsenrekisteriuudistus. Uusi
jäsenrekisteri on nyt onnistunees� saatu käy�öön. Rekisteri helpo�aa hallituksen sisäistä
työskentelyä aikaisempaan verra�una. Sillä on myös jäsenille päin näkyviä vaikutuksia.

Kerroin viimeksi myös �etoturvasta. Lisään siihen sen verran, e�ä hallituksen jäsenten lisäksi �etoja
saa�aa ajoi�ain nähdä myös jäsenrekisteriohjelmaa tarjoavan yrityksen Flo Appsin asiakaspalvelu,
jos kysymme heiltä apua jäsenrekisterin uusien ominaisuuksien käytössä.

Yksi rekisterin uusista toiminnoista on sähköpos�en lähetys jäsenille, jonka olet ehkä jo huomannut
alkuvuoden aikana, kun lähe�mme ystävänpäivän �enoilla jäsenkirjeen. Jos et ole saanut tällaista
pos�a, voi se olla juu�unut roskapos�kansioosi, mu�a aika todennäköises� tällöin
sähköpos�osoi�eesi ei ole ajan tasalla rekisterissä. Ilmoita silloin voimassa oleva sähköpos�osoi�eesi
minulle mieluiten sähköpos�n kau�a, niin saamme jatkossa vies�t perille.

Sinulla on mahdollisuus myös kirjautua jäsenrekisteriin, jolloin voit tarkistaa sinusta tallennetut
�edot ja tarvi�aessa muokata niitä. Jokainen näkee tällöin vain omat �etonsa. Voit pyytää minulta
ak�voin�linkin sähköpos�lla. Sillä pääset luomaan itsellesi salasanan rekisteriä varten.

Kuva 1. Näkymä jäsenrekisteristä muistu�aa tätä. Jokainen voi tarkistaa omat �etonsa.

Jäsenrekisteriohjelma tarjoaa myös �lasto�etoa jäsenistä. Aika mielenkiintoinen �eto on jäsenten
maakuntajakauma, mistä nähdään, e�ä eniten jäseniä on Pohjois-Karjalan, Uudenmaan ja Pohjois-
Savon maakunnista.
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Mitä kuuluu Kuopion seudun turpakäräjille?

Turpakäräjillä
kohtaamisia

Sukuseuran hallitukses-
sa on pidemmän aikaan
hellitty ajatusta, että saa-
taisiin aikaan eri puolille
Suomea jäsenistöä koko-
amaan ryhmiä seuruste-
lemaan keskenään pie-
nemmissä puitteissa kuin
sukupäivillä, mutta kui-
tenkin yli lähimmän
perhepiiriin.

Kuopion suunnalla toi-
mintaa on käynnistetty-
kin ansiokkaasti ja odo-
tuksissa on, että muual-
lakin näin tapahtuu.
Turpakäräjille siis!

Käräjäjuttuja ei ole voitu käsitellä aikoihin Kuopion
turpakäräjillä, koska tuo kehvelin korona pahajainen on
estänyt ihmisten kokoontumiset. Mutta hitaasti asiat
etenevät oikeillakin käräjillä. Aikaisemmilla
kokoontumiskerroilla olemme juoneet kahvia ja puhuneet
ilmoista ja muista asioista ihan vapaamuotoisesti. Tietysti
olemme puhuneet ensi sĳassa sukuun liittyvistä asioista.
Kukin osanottaja on kertonut, mitä hänen suvussaan on
tapahtunut.

Nyt olemme Joukon (Jouko Saarelainen)kanssa miettineet,
miten tästä voitaisiin edetä. Varmuuden vuoksi olemme
lykänneet kokoontumisen kevättalvelle vuonna 2022.
Olemme halunneet tuoda keskusteluihin jonkin teeman.
Tarkoituksena on jatkossa pyytää osallistujia tuomaan
tapaamiseen valokuvia omasta suvustaan tai perheestään
ja kertomaan, mitä kuvassa tapahtuu. Ajatuksena on toimia
vähän samaan tapaan kuin Ylen radio-ohjelmassa “Kuusi
kuvaa”. Valokuvan sĳasta osanottaja voisi tuoda mukanaan
myös jonkin esineen, josta hän haluaa kertoa.

Olavi Saarelainen

Kuva 2. Jäsenten maakuntajakauma.
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Vanhojen tekstien tulkintavaikeuksia:
Minkä takia Mikko Saarelainen oli käräjillä 1671?

Kaikkein vanhimmat kirjalliset tiedot nimellä Saarelainen löytyvät 1600-luvun lopun
tuomiokirjoista Käkisalmen läänissä, johon Pielisjärven seutu silloin kuului.
Poikkeuksetta kyse oli niin sanotuista talvikäräjistä, joita pidettiin helmi-maaliskuussa.
Jutut olivat Pielisjärven käräjillä lukuun ottamatta yhtä, jonka pitopaikaksi on kirjattu
Laatokan pohjoispuolella sĳaitsevat Salmi ja Suistamo.

Mistä näissä oikeusjutuissa oikein oli kyse? Olivatko Saarelaiset hakemassa oikeutta
itselleen vai olivatko he tuomiolla? Tästä en ole saanut mitään selkoa, koska en osaa
lukea aikakauden käsialoja enkä tulkita ruotsinkielistä lakitekstiä oikein. Joudun
tyytymään siihen, että löydän Saarelaisia tekemällä hakuja digitoituihin arkistoihin.

Nämä nimet löytyvät: Michel (1671); Staffan (1682); Clemet, Sigfredh ja Staffan
samasta jutusta (1686); Henrich (1691); Anna Saarelainen (1691 eri jutusta); Staffan
(1693).

Ehkäpä lukĳoiden joukosta
löytyy taituri, joka pystyy
valaisemaan yhden jutun.
Siinä osapuolena oli Mikko
(Michel) Saarelainen
(Saarelain). Päiväyksenä
on 9.2.1671 ja käräjä-
paikkana Salmi, Suistamo.
Kyse saattaa olla ensi
kerrasta, jolloin nimi
Saarelainen esiintyy
kiistattomasti ja tunnis-
tettavasti.

Ari Saarelainen

Mikko Saarelainen löytyy
kuvan puolivälin alapuolelta
alkavan tekstikappaleen
ensimmäiseltä riviltä. Tämä
sama kuva on julkaistu
Saarelaisten suku - FB-
sivulla ja siellä Liisa
Saarelainen pystyi
tulkitsemaan tekstin
jokseenkin tyhjentävästi.
Kannattaa katsoa.
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Yhteystiedot

Hallituksen jäsenten yhteystiedot
Anita Saarelainen puh. 0400 599 090 anita.saarelainen@hotmail.com

MikkoMalinen puh. 040 828 6343 mikko.i.malinen@gmail.com

JoukoSaarelainen puh. 0400 185 624 jouko.saarelainen@dnainternet.net

Veijo Saarelainen puh. 0400 913585 veijo.saarelainen@wippies.fi

Sulo Eskelinen puh. 0400 182851 sulo.eskelinen@rantamokit.fi

Anu Saarelainen puh. 050 415 2414 anusaarelainen@gmail.com

Ari Saarelainen puh. 040 513 8605 asaarelainen@hotmail.com

Kimmo Saarelainen puh. 0400 744 011 kimmo.saarelainen@pp1.inet.fi

Pirjo Saarelainen puh. 040 581 5208 pirjo.saarelainen@saunalahti.fi

Pirjo Ruuska puh. 040 715 7211 ruuska.pirjo@gmail.com

TILIYHTEYS: FI46 5600 0520 2536 52
Jäsenmaksu henkilöt 15,-/vuosi sukuseuran tilille, perhemaksu 25,-,yhteisöt 100,-/vuosi
Ainaisjäsenmaksu 150,-/henkilö, 1000,-/yhteisö
lapset alle 15,- ei maksua.

Jäsenrekisteriä hoitaa Mikko Malinen.

Jäsenetuna lehti 1-3x/vuodessa/talous, alennuksia seuran tuotteista ja retkistä, osallistu-
misoikeus sukupäiviin ja sukukokouksiin.

Kirjatilaukset: Veĳo Saarelainen tai muut hallitusjäsenet.
Ilmoitukset, kuvat ja jutut lehteen: Anita Saarelainen tai Veĳo Saarelainen

Nettisivu: www.saarelaiset.fi
FB-sivu: https://www.facebook.com/groups/98483664314
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Lehti jäsenille osoitteessa:www.saarelaiset.fi

Käyttäjätunnus: Saarelaiset

Salasana: eskonlatu

Ruusu
Äideille


