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Viime kevään ja kesän koronakoettelemusten jälkeen ei silloin tullut mieleen, että sama kurimus on meillä
kuluvanakin vuonna. Tilanne on juuri nyt onneksi jo parantunut, koska vasta-ainerokotukset on saatu kehitettyä
ja rokotukset ovat hyvässä vauhdissa Suomessakin. Asiantuntĳoiden arvioiden mukaan Suomessa
saavutettaisiin kesän aikana tavoiteltu seitsemänkymmenen prosentin suoja väestölle koronaa vastaan. Usein
vain käy niin, että välillä mennään kaksi askelta eteenpäin ja otetaan sitten yksi takaisin. Toivottavasti nyt
mennään vain eteenpäin, ja ainakin tällä hetkellä näyttää siltä viimeisten tartuntalukujen perusteella siltä, että
Covid19-kurimus antaisi asteittain ja alueellisesti periksi.

TERVETULOA KESÄMATKALLE ANTTOLANHOVIIN VIETTÄMÄÄN MIELTÄ VIRKISTÄVIÄ
SAARELAISTEN SUKUPÄIVIÄ

Kesällä tulee kolme vuotta täyteen, kun viimeksi kokoonnuimme upeissa Kolin maisemissa. Nyt kutsumme
Saarelaisten sukuseuralaisia saapumaan runsain joukoin, jos tosiaan korona suo, Etelä-Savon maalais-
maisemiin hallituksen valitsemaan kokouspaikkaan Mikkelin Anttolanhoviin. Kun kokoontumispaikkaa valittiin,
Helsinki suljettiin heti alussa pois, vaikka sielläkin olisi ollut tarjolla keskustan ulkopuolella oleva merellinen
hotelli, onhan koronaan sairastuneiden määrä jatkuvasti ollut Helsingissä maan korkein. Sitä vastoin Etelä-
Savossa on ollut varsin rauhallista. Kun Anttolanhovilla on lisäksi tarjolla hyvin väljät kokous-tilat, monipuoliset
hyvinvointi- ym. palvelut sekä sĳainti upealla paikalla Saimaan rannalla, se valikoitui sukupäivien
järjestämispaikaksi. Siellä on tarjolla peräti kuudellesadalle henkilölle mitoitettu liikuntasali. Jopa turvavälien
pitäminen on mahdollista, vaikka enemmistö jäsenistä tulisi paikalle! Tärkeää onkin edelleen varmistaa, että
voimme pitää turvavälit, käytämme maskia ja huolehdimme käsihygieniasta. Ei vara venettä kaada!

Odotankin Teitä sukuseuran jäseniä perheineen osallistuvan runsaslukuisesti sukupäiville, jolloin samalla
juhlistamme Saarelaisten sukuseuran 20-vuotisen taipaleen täyttymistä. Kun rokotuskattavuus on hyvällä
tasolla, voimme turvallisemmin mielin kuin tähän saakka ennen rokotusten saamista tavata nyt toisiamme ja
vihdoinkin lähteä virkistäytymään muiden pariin

Saamme kuulla kunniapuheenjohtajamme Olavi Saarelaisen mielenkiintoisen juhlaesitelmän ”Metsäsuo-
malaisista”, mm. Savosta Ruotsiin 1580-luvulta alkaen siirtyneistä heimolaisistamme. Mielenkiinnolla odotamme
myös sukututkĳamme Olavi Martikaisen esitelmää uusimman sukuseuran julkaiseman kirjan, Saarelaisten
tarinakirja 2:n, toimitustyöstä poimittuja ” Tarinoita elämästä meistä – ihmisistä”. Tämä uusin teos on mahdollista
tilata ennakkoon jo sukupäiville ilmoittautumisen yhteydessä. He, joiden tarina on teoksessa julkaistu, saavat
tilata teoksen 30 euron hintaan. Muille sen hinta on 35 €. Kirjan toimittajat lupautuvat signeeraamaan
omistuskirjoituksen ostettuihin teoksiin.

Uuteen hallitukseen ehdolla oleva Ari Saarelainen on syvällisesti perehtynyt sukututkimukseen DNA-
menetelmiä hyväksikäyttäen. Hän perehdyttää meitä menetelmän saloihin, varsinkin kun aika moni on jo
saattanut teettää DNA-testin, mutta ei ole vielä perehtynyt sen suomiin laajoihin mahdollisuuksiin.

Musiikkiakaan ei sukujuhlista toki voi puuttua. Niinpä muusikko Taneli Arponen on lupautunut säestämään
”Saarelaisten laulun”, joka on hänen sukuseuran sävellyskilpailun voittanut teoksensa. Hän laulattaa yleisöä
illan kuluessa.
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Suosittelen lämpimästi, että ilmoittaudutte, kun korona suo, kesäretkelle sukujuhlan merkeissä ja jopa varaatte
aikaa hieman enemmän yöpyäksenne hotellissa. Saimme varattua Saimaan puoleisia superior-huoneita teille
kaiken lisäksi varsin edulliseen hintaan. Hotellissa on myös tarjolla uima-allas- ja kylpyläpalveluja sekä erilaisia
hoitoja niitä haluaville.

Harmillista on ainoastaan se, ettei Mikkelissä ole enää vuosiin ollut mahdollisuutta tehdä laivaristeilyjä
Saimaalla isommalla joukolla. Vielä vuonna 2004 vietimme noin sadan vieraamme kanssa 60-vuotispäiviä
Saimaalla risteillen, ja erityisesti pohjalaisille vieraillemme laivaristeily oli ennenkokematon tapahtuma. Nyt on
enää kahdelletoista henkilölle tilattavissa erikseen risteily Saimaalle Anttolanhovista jopa Kallioniemeen tai
Astuvansalmen kalliomaalauksille saakka. Mikäli olette risteilystä kiinnostuneita, niin olkaa hyvissä ajoin minuun
yhteydessä. Lupaan hoitaa varausjärjestelyjä.

TOTEUTUUKO VIRONMATKA TÄNÄ VAI ENSI KESÄNÄ?

Koronatilanne ja sen vaatimukset rajaliikenteelle tuovat suuren epävarmuuden matkan toteutumiselle tänä
kesänä. Optimisesti olen kuitenkin tukemassa matkan järjestämisessä nyt, koska eihän voida luottaa siihen,
olisiko vuoden päästä yhtään parempi aika. Matkajärjestelyistä olen kirjoittanut lehteen oman informaation.

KASVOVALUJEN KILPAILUTTAMINEN

Seuran kesäretkellä Betonimestareiden tehtaalla 12.6.2017 järjestyi valittujen muottien ansiosta ja johdon
järjestelyin kasvovalut, joita luovutettiin matkalla olleille henkilöille. Tietty osa niistä valuista Heikki Saarelainen
kauppasi Kolin sukupäivillä ostajille. Puheenjohtaja tiedotti, että nyt sitten ehostamaan valuja, koska
ehostetuista kasvovaluista järjestetään seuraavilla sukupäivillä kilpailu.
Pyydän Teitä kaikkia ottamaan mukaan oman kasvovalun kilpailuun, jossa äänestysten perusteella paras
kasvovalun tekĳä palkitaan.

SAARELAISTEN SUKUSEURAN SÄÄNTÖMUUTOKSET

Sukuseuran vuosikokouksessa päätetään v. 2000 vahvistettuihin Saarelaisten sukuseuran sääntöihin
hallituksen hyväksymät muutokset, jotka vaativat myös
patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen.
Hallitus esitti sääntöihin mm. seuraavia muutoksia:

� jäsen, joka jättää kahtena vuonna peräkkäin maksamasta jäsenmaksun, katsotaan eronneeksi
yhdistyksestä;

� sukuseuran perhejäsenyyteen kuuluu kaksi aikuista ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta;
� sukuseuralla voi olla myös yhteisöjäseniä;
� puheenjohtaja voi päättää hallituksen kokouksen pitämisestä etäosallistumisena tietoliikenneyhteyden

välityksellä;
� seuran kokousten kutsuminen jäsenlehdessä;
� sukukokous voidaan poikkeuksellisissa oloissa pitää hallituksen toimesta myös etäosallistumisena

tietoliikenneyhteyden välityksellä;
� sukukokouksessa esitetään mm. toimintakertomukset ja toiminnantarkastajan kertomukset;
� sukukokouksessa vahvistetaan mm. talousarvio ja suunnitelma;
� sukukokouksessa valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Anttolanhovi on 21 kilometriä Mikkelin rautatieasemalta, josta järjestyy taksikuljetus n. 60 eurolla
tapahtumapaikalle. Mikäli tarvitsette ryhmäkuljetusta, voitte siinäkin asiassa kääntyä puoleeni.
Veneilĳöillä on paikka Anttolanhovin laiturissa.

Olette lämpimästi tervetulleita sukuseuran kesätapahtumiin! Sitten vaan ilmoittautumaan ja suorittamaan
maksut sukuseuran pankkitilille.

Helsingissä 14. toukokuuta 2021

Kalevi Saarelainen
puheenjohtaja
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SAARELAISTEN SUKUSEURA
SUKUPÄIVIEN OHJELMA 17.7.2021
Osoite: An�olanhovi, Hovin�e 224, 52100 An�ola; Tel: 044 4301100

Ohjelma:

12:00 Ilmoittautuminen sukupäiville ravintola Anttolanhovissa
(parkkialueelta sisäänkäyn� vasemmalle)

12:00-13:00 Buffet-lounas ja siirtyminen hotellin liikuntasaliin

13:00- Sukupäivien avaus ja sukuhaarojen edustajien keskustelut puheenjohtaja
Kalevi Saarelainen

Sääntömääräinen sukukokous

Väliaikakahvi ja kasvovalujen äänestys

Juhlaesitelmä ”Metsäsuomalaiset”,
kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelainen

Näy�ävimmän kasvovalun palkitseminen
Kalevi Saarelainen

”DNA:n käy�ö sukututkimuksessa”
Ari Saarelainen

17:00 Juhlapäivällinen buffet-tarjoiluna
Tervetulotoivotus
puheenjohtaja Kalevi Saarelainen

Musiikkiesitys ja yhteislaulua
Taneli Arponen

”Tarinoita elämästä, meistä – ihmisistä”
Olavi Mar�kainen

Musiikkiesitys Taneli Arponen
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19:00 Tilaisuuden pää�äminen Kalevi Saarelainen

Ilmoi�autuminen: Viimeistään 17.6.2021
internet-osoi�eella: h�ps://forms.office.com/r/K27bzXwCJY
tai sähköpos�lla: raimosoininen3@gmail.com
tai osoi�eella: Raimo Soininen, Kivimäen�e 8, 13880 Ha�ula.

Osallistumismaksut ennakkoon sukujuhlaan:
- perheelle 2 aikuista + 2 alle 12v-lasta 50 €
- muille 30 € ja perillä makse�una 10 € päälle.
Osallistumismaksut ennakkoon päivällis�laisuuteen:
- jäsenelle 35 € ja ei-jäsenelle 40 € sekä perillä makse�una10

€ päälle
- 12v-lapset 17,50 € .

Tili: FI46 5600 0520 2536 52 Saarelaisten sukuseura ry

Majoitusmahdollisuudet hotel An�olanhovissa ovat vara�uina 17.6.2021 saakka
sukuseuralaisille: 1h standard- huone 70,00 €/vrk, (5 kpl),
2h standard- huone 100,00 €/vrk (5kpl) ja 2h superior- huone 110,00 €/vrk(5 kpl).
Tiedustelut/varaukset sales@an�olanhovi.fi. tai puh. 0444 301 100 koodi: Saarelainen

Lounasbuffa I

Raikasta vihersalaattia ja tyrnikastiketta
Marinoituja sipuleita
Tillikurkkua
Tomaatti-sipulisalaattia
Sinappisilliä
Porkkanatzatzikia
Leipurin leipävalikoima ja levitteet
Tirripaistia
Perunamuusia
Puolukkasurvosta
Piimäpannacottaa, mansikkaa ja raparperia

Lounasbuffa II

Raikasta vihersalaattia ja tyrnikastiketta
Marinoituja sipuleita
Tillikurkkua
Tomaatti-sipulisalaattia
Sinappisilliä
Porkkanatzatzikia
Leipurin leipävalikoima ja levitteet
Kalagratiinia

Haudutettua hapankaalta
Puolukka-talkkunahyvettä

Satokauden noutopöytä 35€ (sis. kuohuviini
lasillisen).

Vihersalaattia ja tyrnikastiketta
Metsäsienisalaattia
Maalaissalaattia
Savumuikkuja
Punajuurta ja Illusia-juustoa
Hauhalan hanhipateeta
Paholaisen munia
Kielileikkelettä ja piparjuurikreemiä
Hyytelöitä ja chutneyja
Leipurin leipävalikoima ja levitteet

Putkisalon karitsanlapaa, punaviinikastiketta
Haukiwallenberg, nokkoshollandaisea
perunoita ja kasviksia

Manteli-mustikkapiirakkaa
Kesäkurpitsa-suklaakakkua

Anttolanhovin Menu
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SAARELAISTEN SUKUSEURARY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS

MIKKELINANTTOLANHOVISSA 17. HEINÄKUUTA 2021

Kokouksen asialista:

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

� kokouksen puheenjohtajan valinta
� pöytäkirjapitäjän valinta
� pöytäkirjantarkastajien valinta
� ääntenlaskĳoidenvalinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran sääntömuutokset
6. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot

sukukokousten väliseltä ajalta
7. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätösten hyväksymisestä sekä vahvistetaan

vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet
9. Vahvistetaan jäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle
10. Esitellään toimintasuunnitelma, talousarvio ja suunnitelmat sekä hyväksytään ne

seuraavalle toimintakaudelle
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja toimintakaudelle
12. Huomionosoitukset ja kokouksen päättäminen

Kokousasiakirjat: Saarelaisten sanomat 1/2021 (ota mukaan)

ILMOITTAUDU SUKUSEURAN VERKKOKESKUSTELUUN GOOGLE MEET-YHTEYDELLÄ

Seppo Saarelainen Kuopiosta teki aloitteen käynnistää verkon välityksellä yhteydenpito jäsenistön
kesken aluksi kokeiluluontoisesti. Hallitus on pitänyt jo kolmen viimeisen kokouksen etäyhteyksin
Google Meetillä. Samalla työkalulla toteutettaisiin tämäkin yhteydenpito, mikäli saamme koko
joukon jäseniä mukaan.

Näin ollen pyydän mukaan tulevia jäseniä ilmoittamaan halusta sähköpostillaan allekirjoittaneen
sähköpostiin parin viikon sisällä lehden ilmestymisestä.

Tarvittaessa voitte olla yhteydessä aloitteen tekĳään ja muihin hallitusvastaaviin.

Kalevi Saarelainen

kalevi.saarelainen@herdesign.fi
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SAARELAISTEN SUKUSEURAN TOIMINTAKERTOMUS
SUKUKAUDELTA 2018 – 2020

1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Tämä sukukausi 2018 – 2020 on johdollani toinen, sillä tulin valituksi
puheenjohtajaksi jo Kuopion kuudensilla sukupäivillä 25.7.2015. Sitä ennen
toimin sukukaudella 2012 – 2014 sukuseuran sihteerinä. Kolin sukupäivillä
28.7.2018 sukukokouksessa päätettiin siitä, mitä kaikkea tällä kolmivuotisella
sukukaudella ohjelmallisesti tavoitellaan sekä ketkä henkilöt toimivat
hallituksessa. Kunniapuheenjohtaja Seppo Saarelaisen aloitteen perusteella
hallitus tavoitteli saada nuorehkoja henkilöitä mukaan seuran toimintaan.
Jäseniä on mukana nyt alle 300, kun kolmena vuonna jäsenmaksunsa
laiminlyöneet on poistettu rekisteristä. Ainaisjäseniä on mukana yli 120.
Sukututkimuskin edistyi tiedolla uudesta esi-isästä, Limingan Hirvasniemellä
syntyneestä, Clemett Juhonpoika Clemettistä.

Sukukaudella oli kaksi tärkeää ohjelmallista tavoitetta: toteuttaa seuran 20.
juhlavuoden merkeissä Viroon suuntautuva yhteismatka sekä saada aikaan
Saarelaisten tarinakirja 2. Olavi Martikaisen johdolla onnistuimme saamaan
tämän ajan lähes sadalta Saarelaisilta omakohtaisia tarinoita ja niin kirja
toteutui. Sen julkistus lykättiin tulevalle Mikkelin sukupäiville. Sitä vastoin
toisin kävi 30.7. – 2.8. 2020 ajalle suunnitellulle sukuseuran 20-
vuotisjuhlamatkalle, joka oli välttämätöntä koronaepidemian levinneisyyden ja
tartuttavuuden johdosta peruuttaa ja siirtää

toteuttavaksi ensi kesänä. Kesällä 2019 toteutui onnistunut kesäretki
Jyväskylään Alvar Aallon museoon ja edelleen Suomi-laivalla Päĳänteen
risteilylle. Toinen kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelainen vietti 80-vuosĳuhlaa,
jolloin onnittelin häntä omasta ja sukuseuran puolesta.

Jäsenistöön on pidetty yhteyttä toimittamalla Saarelaisten sanomia ja
ylläpitämällä netissä sukuseuran websivustoa. Seuran taloustilanne oli vakaa
– kiitos seuran kirja- ja korumyyntitulot.

2. SUKUSEURAN HALLITUS
Kolilla pidetyssä sukuseuran vuosikokouksessa 28.7.2018 valittiin seuraavat
henkilöt: Kalevi Saarelainen pj, Mikko Malinen, Olavi Martikainen, Jouko
Saarelainen, Riitta Saarelainen, Seĳa Saarelainen, Veĳo Saarelainen, Raimo
Soininen ja Marjatta Törhönen.

Hallitus järjestäytyi Helsingin kokouksessa 20.10.2018, jolloin
varapuheenjohtajana toimii Mikko hoitaen seuran web- ja whatsApp- sivustot,
rahastonhoitajana ja jäsenrekisterinpitäjänä jatkaa Raimo, sekä sihteerin ja
sukuseuran lehden taittajana ja toimittajana sekä kirjavaraston pitäjänä Veĳo.
Puheenjohtaja hoitaa edelleen kokousten sihteeritehtävät. Päätettiin myös,
ettei hallitus jakaudu tällä sukukaudella työryhmiin.

3. SUVUN HISTORIA JA SUKUTUTKIMUS
Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita
ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta
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jäsenten keskuudessa. Suvun historia sukuhaaroittain on avautunut
tuloksellisten sukututkimusten tuloksena. Sukuseura on julkaissut
toiminnastaan kirjan Saarelaisten tarina ja sukukirjat 1 ja 2 sekä Saarelaisten
kuvakirjan. Viimeisimpänä uusin kirja - Saarelaisten tarinakirja 2. Suvun
historiaa täydennetään hyvillä artikkeleilla Saarelaisten Sanomissa.

4. SUKUPÄIVÄT SEKÄ SUVUN AKTIVOINTIA, TAPAAMISIA JA MUISTAMISIA

Kolin sukupäivät
Puheenjohtaja avasi seitsemännet sukupäivät Kolin Luontokeskuksen
auditoriossa. Nämä olivat kolmannet sukupäivät Lieksassa. Aluksi pidettiin
hiljainen hetki edesmenneen entisen hallituksen jäsenen, Eino Saarelaisen
muistolle. Juhlaosuudessa Silja Martikainen ja Tuulikki Halonen esittivät
musiikkia ja lausuntaa kalevalaisessa hengessä. Silja oli sovittanut
Saarelaisten laulun huilulle. Ohjelma jatkui Ilmari Martikaisen juhlaesitelmällä
”Koli ja sen kansallinen merkitys” ja Anita Saarelaisen juonnolla tallennefilmin
näytelmästä ”Honka 40 vuotta”. Heikki Saarelainen hoiti kasvovalujen
myynnin.

Kunniapuheenjohtaja Seppo Saarelaisen juohevasti vetämänä seuran
virallinen sukukokous päätti kaikista sääntömääräisistä asioista –

toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä, toiminnantarkastuskertomuksesta,
tili- ja vastuuvapaudesta sekä tulevan kauden toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta.

Sukupäivät päättyivät Kolin kansallispuiston luontoretkeen ja Pielisen
risteilyyn.

Kunniapuheenjohtaja Seppo Saarelaisen aloite
Kunniapuheenjohtaja teki aloitteen hallitukselle hankkia nuoria henkilöitä
perustettavaan ”Nuorten jäsenten ringiin” kehittämään osaltaan sukuseuran
toimintaa luvaten maksaa kymmenen ensimmäisen henkilön jäsenmaksun
jopa toisenakin vuonna. Seppo toivoi, että asia markkinoidaan lehdessä ja
netissä. Valinnat tulee hallituksen tehdä.
Hallitus päätti, että aktiivisesti haetaan nuoria 18 – 30 -vuotiaita. Mukaan
ilmoittautuneiden tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus henkilö- ja
yhteystietoineen puheenjohtajalle hallituskäsittelyä varten.
Aloite oli erinomainen, joskaan se ei toteutunut (9.2.2019)

Sukututkĳa Olavi Martikaisen informaatio tutkimustuloksista

Olavi kertoi 9.2.2019 saaneensa yhteyden Mika Jokelaan, joka toimitti
sukututkimusmateriaalia ”Eskelistä taaksepäin”, jotka hän toimitti jakeluna
tiedoksi/liitteet. Esi-isä Clemett Juhonpoika Clementilän tietoja löydettiin
Pohjanmaan jalkaväkirykmentin ruodutusluettelosta – 1627 WA 773.
Yhteyksiä löytyi myös Ari Saarelaisen dna-testitulosten pohjalta.

Kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelaisen 80-vuotisjuhla
Koko joukko Saarelaisten sukuseurasta oli saanut kutsun Olavilta osallistua
Myllykosken kievarissa 13.heinäkuuta 2019, jolloin hän juhli 80-
vuotissyntymäpäiväänsä. Olavin panos Saarelaisten sukuseuralle on ollut
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hyvin keskeinen, koska hän toimi heti sukuseuran perustamisesta lähtien v.
2000 hallituksen varapuheenjohtajana kuuden vuoden ajan, joista kolmena
ensimmäisenä toimien samalla rahastonhoitajana. Sitten seurasi yhdeksän
vuotta käsittävä seuran puheenjohtajuus vv. 2006 – 2015. Olavi on
kulttuurihenkilö ja hänen kirjoittamia ovat olleet kolmella sukupäivillä näytelmät
v. 2002 Oulussa ”Eskon uusi elämä”, v. 2006 Viking Linen laivalla ”Ei oikeutta
maassa saa” sekä v.2012 Hyvinkäällä ”Esko ja rajaseudun kirot”. Seuran
puheenjohtaja onnitteli Olavia ja luovutti hänen ansioistaan Saarelaisten
sukuseuran kultaisen ansiomerkin. Juhlat jatkuivat maittavan juhla-aterioinnin
ja ohjelmanumeroiden merkeissä, jolloin mm. Esko-nalle siirtyi vuorostaan
majailemaan Aulin ja Olavin kotiin Kuopioon.

Sukuseuran kesäretki Jyväskylään
Joukko sukuseuralaisia kokoontui 3.elokuuta 2019 Alvar Aallon museon
kahvilaan nauttimaan juuri leivottua poro- tai lohipiirakkaa kahvin ja

teen kera vaihtaen vilkkaasti kesäkuulumisiaan. Sitten saimme tilatun
museo-oppaan kertomana tietopläjäyksen Aino ja Alvar Aallon aikaan
saamisistaan arkkitehtuurin sekä liiketilojen ja kodin sisustamisen aloilta.
Kaikki avautui kuulĳoille erinomaisen selkeästi suunnitellusta ja esille
laitetuista museon vitriineistä sekä esineistä ja tärkeimmistä
suunnittelukohteista. Niitä olivat kuuluisimpina arkkitehtuurissa Viipurin
kirjasto, Paimion parantola, Villa Mairea Noormarkussa sekä Säynätsalon
kunnantalo ja edelleen sisustamisessa käytettävät moninaiset huonekalut.

Retki jatkui museokierroksen jälkeen Lutakon satama-alueelle, jossa siirryimme
Suomi-laivaan lounaalle ja parituntiselle risteilylle ihailemaan upeassa
kesäsäässä Päĳänteen maisemia

Saarelaisten sukuseuran 20-vuotisjuhlamatka Viroon
Hallitus päätyi 26.10.2019 tilaamaan 20-vuotisjuhlamatkan toteuttamisen
HansaTravelin 23.10.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti.
Puheenjohtaja kertoi Kuopiossa 7.3.2020, että sitovia ilmoittautumisia tuli 32
matkalle lähtĳältä, joten matka toteutuu ellei korona - viruksen uhka tule
esteeksi.
Valitettavasti juhlamatka jouduttiin 24.4.2020 siirtämään koronatilanteen
Suomessa ja Virossa uhkaavasti levitessä. Matka-aikataulu tulee olemaan
5.– 8.8.2021.

5. JÄSENISTÖ JA SEN KEHITYS SUKUKAUDELLA 2018 - 2020

Sukukaudella on jäsentilanne muuttunut kaiken aikaa uusien jäsenten
liittyessä ja vuosittain kolmelta vuodelta jäsenmaksunsa suorittamatta
jättäneiden poistettaessa jäsenrekisteristä.

Raimo Soinisen raportoinnin mukaan:
� 31.12.2018 jäseniä oli 307, joista ainaisjäseniä 123 ja

vuosĳäsenmaksujäseniä 184; 22 jäsentä poistettu rekisteristä;
� 31.12.2019 jäseniä oli 303, joista ainaisjäseniä 122 ja

vuosĳäsenmaksujäseniä 181, em. 64 jätti jäsenmaksun maksamatta; 19
jäsentä poistettu rekisteristä;
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� 31.12.2020 jäseniä oli 285, joista ainaisjäseniä 123 ja
vuosimaksujäseniä 162, em. jäsenmaksun on suorittanut 118 ja 44 jätti
maksamatta sekä 8 jäsentä poistettu rekisteristä.

Sukuseuraan liittyi jäsenistöön:
� v. 2018 ainaisjäseninä 3 ja vuosĳäseninä 20;
� v. 2019 - ” - 1 - ” - 16;
� v. 2020 - ” - 3 - ” - 6;

Yhteensä - ” - 7 - ” - 42

6. SUKUSEURAN HALLITUKSEN LINJAUKSIA SUKUKAUDELTA

Hallitus kokoontui sukukaudella seuraavasti:
� 7.3.2018 Kolilla, ravintola Sokos Koli
� 20.10.2018 Helsingissä, Liisa ja Kalevi Saarelaisen kotona;
� 9.2. 2019 Joensuussa, ravintola Aadan kabinetissa
� 26.10.2019 Mikkelissä, ravintola Vaihan kabinetissa
� 7.3. 2020 Kuopiossa, ravintola Hygge Brossa
� 10.10.2020 Google Meet:ssä etäkokouksena

Hallituksen sisäiset kannanotot
Helsingin kokouksessa 20.10.2018 käytiin hallituksen palautekeskustelu
sukupäivien järjestämisestä, jolloin todettiin, että Kolin tilaisuus oli
sisällöllisesti ja toteutukseltaan sekä paikan valinnalta onnistunut. Kritiikkiä
sai sitä vastoin, ettei sovitulle yhteiselle keskustelulle ollut aikaa. Päätettiin,
että seuraaville sukupäiville kannatettiin suppeampaa ohjelmaa ja varataan
riittävästi aikaa yhteiselle keskustelulle ja esim. alueelliset turpakäräjät
otetaan käyttöön.

Hallituksen kokouksessa aiemmin 6.9.2017 strategiakeskustelun yhteydessä
esille otettu DNA:n käytön selvittämistarve suunniteltiin toteutettavaksi
sukututkĳa Ari Kolehmaisen tekemän tarjouksen pohjalta. Seuran oman
sukututkĳan analysoiman ehdotuksen perusteella tästä päätettiin luopua.
Sitä vastoin hallitus kannusti seuran jäseniä tilaamaan itse ns. isälinjan
DNA-tutkimuksia.
Kuopion hallituksen kokouksessa 7.3.2020 Jouko S. luovutti vuorostaan
Esko-nallen Mikolle, joten nalle siirtyy nyt majailemaan Joensuuhun.
Jouko ilmoitti, että on skannannut kaikki vieraskirjan tekstit.
Päätettiin keskustelun jälkeen, että Jouko lähettää skannaukset hallituksen
jäsenille eikä niitä levitetä sen laajemmalti.
Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin, että Mikko laatii luettelon
aikajärjestyksessä numeroinnin, ketkä juttuja ovat kirjoittaneet ja koska.
Tämä luettelo laitetaan seuran web- sivulle sopivaan paikkaan
markkinoimaan Esko-nallen matkaa.

Saarelaisten sukuseuran yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Puheenjohtaja oli laatinut EU:n velvoittamaan käytäntöön perustuvan
sukuseuran rekisteri- ja tietosuojaselosteen. Hallituksen jäsenillä oli ehdotus
ennakkoon tutustuttavana.
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Hallitus hyväksyi 26.10.2019 sukuseuran yhdistetyn rekisteri- ja
tietosuojaselosteen, joka liitetään seuran web-sivuille.

Saarelaisten tarinakirja 2 taiton ja painopaikan päättäminen

Hallitus päätti oikeuttaa 26.10.2019 Olavi Martikaisen tilaamaan taiton Elsa
Turtiaiselta 1 270 euron kokonaishinnalla (per kirja 4,23 euroa) sis. alv ja
kirjan painatuksen painotalo Bookealta korjatulla 4 686 euron
kokonaishinnalla (per kirja 15,62 euroa) sis. alv. 300 kpl:n eränä. Kirjan
yksikköhinnaksi tulee 19,85 euroa ja kokonaishinnaksi 5 956 euroa.

Hallitus päätti myös, että kirjan myyntihinta on 35 euroa ja tarinoiden
kirjoittajille 30 euroa.
Sukuseura maksoi kirjan toteuttamisesta 6 044,00 euroa,
josta taiton osuus oli 1 240,00 euroa ja painatus 4 804,00 euroa

Seuraavat vuoden 2021 sukupäivät

Hallitus päätti 10.10.2020, että seuraavat vuoden 2021 sukupäivät pidetään
Mikkelin Anttolanhovin tiloissa 17.7.2021.
Puheenjohtaja oli kosinut Anita Saarelaista seuraavaksi puheenjohtajaksi
perusteluinaan, että on tärkeä asia saada vuorostaan nainen seuraavaksi
puheenjohtajaksi. Anita on suvusta kiinnostunut ja hyvin kokenut sekä
osaava henkilö.
Puheenjohtaja tiedusteli nyt kokouksessa Anitan suostumusta, olisiko hän
valmis vielä palaamaan hallitukseen sukuseuran puheenjohtajaksi! Anita
ilmoitti olevansa kiinnostunut puheenjohtajuudesta, kun hän nyt on
jättämässä politiikan velvoitteet.

Sukuseuran kotisivut

Sukuseuran web-sivujen päivitys ja WhatsApp-yhteys:
Mikko Malinen päivitti ja ylläpiti Netsorin Helpot sivut.fi -palvelimella
sukuseuran websivuja, jotka toimivat sukupäivien välillä jäsenistön
keskeisenä viestimenä.
Päätettiin, että Mikko päivittää sivuston ed. vuoden toimintakertomuksella ja
tilinpäätöksellä. Mikko ilmoitti, että seuran web-sivuston käyttäjätunnus on:
Saarelaiset ja salasana eskonlatu.

Saarelaisten Sanomat

Veĳo Saarelainen toimitti ja taittoi sukuseuran jäsenlehteä sukukaudella
vuonna 2018 2 kpl, vuonna 2019 2 kpl ja vuonna 2020 2 kpl.

7. SUKUSEURAN TALOUS JA SEN KEHITYS SUKUKAUDELTA

Tilinpäätösten mukaisesti sukukaudella talous on kehittynyt seuraavasti:
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TULOSLASKELMA:
Tuotot/Kulut 2018 2019 2020

1. Varsinainen toiminta
Tuotot 8 111,00 1 673,00 2 660,00

Kulut 8 383,73 3 899,52 7 748,44
2. Yleiskulut 921,74 940,78 199,61
3. Varainhankinta

Tuotot 2 435,00 1 975,00 2 465,00

Tilikauden yli-/alĳäämä 1 240,53 -1 192,30 -2 823,05

TASE 2018 2019 2020
Vastaavaa
Vaihto-omaisuus 6 502,06 5 598,52 11 642,52
Pankkisaamiset 7 276,67 7 427,91 6 569,86
Yhteensä 13 778,73 13 026,43 18 212,38
Vastattavaa
Oma pääoma 13 658,73 12 466,43 15 687,38

Saadut ennakot 120,00 560,00

Jäsenmaksut 2021 225,00

Sukuseuran 20-v. juhlamatka 2 300.00

Yhteensä 13 778,73 13 026,43 18 212,38

SAARELAISTEN SUKUSEURA
TASEET 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
Muu vaihto-omaisuus Sukukirja 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Muu vaihto-omaisuus Sukukirja 2 541,20 541,20 541,20 541,20
Muu vaihto-omaisuus Sukukorut 1203,03 1527,06 1223,52 1223,52
Muu vaihto-omaisuus Kuvakirja 6334,00 4433,80 3833,80 3833,80
Muu vaihto-omaisuus Tarinakirja 2 6044,00
Vaihto-omaisuus yhteensä 8078,23 6502,06 5598,52 11642,52

RAHAT JA PANKKISAAMISET
Pankkitili 560005-2253652 4504,97 7276,67 7427,91 6569,86

VASTAAVAAYHTEENSÄ 12583,20 13778,73 13026,43 18212,38

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Ylĳäämä edell. tilikausilta 13262,55 12418,20 13658,73 12466,43
Tilikauden ylĳäämä+/alĳäämä- -844,35 1240,53 -1192,30 -2823,05
Tarinakirja 2 investointi 6044,00
Oma pääoma yhteensä 12418,2 13658,73 12466,43 15687,38
Saadut ennakot 165,00 120,00 560,00
1. Jäsenmaksut 2021 225,00
2. Sukuseuran 20-v. juhlamatka Viroon 2300,00

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12583,20 13778,73 13026,43 18212,38

Mikkelissä 6.3.2021

Kalevi Saarelainen Mikko Malinen
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Saarelaisten Sanomat

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2022–2024
Saarelaisten sukuseuran tarkoitus

a) selvittää suvun vaiheita ja historiaa
b) vaalia suvun perinteitä ja edistää jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta
c) auttaa jäseniä löytämään juurensa ja tutustumaan sukuun.

Tavoitteet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2022–2024
1.monipuolistaa sukuseuran toimintaa paikallistasolla
2.rohkaista ja tukea sukuun liittyvää tutkimusta sekä tulosten julkistamista
3.aktivoida suvun ja seuran jäsenten kirjoittamaan seuran lehteen
4.kannustaa jäsentoimintaan ja perheenjäseniä liittymään sukuseuraan
5.järjestää seuran jäsenille tapaamisia tai muita tilaisuuksia tavata sukua
6.ottaa käyttöön sähköinen jäsenrekisteri
7.julkaista Saarelaisten Sanomia ja hyödyntää viestinnässä digitaalisia välineitä.

Toiminta vuonna 2021–22
o Varaudutaan toteuttamaan seuran 20-vuotisjuhlamatka Viroon.
o Paikallista toimintaa laajennetaan ns. turpakäräjöinnin avulla.
o Aktivoidaan jäsenhankintaa ja palkitaan aktiivisimpia.
o Otetaan käyttöön sähköinen jäsenrekisteri ja päivitetään jäsentiedot (ml.

sähköpostiosoitteet).
o Edistetään sukututkimusta DNA-menetelmin ja tiedotetaan uusista löydöistä.
o Myydään Saarelaisten sukutuotteita, kirjoja ja koruja sekä kehitetään uutta

varainhankintaa.
o Sukuseuran tiedotuslehden, Saarelaisten Sanomien, julkaisemista jatketaan sekä

paperi- että digiversiona.
o Pidetään yllä seuran nettisivuja, perustetaan Facebook-sivut ja tehostetaan viestintää

sähköpostein.
o Järjestetään jäsenistölle kesäretki.

Toimintavuonna 2023 lisäksi
o Järjestetään opastettu tutustumismatka kiinnostavaan yritykseen tai paikkakuntaan.
o Jäsenverkostoa ja tapahtumia kehitetään ja houkutellaan nuorempaa jäsenkuntaa

osallistumaan.
o Jatketaan seuran aktiivista sähköistä viestintää.
o Aloitetaan sukupäivien 2024 suunnittelu.

Toimintavuosi 2024 lisäksi
o Valmistellaan tulevan kauden hallituskokoonpano.
o Järjestetään yhdeksännet sukupäivät
o
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SAARELAISTEN SUKUSEURA

TILINPÄÄTÖS 2018 -2020 JA TALOUSARVIO 2021 SEKÄ SUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2024
24.4.2021/ks TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT 8 111 1 673 2 660 17 870 10 670 2 100 8 200
Sukupäivät, kesäretket 5 616 1 001 15 120 9 620 1 000 6 000
Sukukirja 1. 60 60
Sukukirja 2. 750 350 150 150 200 200
Kuvakirja 200 300 160 300 300 300 700
Tarinakirja 2. 2 090 2 000 500 500 1 000
Sukukorut 485 372 300 100 100 300
Muut tuotot 1 000

KULUT 8 384 3 900 7 748 17 320 13 420 4 700 7 000
Sukupäivät, kesäretket 3 947 1 048 12 120 9 620 1 000 3 000
Saarelaisten Sanomat 1 985 1 948 1 704 2 100 2 000 2 000 2 100
Sukututkimus 100 100 200
Sukukirja 2.
Tarinakirja 2. 6 044 2 100 1 000 800 700
Kuvakirja 1 900 600 600 700 700
Sukukorut 552 304 1 000 100 100 300

YLEISKULUT/VARAINHANKINNAN TUOTOT
KULUT 922 941 200 1 400 850 1 000 1 500
Puhelinkulut 162 108 113 150 100 100 100
Toimistotarvikkeet 122 100
Pankkikulut 109 73 93 130 150 150 150
Pos�kulut 12 4 -6 20 100 150 150
Kokouskulut 80
Matkakulut
Muut kulut 437 756 1 100 500 500 1 100

TUOTOT 2 435 1 975 2 465 2 400 2 400 2 400 2 400
Jäsenmaksut 2 435 1 975 2 465 2 400 2 400 2 400 2 400
Lahjoitukset

TULOS 1 241 -1 192 -2 823 1 550 -1 200 -1 200 2 100
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Saarelaisten sukuseuran Viron matka kesällä 2021 tai sitten vasta 2022 – riippuen koronatilanteen
kehittymisestä?

Asiantuntĳoiden varovaisten arvioiden mukaan Suomi palaisi lähes normaalioloihin tulevana kesänä, koska
koronatilanne on ainakin toistaiseksi hitaasti hiipumassa rokotusten laajentuessa yhä nuorempiin ikäluokkiin.
Tänään maanantaina 4.5. Suomessa raportoitiin 117 uutta koronavirustartuntaa, kun huippupäivinä
sairastuneita oli jopa yli 800.

Sitä vastoin laivaristeilyjen ja turistimatkojen osalta tilanne on vielä aivan avoin, koska
matkustusmahdollisuuksiin vaikuttaa myös naapurimaiden koronatilanteen kehittyminen. Rajaliikenteen
avautuessa yleisölle Suomessa otettaneen käyttöön toukokuun lopussa menettely, että matkalle lähtĳän tulee
omakustanteisella todistuksella osoittaa, että on terve, on sairastanut koronan tai saanut rokotukset.
Rokotustiedot saa omakannasta. EU:n yhteinen rajaliikennekäytäntö on myös suunnitteilla ja ennakkotietojen
mukaan käyttöön otettaisiin EU-kansalaisille oma vihreä koronapassi.

Milloin ja millaisena EU-käytäntö tulee voimaan Suomessa, riippuu lähikuukausien koronatilanteesta niin
Suomessa kuin Virossa sekä muissa naapurimaissa.

Saarelaisten sukuseuran jäsenmaksut sukukaudella
2022 – 2024

Vuosĳäsenmaksu 15,00 euroa

Perhejäsenmaksu (2+2) 25,00 euroa

Ainaisjäsenmaksu 150,00 euroa

Yhteisön vuosĳäsenmaksu 100,00 euroa
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Johtopäätökset

Ulkomaiseen matkailuun liittyy ainakin tässä vaiheessa merkittävää epävarmuutta, mitä tuleman pitää. Matkalle
lähtĳä saattaa joutua hankkimaan oman terveystilanteen osoittamiseksi mahdollisesti matkalle maksullisen
todistuksen, jopa omalla kustannuksellaan.

Vaihtoehdot tässä koronatilanteessa

Pitäisikö luopua vielä tänäkin kesänä Viron matkasta ja siirtää sitä edelleen vuodella? Hallitus on jo
periaatteessa hyväksynyt tämänkin vaihtoehdon, mutta koska tilanne ei ole yhtään sen varmempi tulevankaan
vuoden osalta, ehdotan, että jatkamme kaikesta huolimatta matkan valmistelua, ja jos matkalle ei elokuussa
päästä, peruutetaan matka viimeisenä mahdollisena peruutuspäivänä.

Olemme jo tehneet viime vuonna niin perusteelliset matkavalmistelut, että matkan ohjelman sisältö pitää
pääasiallisesti ehkä pienin aikataulu ym. tarkistuksin. Matka-ajankohta on 5.- 8.8.2021. Oletan, että Teillä
kaikilla, jotka olitte alun perin valmiita lähtemään Viron matkalle, ovat matkustushalut vain kasvaneet, kun
koronan vuoksi matkoille emme ole päässeet?

Matkapäätöksen sisältö ja peruutusehdot

Pitääksemme matkavarauksemme HansaTravelin kanssa edelleen vireillä pyydän Teitä, jotka olette ennakkoon
maksaneet, ja olette edelleen kiinnostuneet matkalle lähdöstä, sekä myös uudet Viron matkasta kiinnostuneet,
vahvistamaan matkalle lähdön lähettämällä minulle viimeistään 29.6.2021 syntymäaikatietonne ja
yhteystietonne (puhelin- ja sähköpostiosoite) sekä ilmoittautumisen osallistumisesta vierailulle A.Le
Coqin olutmuseoon ja panimoon, jotka ovat ylimääräisinä vierailukohteina ohjelmassa. Jos olet jo
lähettänyt tietosi, asia on kunnossa.

Jos koronatilanne ja Viron ja Suomen rajaliikenteen rajoitukset estävät matkustamisen tai jos lähtĳöiden määrä
jää alle kahdenkymmenen, matka joudutaan peruuttamaan. HansaTravel -matkatoimiston ja Viking Linen
välisen sopimuksen mukaisesti korvauksetta. HansaTravelin viimeinen peruutuspäivä on 5.7.2021. Tämä
päivä on myös matkan maksujen eräpäivä ao. yrityksille.

Näin ollen olen yhteydessä 1. heinäkuuta HansaTravelin matkanjohtajaan, jolloin teemme päätöksen
matkan toteuttamisesta tai peruuttamisesta tältä kesältä. Olen yhteydessä välittömästi Teihin
ilmoittautuneisiin, ennen kuin maksatte matkanne.

Mikäli matka toteutuu, matkalle lähtĳöiden tulee välittömästi suorittaa oma osuutensa matkan
kustannuksista sukuseuran pankkitilille:

FI46 5600 0520 2536 52.

Matkan hinta on kahden hengen huoneessa 481 €, jos matkustajia on 20 – 24, tai 467 €, jos matkustajia
on vähintään 25. Lisähinta 1-hengen huoneesta on 87 € kolmelta yöltä. Museo- ja panimovierailulle
osallistuva maksaa em. tilille vierailusta 10 €.

Olen siis yhteydessä matkalle lähtĳöihin kesä-/heinäkuun vaihteessa, kun tiedämme, mikä on
ajankohdan matkustustilanne, kun Suomesta matkustamista ja Viron matkaa koskevia viranomaisten
lisätietoja on saatavissa.

MUISTAKAA ILMOITTAA MINULLE SÄHKÖPOSTIOSOITTEENNE JA PUHELINNUMERONNE, ETTÄ SAAN
TEIHIN VARMASTI YHTEYDEN.

Ikävä asia on, että tilanne on näin ehdollinen ja epävarma, mutta emme voi muuta kuin odottaa ja katsoa, miten
koronatilanne kehittyy, ja millaisia viranomaisten matkustusohjeita kesä-/heinäkuussa meidän on noudatettava.
Emme voi kuin odottaa ja toivoa, että kunkin rokotusten myötä koronatilanne hellittää ja rajaliikenne avautuu.

Ainakin minulla matkustushalut ovat pikkuhiljaa selvästi kasvaneet, kun tätä kodin ja kesäpaikan välillä
pyörinyttä elämää on jatkunut jo toista vuotta!

Matkaterveisin Kalevi Saarelainen

kalevi.saarelainen@herdesign.fi / puh. +358 400 467 003
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Seura peruste�in melkein yllä�äen 25.07.1999
Kolin Maunolassa, mu�a Seppo Saarelaiselta
se oli harki�u teko. Tuomo Saarelainen soi�
mökille:

- Tule käymään. Seppo tulee meille ja
haluaa perustaa Saarelaisten sukuseu-
ran. Tietää, e�ä sinä olet tutkinut.

Seppo iski he�:
- Eiköhän perusteta Saarelaisten sukuseu-

ra ja pidetään ensi kesänä täällä Mau-
nolassa virallinen perustamis�laisuus.

Arkailin puolustaen koo�ujen �etojen vähäi-
syy�ä. Tuomo empi juhlan järjestämistä.

Perustava kokous pide�in. Olavi löysi
Helsingin Teleltä Saarelaisten osoi�eita 650 kpl,
Sepon Sirkku hoi� pos�tuksen ja Tuomon
ajatukset pyörivät suurellisina.

1. sukupäivät pide�in 15.07.2000 Kolin
Maunolassa. Tuomo oli tappanut härän Jänis-
vaarasta ja höylännyt sopan syöjille penkit ja
pöydät. Väkeä ryöpsäh� 350 ihmistä. Suku-
seura peruste�in ja ensimmäinen hallitus
nime�in, puheenjohtajaksi Seppo Saarelainen,
varapuheenjohtajaksi Olavi Saarelainen,
sihteeriksi ja lehteä tekemään Anita
Saarelainen ja rahastonhoitajaksi Marikka
Juu�nen.
Seppo oli lahjoi�anut 3000 mk ja Tyyne
Saarelaiselta tuli yhtä iso lahjoitus. Ensim-
mäinen leh� ilmestyi 21.2.2001.
Kesällä 2002 Seppo Saarelainen hankki

Kehysliike Sallisesta alennuksella, koska äi� oli
Saarelainen, kaksi kuparilaa�aa Maunolan
aitan seinään. Julkistamisessa oli Maunolan
isäntäväki ja Saarelaisten hallituksen edustus.

2. sukupäivien pitopaikka oli 19.07.2003
Oulun Urheilutalo.
pj. jatkaa Seppo S., rah.hoit. Olavi S., siht. Pirjo
Ruuska, leh� Per� S./Veijo S., ko�sivut
Kimmo S.
Kirja Saarelaisten tarina (Olavi M.) ilmestyi.

Esite�in 20-vuo�staipaleen ajan paras näy-
telmä ”Eskon uusi elämä” (Olavi S).
Myy�in tarinakirjaa, pos�kor�eja ja T-paitoja
(Eino S.).

24.7.2006 luovute�in Tuomo ja Liisa
Saarelaiselle Kolin Maunolan sukutaulu,
allekirjoi�ajina Saarelaisten sukuseuran
puheenjohtaja Olavi Saarelainen ja sukututkija
Olavi Mar�kainen (käytännössä allekirjoitus ja

Saarelaisten sukuseura

Merki�ävät tapahtumat 1999 – 2020
Olavi Mar�kainen, 11.8.2012 alkaen yhdessä Kalevi Saarelainen
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luovutus lienee tapahtunut 3. sukupäivien
jälkeen).

3. sukupäivät 26.-27.08.2006 Tukholman
Viking-risteilyllä oli matkanjoht. Heikki S. pj:ksi
Olavi S., vpj. ja rah.hoit. Heikki S., siht. Pirjo
Ruuska, leh� Per� S./Veijo S., ko�sivut Kimmo
S.
Julkiste�in Saarelaisten sukukirja 1 ”Ei
oikeu�a maassa saa” (Olavi M. ja Per� J. S.).

Seppo Saarelainen kutsu�in seuran kunnia-
puheenjohtajaksi. Sukututkija sai nimityksen
”Doctor humoris causa” saamansa pipon
merkinnällä ja toinen kirjan tekijä Per� J. S.
nimityksen salaneuvokseksi. Lehden tekijä
Veijo S. sai kunniakirjan.

Pj. Olavi S. oli keksinyt seuralle masko�n,
Esko Nallen, jonka pi� kiertää jäseneltä toiselle
ja Nallen sanoin kertoa kunkin paikan
olemisesta. Nalle pääsi alkuun Sepon hoiviin,

mu�a Seppo antoi sen he� Tuomo
Saarelaiselle.
Näytelmä (Olavi S.) oli kirjan aiheesta riitaisa
käräjäju�u. Maakuntalaulut laule�in kilpaa
asuinpaikkojen joukkuein ja hala�in uusia
serkkuja tutuiksi.

26.7.2007 luovute�in Savijärven metsäkal-
miston muistojuhlassa seppele katovuosina
1695 - 1697 menehtyneen Heikki Saarelaisen
sukuhaaran puuris�lle.
26.7.2008 Seppo Saarelainen yhdessä Tuomo

Saarelaisen kanssa pyöri�vät paikalle muisto-
kiven ja porasivat Sepon hankkiman yksilölli-
sen Lapinlahden taidevalimon pronssivalulaa-
tan teksteillä Savijärven hautarauhaan.

2.4.2008 luovute�in Ilpo Jokiselle hänen
suunni�elemansa pöytäviiri, äi� Ester oli o.s.
Saarelainen Pohjois-Vuokosta.

4. sukupäivät pide�in suvun 01.08.2009
suvun tulopaikalla Lieksan Varpasessa.
pj. Olavi S., siht. Anna S., rah.hoit. Heikki S.,
leh� Veijo S. myöh. Heli Unkuri, ko�sivut
Kimmo S.

Liisa ja Tuomo Saarelainen
Maunolassa 2007
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Istute�in kovassa vesisateessa suvun
alkupaikoille Saarelaisten suvun muistokuusi,
muistolaatan teki lahjoituksena Kehysliike
Sallinen – mummo oli Saarelainen.

5. sukupäivät viete�in Hyvinkään Hotelli
Rantasipissä 11.08.2012
pj. Olavi S., siht. Kalevi S., leh� Marja�a
Törhönen, ko�sivut ja kirjamyyn� Raimo S..
Julkiste�in sukukirja 2 ”Juuret Pielisen
Karjalassa” (A 4, yli 800 sivua) (Olavi M. ja
Per� J. S., tai�o Veijo S.).
Vali�in Saarelaisten laulu, Taneli Arponen oli

selvä kilvan voi�aja. Alkuun laulun oppimises-
sa oli vaikeuksia.
Esite�in näytelmä ”Rajaseudun kirot” (Olavi
S).
Myy�in kirjaa ”Erämaan tulilla” (Olavi M.) ja

sukuseuran T-paitoja (Eino S.).
25.10.2012 (asiakirjan päiväyksen mukaan)

Saarelaisten sukuarkisto –asiakirja toimite�u
Joensuun maakunta-arkistoon.
27.10.2012 ja 16.10.2013 ote�in myyn�in

sukuseuralle suunnitellut pinssit ja naisten
korut.
16.3.2013 pj. oikeute�in �laamaan ko�sivun

suunni�elu ja toteutus Vies�tär KY:n tarjouk-

Hallitusjäseniä 2011: Heli Unkuri, Anna Saarelainen, Olavi Martikainen.
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sen pohjalta ja hallitus hyväksyi toteutuksen
24.8.2013.
24.08.2013 Pielisen risteily ja Lieksan muse-

oon tutustuminen. Vetäjä Olavi S. lausui ih-
meellisen kertomuksen hallituksen jäsenten
ruokailukäy�äytymisestä.
Risteilyn jälkeen asiana oli mm. sukuseuran

rekisteriselosteen uusiminen ja verkkosivujen
rakenteiden kehi�äminen Vies��ären teke-
män tarjouksen pohjalta.

11.10.2014 hallitus pää� �lata Saarelaisten
kuvakirjan painatuksen 500 kpl:na.

Hyväksy�in korutaiteilija Heta Andersonin
suunni�elemat sukuseuran miesten korumallit
ja pääte�in niiden �laamisesta. Sukuseuran
verkkosivut siirre�in Netsorin Helpot sivut.fi -
palvelimelle.
27.6.2015 kokoontui Saarelaisten sukuseuran

hallituksen hankkiman kansanedustaja Pe�er
Saarelaisen hautakiven äärelle lähiomaisten,
Kolin Ko�seutuyhdistyksen ja sukuseuran

hallituksen edustaessa muisto�laisuudessa.
Kolilainen Pe�er Saarelainen oli pää�ämässä
Suomen itsenäisyydestä vahvana tasavalta-
laisena. Lieksan kaupunki avus� 500 €/
3.8.2015.

6. sukupäivät Kuopion Peräniemen kasinolla
25.07.2015
pj.ksi Kalevi Saarelainen, rah.hoit. Heikki S.,

siht. Veijo S. yhdessä pj. , leh� Marja�a
Törhönen, ko�sivut ja kirjojen myyn� Raimo S.
25.7.2015 sukukokous hyväksyi Olavi Saare-

laisen sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi.
Julkiste�in Saarelaisten Kuvakirja (Olavi M).
Myynnissä oli sukukirjoja ja Saarelaisten
pinssejä ja koruja.

Saarelaisten Sanomissa 1/2016 ava�in
hallituksen kokouksen pää�ämä kirjoituskil-
pailu ”Suvun karjalaisuus/savolaisuus”.

27.2.2016 Heikki S. luovu� Raimo Soiniselle
rahastonhoitajan ja jäsenrekisterin pidon lähes
kymmenen vuo�a urakoituaan. Vastaavas�

Kolin menneisdyyteen ja taustoihin tutustuttiin sukupäivillä Ilmari Martikaisen opastuksella.
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Marja�a Törhönen luopui lehden toimi�ami-
sesta ja Veijo S. o� tehtävän vastaan, hoitaa
myös kirjavarastoa ja kirjamyyn�ä. Kalevi S. o�
Veijolta hoitaakseen sihteerin tehtävät.

30.7.2016 seuran asiakirjat vv. 2006 – 2014
siirretään Joensuun maakunta-arkistoon.

28.08.2016 paljaste�in kansanedustaja,
herastuomari Pekka Saarelaisen muistokivi.
Sen kustansi Seppo S. ja Kolin Ko�seutuyh-
distys, kiven taiteellinen toteutus Lasse
Mar�kainen.

11.-12.11.2016 pj. järjes� sukuseuran Tallin-
nan risteilyn, mukana 15 jäsentä.

25.3.2017 hyväksy�in sopimus seuran asia-
kirjojen arkistoinnista 31.12.2021 saakka
Joensuun maakunta-arkiston kanssa.

12.06.2017 pj. järjes� kesäretken Sepon
Betonimestarit Oy tehtaaseen. Tutustumisen
lopulla vale�in Saarelaisten betonisia kasvo-
kuvia.

29.7.2017 pj. esi� sukuseuralta 80-vuo�son-
ni�elut sukututkija, kunniajäsen Olavi Mar�-
kaiselle.

6.9.2017 hallitus onni�eli kunniapuheenjoh-
taja Seppo Saarelaista 70 v johdosta. Pääte�in
Saarelaisten tarinakirja 2:n haasta�elijoista. Pj.
ase� tavoi�eeksi toteu�aa Saarelaisten suku-
seuran 25-vuo�shistoriikki.

7. sukupäivät Kolilla Luontokeskus Ukossa
28.07.2018
pj. Kalevi S., rah.hoit. Raimo Soininen, siht.
Veijo S. yhdessä pj., leh� Veijo S., ko�sivut ja
Whats-App -yhteys Mikko Malinen. Sukujuh-
laan kuului risteily Pielisellä.
20.10.2018 Seppo Saarelainen ehdo�

”Nuorten jäsenten ringin” perustamista.

9.2.2019 kokouksessa selvisi aukko, joka oli
sukuhaarojen Pieliselle tulleista esi-isistämme
taaksepäin. Mika Jokela oli DNA-tutkimuksen
kau�a saanut ja lähe�änyt Ari Saarelaiselle ja
Olavi Mar�kaiselle Esko Saarelaisen ja veljien
sekä isä Staffanin yhteydet taaksepäin. Tuli
selville, e�ä jäljet johtavat ainakin suurimmal-
ta osin Limingan Hirvasniemeen. Avoinna on
vielä Nurmeksen Mikko Saarelaisen ja myös
Nurmeksesta Varpaseen siirtyneen Pe�er
Saarelaisen suvun alkuko�, joista
jälkimmäisellä yhteys näy�ää olevan vanhan
suur-Limingan Oulunsuuhun, samoin Mikon
perimä�eto vie sinne.

13.7.2019 pj. onni�eli sukuseuran nimissä
kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelaista hänen
juhliessaan 80 v. täy�ymistä.

Heikki Saarelainen meklarina Kolilla 2015

Raimo Saarelainen ja sukujuhlan
kirjakuppa 2015
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3.8.2019 puheenjohtaja Kalevi järjes� suku-
seuralle kesäretken Jyväskylään Alvar Aallon
museoon ja Päijänteen risteilylle.

26.10.2019 hallitus pää� Saarelaisten
tarinakirja 2:n taitosta ja paina�amisesta.
Pääte�in sukuseuran yhdistetystä rekisteri- ja
�etosuojaselosteesta.
Jouko Saarelainen skannasi huh�kuussa

2020 hallituksen jäsenille masko�mme Esko
Nallen matkakertomuksen. Mikko Malinen
laa�i lue�elon kirjoi�ajista.
Hansa Travelilta �la�u sukuseuran 20-vuo�-

sen taipaleen matka 31.7. - 2.8.2020 oli tarkoi-
te�u samalla kirjan Saarelaisten tarinakirja 2
julkistamismatkaksi. Osallistujia ilmoi�autui
32. Matka on korona-epidemian takia siirre�y
pide�äväksi 5.-8.8.2021. Saarelaisten tarina-
kirja 2 toteutui suunnitellussa aikataulussa ja
ennakkomyyn� on ollut vilkasta. Julkistus
tapahtuu kesän sukupäivillä.

10.10.2020 hallitus pää� 8. Saarelaisten
sukupäivät on pide�äväksi Mikkelin hotelli
An�olanhovissa 17.7.2021. Sukupäivien jär-
jestämisessä puheenjohtajamme Kalevi on
herkällä korvalla kuunnellut muiden palaut-
teita.

Edellä maini�ujen vastuunkantajien lisäksi
Heikki Saarelaisen isä Eino oli monessa muka-
na elinaikanaan, Osmo Turunen vastasi Var-
pasen sukupäivien järjestelyistä, Seija Saare-
lainen 2. tarinakirjan kirjoi�ajien hakemisessa
ja monet muut ….

Kiitos (meille) heille.

Olavi Saarelainen luovutti kukat monessa mukana
olleelle Eino Saarelaiselle Varpaisjärvellä 2007.
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Sauvakävelyllä

Tulin metsästä keppipolun varteen hikisenä.
Pää�n riisua välifleesen pois.
Keppipolkua asteli sauvakävelyllä 8 naista,
8-kymppisiä varmaan. Pari�ain kepi�elivät
kepi�elivät. Kaksi etummaista varoi�:

- Älä riisu. Vilustut.
- Jos tuo oli pyyntö, vilustun.
- Paras panna vain lämmintä päälle.
- Lisätkää vauh�a, niin saa�e tekin

riisua.
- Menkää jo, kuului ääni takimmaisilta

eturiviin.
-

Tahvon
tuutista
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Vuonna 1997 Rautalammin kunnassa tarvi�in sääs-
töjä henkilöstömenoissa. Niinpä minä halusin omalta
osal-tani olla talkoissa mukana kolmen viikon palkat-
toman loman avulla. Kunnanhallitus ilahtuikin ajatuk-
sesta päästä minusta eroon kolmeksi viikoksi ja
myönsi minulle hakemani virkavapauden.

Minnepä mennä kolmeksi viikoksi? Keväällä 1997 oli
mieleeni tullut fantas�nen ajatus maailmanympäri-
matkasta. Minulla oli kirjeystäviä eri puolilla maailmaa.
Eräs tällainen ystävä Australiasta oli vieraillut meillä 3
viikkoa vuonna 1990 ja yksi amerikkalainen perhe oli
ollut meillä vain muutama vuosi si�en. Vuoroin vie-
raissa on oikein hyvä ajatus. Siispä toimeen vain.

Marraskuussa 1997 sain käsiini paksun tukon lento-
lippuja sekä hotellivarauksia Jarmo Su�selta Suonen-
joen matkatoimistossa. Siispä pakkasimme vaimoni
Aulin kanssa matkalaukkuihin monenlaista vaate�a ja
tavaraa. Mukana pi� olla vaa�eita sekä helle�ä e�ä
kylmää varten.

Perjantaina 14.11.1997 olimme jo lentokoneessa
matkalla Kuopiosta Lontooseen. Heathrow’n lentoken-
tällä Lontoossa meillä oli vain vajaa tun� aikaa vaihtaa
kone�a, kun koneemme joutui lentelemään kentän
yläpuolella odo�aessaan laskeutumislupaa. Finnairin
kone tuli terminaaliin 1, mu�a seuraava lentomme
Singaporeen läh� terminaalista 4. Olimme jo Kuopios-
sa lähe�äneet matkalaukkumme suoraan ensimmäi-
seen määränpäähän Perthiin Länsi-Australiassa.

Australialainen Qantasin kaksikerroksinen jä�kone
Jumpo Jet Boeing B-747-400 nieli sisuksiinsa 396 mat-
kustajaa. Nyt meillä oli edessämme pitkä lento, joka
kestää lähes 13 tun�a. Qantasin henkilökunta oli ystä-
vällistä ja ruokatarjoilu aivan erinomainen. Saatoimme
seurata lentokoneen monitorista lennon etenemistä.
Lentorei�mme yli� Iranin, Pakistanin ja In�an.
Singaporessa nousimme Perthiin menevään Qantasin
koneeseen. Olimme lähteneet Kuopion lentokentältä
perjantaina klo 17.20 ja saavuimme Perthiin lauantaina
klo 0.50. paikallista aikaa eli 18.50 Suomen aikaa.

Olimme siis matkustaneet neljässä lentokoneessa
yhteensä 24, 5 tun�a.

Ennen Perthiin laskeutumista olimme kuulleet lento-
koneessa kuulutuksen; ”Mr. Saarelainen, take a contact
with the ground staff”. Kun emme löytäneet matka-
laukkujamme kuljetushihnoilta, minä menin lentoyh-
�ön palvelupisteeseen ja ilmoi�n olevani Mr. Saare-
lainen. He kertoivat, e�ä matkalaukkumme ovat ka-
doksissa. Kun annoin heille osi�eemme Perthissä, vir-
kailija kertoi, e�ä laukut tuodaan meille tähän osoit-
teeseen sunnuntaina. Tätä se �esi, e�ä vaihtoaika
Heathrow’ssa jäi niin lyhyeksi.

Lentoasemalla meitä olivat vastassa Dianne ja Ian
Guy. Pääsimme matkan jälkeen he� nukkumaan ja
nukuimme myöhään sunnuntaiaamuun.

PERTH
Asuimme Diannen ja Ianin vieraana Perthin esikau-
pungissa Heathridgessä, joka sijaitsi noin 20 kilometrin

Perthissä Dianne ja minä. Taustalla kukkiva jakaranda

MAAILMAN YMPÄRI
Olavi Saarelainen
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päässä Perthin keskustasta. Tutustuimme kaupunkiin ja
kävimme kaupungin matkailupaikoissa kuten Veden-
alaisessa maailmassa ja eläintarhassa. Teimme matkan
myös New Norcia luostariin. Teimme myös yhden päi-
vän reissun Australian lounaisrannikolle, jossa tutus-
tuimme Karri-metsään. Karri on eräs eukalyptuspuun
lajike. Yksi näkemämme Karri-puu oli 78 metriä korkea
ja sen halkaisija oli 2,4 metriä. Minä saatoin mennä
puun sisään, kun se oli osi�ain on�o.

Australiassa joulupuu kukki parhaillaan. Sitä näkyi kaik-
kialla. Yksi kaktuslaji kiinni� myös huomiota kukinnal-
laan. Sitä sano�in Mustaksi pojaksi. Jakaranda puut
näy�vät kauniilta vaaleansinisessä kukkaloistossaan.
Vedenalaisessa maailmassa kävelimme veden alla kul-
kevaa lasiseinäistä käytävää ja näimme kuinka suuriko-
koiset rauskut ja hait uiskentelivat päämme yläpuo-
lella.

Sunnuntaina 23.11. Diannen ko� oli täynnä vieraita.
Dianne oli kutsunut sukulaisiaan lounaalle. Sinne
saapui ensiksi Diannen tytär Tracy vauvansa Tarlishan
kanssa. Si�en tuli Diannen veli Arthur vaimonsa
Traceyn ja kahden ty�ärensä kanssa. Viimeiseksi tuli
Ianin isä Graham vaimonsa Dankan ja sisarensa Pa�n
kanssa.

Vierasjoukko oli hyvä esimerkki Australian monikansal-
lisuudesta. Diannen suku oli peräisin Skotlannista.
Hänen miehensä Ian oli syntynyt Ugandassa mu�a
vie�änyt lapsuutensa Keniassa. Hänen isänsä Graham
Guy oli asunut koko elämänsä Keniassa. Hänen vai-
monsa Danka oli puolalainen, joka oli joutunut Siperi-
aan, mu�a kuin ihmeen kaupalla onnistunut pakene-
maan sieltä Keniaan, jossa hän oli tavannut tulevan
miehensä.

Diannen äidin, Shirley Spinksin, tapasimme maanan-
taina 24.11, kun hän oli kutsunut meidät ko�insa lou-
naalle. Hän oli Sibeliuksen musiikin ihailija, ja kertoi
meille, miten tämä kappale lii�yy Arvid Järnefel�n
näytelmään Kuolema. Hän näy� meille kuvia Juha
Kankkusesta, jonka kilpailua hän oli seurannut ak�i-
vises�.

Perth on Länsi Australian pääkaupunki, jossa on asuk-
kaita 1,9 miljoonaa. Keskustassa on pilvenpiirtäjiä,
mu�a monet australialaiset asuvat esikaupungeissa
omako�taloissa. Keskusta on pilvenpiirtäjistään huoli-
ma�a avara ja valoisa. Aivan keskustassa on upea Kings
Park puisto. Marraskuussa siellä oli kevät ja lämpö�la
oli päivisin +25 -27 aste�a.

Edessä ”Musta poika” kaktus ja takana kukkiva joulupuu

Karri puu; pituus 78 metriä ja läpimi�a 2,4 metriä.
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Viivyimme Diannen ja Ianin luona 10 päivää. Si�en
matkamme jatkui Melbourneen, jonne lensimme kes-
kiviikkona 26.11.

MELBOURNE
Melbournen lentokentällä lehah� vastaan tosi lämmin
henkäys. Lämpö�la oli +42 aste�a. O�mme lentoken-
tältä taksin hotelliin. Kerroin taksimiehelle hotellin
nimen Victoria Vista, joka sijaitsi aivan Melbournen
keskustassa. Kun hän ei kysynyt osoite�a, kysyin hänel-
tä, �etääkö hän hotellin sijainnin. Hän vastasi: ”I am a
taxi-driver” (minä olen taksinkulje�aja). Sanoin hänel-
le, e�ä Melbournessa on varmaan satoja hotelleja,
mu�a hän vastasi, e�ä niiden �etäminen kuuluu taksi-
miehen amma�in.

Kun saavuimme hotellin aulaan, Auli hihkaisi: ”Allen”.
Kirjekaverini, Allen F. Soule istui siellä odo�amassa
meitä. Hän tarjosi meille illallisen läheisessä Cafe
Victoria Vistassa. Hotellimme oli aivan ydinkeskus-
tassa. Melbourne on Australian toiseksi suurin kaupun-
ki, ja sen metropolialueella on 4,4 miljoonaa asukasta.
Vaikka se on suurkaupunki, se vaiku�aa sil� valoisalta
ja avaralta.

Saarelaisten Sanomat

Melbournessa Allen ja minä

Melbournen keskustaa
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Torstaiaamuna tapasimme jälleen Allenin odo�amassa
meitä hotellin aulassa. Hänen mukanaan oli mies ni-
meltään Karl Steinberg, Allenin hyvä ystävä. Iltapäivällä
menimme Myer tavarataloon, joka on Australian suu-
rin. Siellä tapasimme Seija Strichin, joka oli naimisissa
tshekkiläisen miehen, Peterin kanssa. Seija oli syntynyt
Jäppilässä, josta hänen perheensä oli muu�anut
Australiaan, kun Seija oli ollut 4-vuo�as. Seijan suo-
men kieli oli vähän vanhahtavaa. Tavaratalossa oli toi-
nenkin suomalainen, Tuija Tulokas, joka oli tullut maa-
han 1,5 vuo�a si�en.

Melbournen eläintarha ja kasvi�eteellinen puutarha
olivat loistavia käyn�kohteita. Niissä saatoimme tutus-
tua Australian ainutlaatuiseen eläimistöön ja kasvis-
toon. Mielenkiintoinen oli myös käyn� vanhainkodissa,
jossa Allen työskenteli sairaanhoitajana.

Ty�äremme Mari soi� meille ja kertoi itku kurkussa,
e�ä mäyräkoiramme Viivi oli pitänyt viedä eläinlääkä-
rille nukute�avaksi. Me olimme varautuneet siihen ja
kaivaneet mökille haudan valmiiksi jo sulan maan aika-
na. Viivi sairas� syöpää, mu�a Mari ei ollut aikaisem-
min vielä valmis luopumaan Viivistä.

Lento Melbournesta Los Angelesiin
Maanantaina 1.12. meillä oli edessämme pitkä lento-
matka Australian itärannikolta Tyynenmeren yli Yhdys-
valtoihin. Lähdimme Melbournesta klo 14.00 ja 16,5
tunnin lennon jälkeen saavuimme Los Angelesiin sa-
mana päivänä klo 12.00, siis 2 tun�a ennen lähtöäm-
me. Olimme yli�äneet Tyynellämerellä päivämäärä-
rajan, ja se seli�ää tämän merkillisyyden.

Lennolla oli välilasku Aucklandissa, Uudessa Zeelan-
dissa. Kävimme siis myös Uuden Zeelandin maaperällä
vaikkakin vain lentoaseman terminaalissa. Yöllä lennon
aikana heräsimme, kun koneen kapteeni käski kiinnit-
tää turvavyöt. Olimme joutuneet tuulipyörteeseen,
turbulenssiin, jossa suuri Qantasin matkustajakone
vapisi ja vaappui kuin höyhen.

Los Angelesin lentoken�ä on valtavan suuri ja siellä
näkee lentokoneita kaikkialta maailmasta. Passintar-
kastaja totesi yllä�äen suomeksi: ”suomalaisia” ja kii�
myös suomen kielellä. Odo�elimme siellä lentoa San
Franciscoon. Lentoasemalla oli tavaton melu ja pako-
katkun käry. Asema ei ollut ollenkaan niin siis� kuin
Australian lentokentät. Erikoista täällä oli myös se, e�ä

kovaäänisistä kuului toistuvas� varoituksia, joissa
matkustajia kehote�in huoleh�maan matkatavarois-
taan. Matkalaukkuja ei saanut jä�ää hetkeksikään
var�oima�a.

SAN FRANCISCO
San Franciscon lentoken�ä oli paljon siis�mpi ja tyy-
likkäämpi kuin Los Angelesin ken�ä. Tulimme kentältä
hotelli Best Western Americaniaan suurella taksilla,
joka kokosi kentältä useita matkustajia eri kohteisiin.

Hotellioppaassa on runsaas� turvallisuusohjeita. Huo-
neen ovet täytyy pitää koko ajan luki�una ja varmis-
te�una, kun olemme sisällä. Ketään ei saa päästää si-
sälle. Jos joku sanoo olevansa hotellin väkeä, se pitää
myös varmistaa soi�amalla vastaano�oon ja kysymäl-
lä, onko joku lähete�y huoneeseen ja mitä varten.

Seuraavana päivänä (�istaina) menimme Union Squa-
relle, joka on San Franciscon vanha keskus. Tavaratalo
Macy’s oli koristautunut joulukoristeisiin. Sisällä oli oi-
kea joulukuusimetsä koristeltuna hopeanvärisin koris-
tein. Union Squarelta nousimme vanhanaikaiseen
kaapelirai�ovaunuun ja ajoimme kalastajasatamaan.
Nämä vaunut ovat hyvin suosi�uja turis�en keskuu-

Valtava hotelli ja pieni kirkko San Franciscossa
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dessa. Kadun alla on kaapeli, johon vaunu tarrautuu ja
vetää itseään eteenpäin.

Susanna Wood tuli tapaamaan meitä illalla ja vei mei-
dät autoajelulle amerikkalaiseen tapaan. Ensin ajoim-
me kuuluisan Lombardia kadun alkupään läpi. Tätä ka-
dunpätkää sanotaan maailman mutkaisimmaksi kaduk-
si. Kadunpätkä laskee kukkualta jyrkkää 40 asteen mä-
keä alas. Autolla oli selväs� vaikeuksia kadun mutkissa.
Susanna kertoi ajaneensa kadun vain kerran aikaisem-
min. Seuraava kohteemme oli kuuluisa Golden Gate
Bridge. Susanne kertoi, e�ä silta on ollut suosi�u
itsemurhapaikka. On kuulemma roman�sta kuolla
hyppäämällä sillalta mereen.

OAKLAND
Susannan aviomies Paul haki meidät keskiviikkona
hotellista. Menimme katamaraani lautalla Oaklandiin,
jossa Susanna ja Paul asuivat. Susanna lai�oi meille
päivällisen amerikkalaiseen tapaan. Se oli papusoppaa
ja makaroneja. Kirjahyllyn päällä näimme Rautalammin
kunnan vaakunastandardin, jonka kunta oli antanut
hänelle Rautalammilla. Susanna kuului John Mortonin
sukuun, jonka edustajana hän oli vieraillut Rautalam-
milla yhdessä äi�nsä ja sisarensa Sarahin kanssa.
Susanna oli aikaisemmin vie�änyt perheineen lomaa
meidän mökillämme.

Oakland oli myönteinen yllätys. Olin �ennyt, e�ä
enemmistö kaupungin asukkaista oli mus�a, ja minulla

oli ennakkokäsitys vähän su�uisesta kaupungista.
Mu�a todellisuudessa Oakland olikin siis�n ja muka-
van tuntuinen kaupunki. Tosin en �edä, asuvatko kau-
punkilaiset yhtä mukavas� kuin Susannan ko�kadulla
asutaan.

Susanna toi meidät autollaan takaisin hotelliimme.

Torstai oli viimeinen päivä San Franciscossa. Kävelim-
me paljon kaupungilla ja katselimme kaupungin elä-
mää. Näimme paljon asunno�omia ihmisiä, jotka liik-
kuivat kaupungilla ja kulje�vat pienissä kärryissä mu-
kanaan koko omaisuu�aan. Täällä San Franciscossa
marraskuun sää oli niin kylmää, e�ä tarvitsimme niitä
lämpimiä vaa�eita, joita olimme varanneet matkal-
lemme.

Illalla minä varasin meille saunan. Se oli kuitenkin täy-
dellinen pe�ymys. Siellä kielle�in hei�ämästä ve�ä
kiukaalle. Lisäksi siellä oli vakavia varoituksia saunan
vaarallisuudesta. Saunan jälkeen menimme uimaan
uima-altaalle, joka oli varsin kelvollinen.

Sain sellaisen käsityksen, e�ä Australia oli monella ta-
paa ylivertainen maa Yhdysvaltoihin verra�una. Aus-
traliassa emme nähneet ollenkaan tuollaisia nukkavie-
ruja ihmisiä, jotka nukkuivat kaduilla ja puistoissa ja
kerjäsivät.

San Franciscon kuuluisa kaapelirai�ovaunu
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NEW YORK
Perjantaina (5.12.) lento San Franciscosta New Yorkiin
kes� 5 tun�a ja 20 minuu�a. Kun lensimme Kallio-
vuorten yli, näimme lumisia vuorenhuippuja. Siellä
täällä näkyi järviä, jotka olivat jo jään peitossa.

O�mme John F. Kennedyn kentältä taksin New York
Cityyn. Taksimiehelle ei nyt rii�änyt pelkkä hotellin
nimi, vaan hänelle pi� kertoa myös hotellin osoite.
Taksia ajoi egyp�läinen Fawzer Salam, joka oli hyvin
puhelias mies. Hän oli syntynyt Kairossa ja muu�anut
aikanaan Amerikkaan. Hän neuvoi meitä auliis�, miten
pitää käy�äytyä, e�ei tulisi ryöstetyksi. Ei pidä seisos-
kella kar�a kädessä neuvo�omana turis�n näköisenä
kadulla, vaan pitää �etää, mihin on menossa. Rahaa ei
pidä koskaan käsitellä kadulla, ja taksimaksu pitää
maksaa taksissa. Hän neuvoi meitä käymään Empire
State Buildingin pilvenpiirtäjässä.

Hotellimme, Herald Square oli aivan Empire State
Buildingin vieressä. Hotellirakennus oli aikaisemmin
ollut Life lehden toimituksen käytössä. Pieni huoneem-
me oli rakennuksen toisessa kerroksessa, ja sen seinät
olivat niin ohuet, e�ä kaikki keskustelu viereisestä
huoneesta kuului meille. Hotellin vastaano�o oli kuin
mikäkin pankin turva�ski. Lasiseinien suojassa vastaan-
o�ovirkailijat tekivät työtään.

Suomen itsenäisyyspäivänä, lauantaiaamuna menim-
me aamiaisen jälkeen Empire State Building pilven-
piirtäjään. Pääsy rakennuksen näköalatasanteelle
ava�in 9.30, mu�a silloin hissille oli jo pitkä jono. Jono
eteni kuitenkin hyvin nopeas�, ja pian olimme näkö-
alatasanteella 86. kerroksessa ja 320 metrin
korkeudessa. Näköala oli huikaiseva. Näimme silloin
vielä WTC:n kaksoistornit, jotka tuhoutuivat 11.9.2001
tehdyssä terrori-iskussa. Kadut näy�vät kapeilta kui-
luilta ja minun mielestäni melko synkeiltä. Kaupunki jäi
muutenkin mieleeni likaisena, ei mitenkään houkut-
televana.

Empire State Building oli rakenne�u pula-aikana 1930-
luvulla. Se oli pitkään maailman korkein rakennus. TV-
antenni mukaan lukien rakennuksen korkeus oli 431
metriä.

Olimme New Yorkissa vain yhden yön. Lähdimme
hotellista lauantaina klo 12 ja o�mme kadulta taksin
lentoasemalle. Taksimies oli muu�anut Yhdysvaltoihin
Ugandasta vuonna 1991. Hän oli ajanut taksia vain 1,5
vuo�a. Hän eksyikin ajaessaan John F. Kennedyn
kentälle ja joutui kysymään neuvoa toiselta
taksimieheltä.

Lento ko�in
Odo�elimme Finnairin kone�a pari tun�a terminaa-
lissa 2. Lopulta näimme sinivalkoisin värein varustetun
Joulupukin lentokoneen rullavan terminaalin lähtö-
por�lle. Äkkiä kovaäänisistä kuului tu�ua kieltä:
”Minne vi�uun se lentoemo on juossut?”
Finnairin kone oli MD-11, johon mahtui enimmillään
407 matkustajaa. Arvioin, e�ä Finnairilla oli yhtä hyvä
palvelutaso kuin Qantasilla. Mu�a Qantasin henkilö-
kunnan hymy taisi olla herkemmässä. Lento läh� New
Yorkista 17:55 paikallista aikaa ja 0:55 Suomen aikaa.
Helsinkiin saavuimme sunnuntaiaamuna klo 8.50.
Jäljellä oli vielä kymmenes lento, lento Helsingistä
Kuopioon, jonne saavuimme klo 10.50.

Nyt olimme omin silmin todistaneet, e�ä maailma tai-
taa olla pyöreä eikä li�eä ja e�ä sen ympäri voi lentää.
23 päivää kestänyt matkamme oli pää�ynyt.

Olavi Saarelainen

Empire State Building New Yorkissa
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Koruja voi tilata Kalevi Saarelaiselta
osoite:
Ruonansalmentie 10 b, 00830 Helsinki

Puh. 0400 487 003 E-mail:
kalevi.saarelainen(at) herdesign.fi
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KULJETUSPALVELU
SAARELAINEN KY
NILSIÄ. 044 035 3595

Lähtö Joensuusta la 17.7. Klo 8.30, jos Lieksasta
n.7.00

Paluu: illalla n. 22.00 mennessä, Lieksa n. 23.00

Ilmoittaudu 10.6. mennessä Veĳo Saarelainen,
puhelin 0400913585 tai sähköposti:
veĳo.saarelainen(at)wippies.fi.

Kyyti toteutetaan, jos lähtĳöitä riittävästi-ja ellei
koronapandemia estä.

Hinta määrästä riippuen 50-100,-/hlö.

Yhteiskyydillä
Mikkeliin 17.7

sukupäiviltä Mikkelissä nettohintaan

35,-/kpl.
256 sivua luettavaa ja katseltavaa tämän ajan
Saarelaisista.
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MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI!

JULKAISUT ITSELLE tai lahjaksi!
1. Saarelaisten tarina (2003)
* Kertomuksia Saarelaisista ja suvuista
takavuosilta (LOPPUUNMYYTY)

2. Ei oikeutta maassa saa (2006)
* 288 s. Sisältäen sukutaulut ja vaiheita 1800-
luvun alkuun
* Kuvauksia ja karttoja Saarelaisten perinnetiloista
ja omistuksista tuolloin
* Hinta 30,-

3. Juuret Pielisen Karjalassa (2012)
* 824 sivua kuvineen
* Kaikki sukutaulut Pielisen Saarelaisista
* Lyhyt tiivistelmä sukuhaaroista kirjasta 2
* Hinta 50,-, TARJOUS: 30-, 2kpl 50,-

4. Saarelaisten kuvakirja (2015)
* 336 sivua kuvia ja kuvatekstejä eri
sukuhaaroista
* Hinta 50,- TARJOUSHINTA: 30,-

5. Tarinakirja 2 (2020)
* Omasanaisia tarinoita ihmisistä 1900-luvulta
2000-luvulle 256s.
* Hinta 35,-

Postitus kirjan koosta riippuen 7,80-10,-/paketti tai kirje

Tilaukset: sp. veĳo.saarelainen@wippies.fi

Tilaukseen: nimi
osoite
puhelin
toimitus postin vai auyomaattiin
(myös kotiinkuljetus lisämaksulla)


