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KORONAVIRUSPANDEMIAN TAKIA POIKKEUSOLOISSA

Sota-ajan kokeneet veteraanikansalaiset muistavat, miten haastavaa oli selviytyä aivan
arkisistakin asioista, kun omaisten kohtalo murehdutti ja toimeentulo sekä elintarvikkeiden
riittävyys olivat vaakalaudalla. Meneillään olevan koronapandemian aiheuttamia
poikkeusoloja ei toki voi verrata sota-aikaan suoraan kuin niiltä osin, että nytkin on
läheisten henki pelottavasti uhattuna.

Kiinan Wuhanin kaupungista viime vuonna liikkeelle lähteneen koronaviruksen
maailmanlaajuinen uhka ei heti paljastunut, eikä oikein kukaan arvannut, kuinka nopeasti
se lähtisi leviämään. Nyt tiedämme jo paremmin, millaista tuhoa se aiheuttaa, ja miten
vaarallinen se on ihmiskunnalle ja maailman taloudelle, mutta edelleenkään kukaan ei
osaa ennustaa, milloin tästä pääsemme eroon, ja millaisin uhrauksin se tapahtuu.

Suomessa on tätä kirjoittaessani sairastuneita 4906 henkilöä, joista on 206 kuollut. Tässä
tilanteessa riskiryhmien suojaaminen on ehkä tuntuvin kansalaisten elämää rajoittava
toimenpide, mutta toki muidenkin väestöryhmien suojelua on pyritty lisäämään jopa
lainsäädännön keinoin. Kouluissa ja työpaikoilla on siirrytty etätyöskentelyyn, jos se vaan
on mahdollista, ja jopa koko Uusimaa oli suljettuna aikavälillä 28.3. – 15.4.2020. Suomen
rajat ovat myös kiinni henkilöliikenteeltä, ja ravintolat, yökerhot, kahvilat, kirjastot sekä
muut kulttuurilaitokset ovat kiinni. Myös tärkeitä kansainvälisiä urheilutapahtumia kuten
Tokion olympialaiset on siirretty, ja osa kisoista on peruutettu kokonaan, mm. EM-
yleisurheilun Pariisin kisat ja jääkiekon MM-kisat. Nyt jo tiedetään myös, että kaikki isot
kotimaiset kesätapahtumat peruuntuvat, mistä seuraa kyseisille paikkakunnille todella
mittavia taloudellisia menetyksiä unohtamatta sitä, mitä tapahtumiin osallistuvat
menettävät.

Monet kulttuurityöntekĳät, yritykset ja yrittäjät ovat suunnattomissa taloudellisissa
vaikeuksissa, ja valtiolta toivotaan pikaisia tukitoimia. Palveluasunnoissa asuvat vanhukset
on suljettu asuntoihinsa, eikä lähiomaisilla ole ainakaan toistaiseksi ollut mahdollisuutta
tavata heitä kuin ikkunan takaa. Ihmisiä vaaditaan muutenkin välttämään lähikontakteja
ulkona liikkuessaan ja kaupoissa käydessään, ja muistamaan käsienpesu- ym.
suojautumisohjeet. Moni terve henkilö, jolla on talviasuttava vapaa-ajan-asunto, lähti
vastoin suosituksiakin kakkosasunnolleen, jossa karanteenissa eläminen on vapaampaa ja
elämä jatkuu normaalimpana kuin tiiviissä kaupunkiympäristössä. Hoitokapasiteetin,
varsinkin tehohoidon rajallisuus on ollut peikkona terveydenhuollossa ja omalta osaltaan
vaikuttanut rajoitustoimenpidesuosituksiin.

Puheenjohtajan palsta
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Myös minä siirryin vaimoni kanssa jo hyvissä ajoin mökille, jossa olemme saaneet
samalla ottaa kevään vastaan turvallisissa olosuhteissa. Emme aikaisemmin ole
asuneetkaan tähän aikaan vuodessa yhtäjaksoisesti näin pitkää aikaa mökillä. On ollut
hienoa seurata kevään saapumista. Ensin järvi vapautui jäistä, ja pian muuttolinnut
alkoivat palailla kotĳärvelleen ja pihapiiriimme. Ensin saapuivat laulujoutsenet perässään
telkät, kurjet, isokoskelot, ja jopa yksinäinen kuikkakin alkoi huudella kaihoisasti järven
selällä. Järven takaa on alkanut kuulua myös jokakeväinen kaulushaikaran puhaltelu kuin
lehmän ääni. Sen jälkeen ovat tulleet pihapiiriin viherpeipot ja rastaat sekä yksi soma
punarintakin ja ensimmäinen västäräkki. Kaupassa on käyty kerran viikossa omalla autolla
mahdollisimman hiljaiseen aikaan, joten ruokahuoltokin on hoidossa. Luonnossa olemme
saaneet joka päivä liikkua vapaasti ilman lähikontakteja. Kylätiellä on korkeintaan joku
auto ajanut ohitsemme.

Myös te Saarelaisten sukuseuran jäsenet olette omalla tavallanne kohdanneet
epidemian vaikutukset. Jos sairaus ei olekaan kaatanut sänkyyn, monelta on saattanut
peruuntua matkoja tai kaatua matkasuunnitelmia – puhumattakaan työrintaman ja
koulumaailman arkipäivää sekoittavista tapahtumista.

Saarelaisten sukuseuran juhlamatka, josta piti tulla yksi tämän kesän kohokohta
tarinakirjan julkistamisineen, on nyt ollut pakko peruuttaa tältä kesältä ja siirtää kesälle
2021. Matkalaisista moni kuuluu riskiryhmään, joita koskevat rajoitukset tulevat näillä
näkymin poistumaan aivan viimeisenä, joten matkan peruuttaminen jäi ainoaksi
vaihtoehdoksi.

Edessämme tulee olemaan ennen kokematon kesä, koska mitkään suunnitelmamme eivät
tule toteutumaan entiseen malliin, vaan joudumme koko ajan ottamaan huomioon
epidemiatilanteen edellyttämät rajoitukset ja sopeuttamaan tekemisemme vallitsevaan
tilanteeseen.

Toki toivon, että saamme hyviä kesäkelejä ja että edes säät suosisivat meitä.
Poikkeuksellinen Suomen talven olemme jo kokeneet.

Toivotan sukuseuran jäsenille terveyttä ja rentouttavaa kesäaikaa!

Ristiinan mökillä vapun alla 2020.

Kalevi Saarelainen

sukuseuran puheenjohtaja
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta

Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita
ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta
jäsenten keskuudessa. Sukuseura on julkaissut toiminnastaan kirjan
Saarelaisten tarina ja sukukirjat 1 ja 2 sekä Saarelaisten kuvakirjan.
Sukuseuralla on kaksi – kolme kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti:
Saarelaisten Sanomat.

Hallitus

1.1. – 31.12.2019

Kalevi Saarelainen, puheenjohtaja
Mikko Malinen, varapuheenjohtaja
Veĳo Saarelainen, sihteeri
Raimo Soininen, rahastonhoitaja
Olavi Martikainen, kunniajäsen
Jouko Saarelainen
Riitta Saarelainen
Seĳa Saarelainen
Marjatta Törhönen

Kunniapuheenjohtajat

Olavi Saarelainen
Seppo Saarelainen

Kokoukset

Hallitus kokoontui 9.2.2019 Joensuussa ravintola Aadan kabinetissa ja
26.10.2019 Mikkelissä asemaravintola Vaihan kabinetissa.

Hallituskauden 1.1. – 31.12.2019 toiminta

Viestintä

1. Saarelaisten Sanomat

Tällä hallituskaudella toimitettiin ja julkaistiin kaksi seuran tiedotuslehtiä
1/2019 ja 2/2019. Lehden taitosta ja toimittamisesta ahkeroi Veĳo
Saarelainen. Lehden kirjoitukset painottuivat ensimmäisessä numerossa
hallituksen kokouskuulumisiin, Olavi Martikaisen kirjoitukseen Saarelaisten
alkukotia tarkentavasta ja dna-tutkimuksiin perustuvasta selvityksestä,
Saarelaisten tulevaan tarinakirjaan tarvittavien kirjoitusten pyynnöstä sekä
Jyväskylän kesäretken markkinoinnista. Jouko Saarelainen esittäytyi uutena
hallituksen jäsenenä.
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Seuraavassa numerossa suunnattiin katseet tulevaan kesään, jolloin hallitus
markkinoi Viroon tehtävää seuran 20-vuotisjuhlamatkaa. Lehdessä oli
yksityiskohtainen, tulevan matkanjohtaja Virve Vastin laatima matkaohjelma.
Jyväskylän onnistuneesta kesäretkestä puheenjohtaja kirjoitti
”matkakertomuksen” liittäen mukaan runsaasti retkikuvia. Varapuheenjohtaja
Mikko Malinen promovoitiin filosofian tohtoriksi artikkelin kertomana. Raimo
Soininen kirjoitti mielenkiintoisen artikkelin äitinsä Kaarinan ” Perintölehmän
hakemisesta”. Kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelainen vietti heinäkuulla 80-
vuotispäiväänsä Myllykosken Kievarilla, mistä seuralaiset saivat palautetta kuvien
kera. Marjatta Törhönen antoi artikkelillaan ” Elämää Mauno-ukin perustamalla
tilalla Murtovaarassa” näytön siitä, millaisia tarinoita on odotettavissa tulevassa
tarinakirjassa. Tässä lehdessä esittäytyi kolmantena uutena hallituksen jäsenenä
Riitta Saarelainen. Tahvon tuutista riittää aina uutta luettavaa, mistä Olavi
Saarelainen pitää huolta.

2. Sukuseuran kotisivut

Mikko Malinen päivitti ja ylläpiti Netsorin Helpot sivut.fi -palvelimella sukuseuran
websivuja, jotka toimivat sukupäivien välillä jäsenistön keskeisenä viestimenä.
Mikon ohjaamana Whatshopissa hallituksen jäsenet viestivät epävirallisemmin
toisilleen tervehdyksiä.

Jäsenistö

Vuoden 2019 aikana liittyi 1 (v. 2018 3) ainaisjäsentä ja 16 (v. 2018 20) vuosĳäsentä
mukaan sukuseuratoimintaan. Sukuseuran tietoon tuli 3 jäsenen kuolemasta. Kolmen
vuoden aikana jäsenmaksunsa jätti maksamatta 19 (v. 2018 22) jäsentä ja heidät
tullaan poistamaan sääntöihin perustuen jäsenrekisteristä. Näin ollen ainaisjäsenten
ja vuosĳäsenmaksun suorittaneiden määrä 31.12.2019 oli 303 (v.2018 307)
Seuralla oli yksi kunniajäsen ja kaksi kunniapuheenjohtajaa sekä 122
(v. 2018 123) ainaisjäsentä. Vuosittain jäsenmaksun maksavia jäseniä oli vuoden
2019 lopussa 180.

Seuran jäsenmaksu oli 15 € vuodessa. Ainaisjäsenmaksu oli 150 €. Jäsenmaksujen
tuotot olivat 1 975 (v. 2018 2 435) euroa. Vuoden 2019 vuosĳäsenmaksun maksoi
116. Lisäksi suoritettiin edellisten vuosien rästĳäsenmaksuja. Näin ollen jäsenmaksun
jätti suorittamatta 64 jäsentä.

Jäsenmäärän kehitys 2000 – 2019

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jäseniä 188 189 247 287 403 379 431 432 446

Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jäseniä 506 517 519 527 535 537 384 312 285

Vuosi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Jäseniä 307 303

Saarelaisten Sanomat
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Toimintakatsaus

Jäsentapahtumia oli vuoden aikana kaksi:

Kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelaisen 80-vuotisjuhla

Koko joukko Saarelaisten sukuseurasta oli saanut kutsun
Olavilta tavata Myllykosken kievarissa 13.heinäkuuta 2019,
jolloin hän juhli 80-vuotissyntymäpäiväänsä. Olavin panos
Saarelaisten sukuseuralle on ollut hyvin keskeinen, koska
hän toimi heti sukuseuran perustamisesta lähtien v. 2000
hallituksen varapuheenjohtaja 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 aikaansaamisistaan
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
Normarkussa 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 Sanomat
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Seuran talous 2019

Tilivuoden kulut olivat yhteensä 4 840 (v. 2018 9 305) euroa ja tuotot
3 648 (v.2018 10 546) euroa, joten tilivuoden yli-/alĳäämä oli -1 192 (v. 2018 1 241) euroa.
Suurimpia tuloeriä olivat kuvakirjan myynti 300 (v. 2018 200) euroa, ja sukukorujen myynti 372
(v. 2018 485) euroa.
Sukuseura rahoitti kesäretken kuluja 47 euroa, koska menot huolehdittiin omatoimisesti.
Alĳäämä kirjattiin oman pääoman vähennykseksi.

Tuottojen ja kulujen kehitys 2000 – 2019
Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tuotot 5626 6000 5136 14935 5883 6231 15058 5967 4320 6322 1358
Kulut 3753 3970 2118 13671 4862 4374 14463 3788 4442 11706 1808
Yli/alĳäämä 1873 2030 3018 1264 1021 1857 595 2179 -122 -5384 -450

Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tuotot 2731 19321 13561 5633 19351 3374 2925 10546 3648
Kulut 4055 14418 11946 6011 19257 3421 3769 9305 4840
Yli-/alĳäämä -1324 4903 1615 -378 94 -47 -844 1241 -1192

HALLITUS
Kalevi Saarelainen Raimo Soininen
pj rahastonhoitaja

Saarelaisten Sanomat
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SUKUSEURAN JUHLAMATKAN PERUUTUS

Sukuseura on 24.4.2020 joutunut tekemään ikävän päätöksen, jolle olen
hankkinut myös HansaTravelin matkanjohtaja Virve Vastin hyväksymisen, että
suunniteltu juhlamatkamme heinä-elokuun vaihteessa Viroon peruutetaan tältä
kesältä koronavirusepidemian vuoksi. Mutta emme me toki aio luopua tästä
mielenkiintoisesta matkasta, vaan tulemme siirtämään sen kesälle 2021
samansisältöisenä. Päätöksen tekeminen oli vaikeaa, mutta valitettavasti
välttämätöntä, varsinkin kun osa matkalaisista kuuluu riskiryhmiin, joiden
liikkumista koskevat rajoitukset näyttävät pysyvän tiukimmin voimassa.
Rajoitukset jatkuvat näillä näkymin toki muutenkin kesäajan niin Suomessa
kuin Virossakin.

Ehkä kaikki matkalle ilmoittautuneet eivät välttämättä halua sitoutua näin
pitkän ajan kuluttua toteutuvaan matkaan, ilmoittautuminen on mahdollista
peruuttaa ja saada ennakkomaksu takaisin. Siksi pyydänkin heitä, jotka
haluavat peruuttaa matkansa, lähettämään palautteena minulle toukokuun
aikana tai heti lehden ilmestyttyä, tiedon siitä sähköpostitse tai tekstiviestillä,
jotta tilinumerokin tulee varmasti oikeana. Rahastonhoitaja palauttaa
ennakkomaksut saatuaan lähettämäni tilinumerot matkansa peruuttaneille.

Toivon tietysti hartaasti, että teistä mahdollisimman moni on edelleenkin valmis
lähtemään matkalle, vaikka se siirtyy vuodella, onhan näinä aikoina varsin
vähän iloisia asioita odottamassa, kun kaikki tapahtumat ja kulttuuripaikat ovat
kiinni, eikä matkoille pääse. Toivottavasti ensi vuonna epidemia on laantunut ja
elämä normaalia. Matkanjohtaja Virve Vast ryhtyy siirtämään matka-, hotelli-
ym. varauksemme ensi vuodelle, kunhan saan alustavan tiedon, kuinka moni
ilmoittautuneista pitää ennakkovarauksensa voimassa ja on valmista
lähtemään matkalle vuoden kuluttua.

Tärkeintä on nyt, että pidämme huolta terveydestämme ja noudatamme
tarkasti suojautumisohjeita, mutta nautimme samalla myös kevään tulosta.

Ristiinan mökillä 28.huhtikuuta 2020

Koronavapaata kesää
kaikille!

Kalevi Saarelainen
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Anita Saarelaiselta kuudes kirja

Historiikissa kuuluu
rakennusmestareiden
ääni

Anita Saarelainen kirjoi�
rakennusmestariyhdistyksen historiikin, jossa
muistellaan ihmisiä ja tapahtumia Keski-
Suomen rakennustyömailla. Henkilökuvista
käy ilmi, kuinka monenlaisissa tehtävissä
rakennusmestarit toimivat. Heitä löytyy
suunni�elusta rakentamiseen ja
virkamiehistä urakoitsijoihin. Jyväskylän
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
julkaisi historiikin satavuo�sjuhlavuotensa
kunniaksi Jyväskylän Rakennusmessuilla
6.3.2020.

Jyväskylän rakennusmestariyhdistys on
peruste�u maaliskuussa 1920 Jyväskylän
Vaajakoskella. Rakennusmestareiden kädenjälki ja
rakennusalan yritysten saavutukset näkyvät
Jyväskylän kaupunkikuvassa ja ympäristössä. Niitä
on kirjassa mukana koko sadan vuoden ajalta.

Rakennusmestareiden historiikki käsi�elee myös
rakentamisen kehi�ymistä Suomen talouden
nousujen ja laskujen tahdissa 1900-luvulta
alkaen. Se on kirja, joka kiinnostaa muitakin kuin
mestareita, ja sitä on alaa tuntema�omankin
helppo lukea. Kuvitus täydentää teks�ä.

Anita kertoo, e�ä Jyväskylän Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry halusi lähestyvän
satavuo�sjuhlavuotensa kunniaksi historiikin.
”Lupauduin sen kirjoi�ajaksi, vaikka minulla oli
edellinen kirjahanke kesken. Aikaa tuntui tuolloin,
alkuvuodesta 2018, olevan runsaas�. Aloi�n työn
tutustumalla aiemmin tehtyihin historiikkeihin ja
haasta�elemalla pitkään mukana olleita
rakennusmestareita. Jatkoin haasta�eluja vuoden
ajan.”

Historiikki kertoo luonnollises� yhdistyksen
menneistä sadasta vuodesta, alkuvaiheista tähän
päivään. Tiedot on koo�u aiemmista
historiikeista, pöytäkirjoista ja jäsenleh� Hosasta.

”Keskityin omassa teks�ssäni ja haasta�eluissa
viimeisten 30 vuoden kuvaamiseen”, Anita sanoo.

Historiikin suola ja sokeri ovat rakennusmestareiden
haasta�elut. Niissä näkyy ja kuuluu kokemuksen ääni
ja rakennusmestareiden työn koko kuva työmailla,
toimistoissa ja virastoissa – opiskelua ja vapaa-aikaa
unohtama�a. Rakennusmestareihin mahtuu
monenlaisia persoonia eri tehtävissä. Kirja antaa
yhdistyksen jäsenille puheenvuoron. Työmailla
sa�uu ja tapahtuu – niistäkin kirja kertoo
rakennusmestareiden suulla.

”Tavoi�eeni on ollut kirjoi�aa kirja, jonka jaksavat
muutkin kuin osalliset lukea. Vaikka historiikki toimii
epäilemä�ä rakennusmestareille muistona
juhlavuodesta, olen halunnut lii�ää siihen myös
kokeneiden mestareiden evästyksiä nuoremmille ja
tuleville mestareille”, Anita Saarelainen lisää.

Kirjan on kustantanut Jyväskylän Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry. Kirjassa on 264 sivua ja noin 75
mustavalkokuvaa. Kirja on Anitan kuudes ja
kiinnostuneet voivat �lata sen häneltä hintaan 40 e
(sis. pos�maksun). Kirjan tekemistä ovat tukeneet
sekä Rakennusmestareiden Sää�ö e�ä eräät
paikalliset alan yritykset.

Lisä�etoja: Anita Saarelainen, puh. 0400 599 090,
anita.saarelainen@hotmail.com.

Saarelaisten Sanomat
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Tämä kuva on löytynyt äitini Laina Marian jäämistöstä. Hän syntyi Juuan Vuokossa Saviniemen tilalla
1912. Kuvan henkilöistä - eikä lehmästä - ole tietoa. Ihmetyttää, että kuvan naispuoliset henkilöt näyttävät
olevan juhlaleningeissään ja -kengissään, mutta kuitenkin tuntuu, kuin tuon lehmän esittely olisi syy kuvan
ottamiseen. Tunnistaako kukaan kuvauspaikan ja henkilöt? Jos, niin kuulisin siitä mielelläni:
marjatta.torhonen@gmail.com.

Kuvia albumeista

Lyhyeksi jäänyt, mutta muistoisa
retki: Via Dolorosa 2018 Inarin ja
Sevetin välissä, Olavi Martikainen.
Vasemmalla uudistuvaa ja
kadonnutta Joensuuta: Kauppatori
1950-luvulta ja Kirkkokadun pt-talo.
Veĳo S.
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Lapsuuteni Teppanan myllyllä

Pysähdyn usein päivi�äisillä lenkeilläni
Rauhalahden�en varrella olevan vanhan
myllyrakennuksen luona. Myllärin poikana
ajatukset siirtyvät väistämä�ä Pielisjärven
Jaakonvaarassa olleelle Teppanan Myllylle,
jossa kasvoin lapsuusvuosinani. Isäni, Israel
Saarelainen toimi siellä myllärinä.
Mylly sijaitsi Ylä-Siikajärveltä lähtevässä
Siikajoessa. Punaisen myllyrakennuksen alla oli
kallioon haka�u huone�la, jossa olevaan
turbiiniin myllyrännistä tuleva puinen,
tynnyrimäinen vesiputki joh� ve�ä.
Muistaakseni putouseroa oli 8 metriä.
Myllyrännin vieressä oli ui�oränni, jota myöten
uite�in latvavesiltä tulevia tukkeja ja propseja
edelleen Siikajokeen. Keväisin saatoin nähdä
Ylä-Siikajärvellä isoja lau�oja, pyräitä. Lau�oja
hina�in soutuveneillä (keluveneillä) järven
toisesta päästä Siikakosken niskalle. Veneestä
heite�in ankkuri järven pohjaan, ja pyrääseen
kiinnite�yä vaijeria kela�in veneen keskellä
olevalle kelalle. Näin suuri lau�a liikkui pienen
matkan kerrallaan.

Siikakosken niskalla oli puusta tehty,
vankkarakenteinen sulkupor�, tammi, jonka
mylläri avasi rautakangen avulla aloi�aessaan
jauha�amisen. Työpäivän pääty�yä Tammen
luukku sulje�in alas suurella puunuijalla.
Muistan, miten isäni tuli myllyltä vaalean
jauhopölyn peitossa. Isäni oli aiemmin toiminut
Kaukas yh�ön kymppinä ja siirtyi näistä
tehtävistä mylläriksi Kaukaan mylly�lalle.

Aamuisin myllyn edustalle kertyi useita hevosia
jyväkuormineen. Myllylle tul�in pitkien
matkojen päästä eväät mukana. Usein
jyväkuormien mukana oli koiria vah�massa
isän�en jyväkuormia. Isän�en keskustelut
sujuivat aina tähän malliin:
- Huomenta, sielläpä ei ole mua�u.
- Huomenta, huomenta. Eipä ole
sielläkään.

Jauha�ajat tulivat usein meille tupaan ja
halusivat kahvia. Äi� kei�elikin heille
aamukahvit, ja ukot maksoivat kahveista
pikkurahoja. Sota-aikana ja sodan jälkeen
ele�in säännöstelytalou�a. Isännillä pi� olla
jauha�amista varten ostokor�t, joista isä leikkasi
asianmukaiset kupongit.

Keväisin ui�omiehet kerääntyivät joelle ja
koskelle ui�osavo�aan. Joenvarsille syntyi
nuo�opaikkoja, joissa keite�in kahvia ja
lämmite�in ruokia. Osa ui�omiehistä oli meillä
kor�eeria. Eräänä keväänä meidän pihallemme
pystyte�in suuri tel�a ui�omiehiä varten.

Minulle mylly, myllymiehet hevoskuormineen ja
koirineen sekä ui�otapahtumat olivat jänni�äviä
tapahtumia. Joen solina ja kosken pauhina olivat
kuin musiikkia. Jyvien jauhatus myllyssä ja
myllyvieraat olivat nuorelle pojalle aina
mielenkiintoisia tapahtumia. Seurasin silmä
kovana, kun isäni ja myöhemmin vanhempi
veljeni Ma� takoi myllynkivien uria. Niitähän
pi� huoltaa, jo�a jauhatus sujui. Alhaalla
olevasta turbiinista nousi pitkä teräksinen akseli.
joka pyöri� myllykiveä. Kivien yläpuolella oli

Suojeltu vanha vesimylly Rauhalahden�en
varrella Kuopiossa.

Saarelaisten Sanomat
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Rautainen nostolaite. jolla ylemmän kiven
saa�oi nostaa ylös ja kääntää sen
ylösalaisin urien tal�aamista varten.

Yle-Siikajärvi ja Siikajoki olivat minun ja
�etys� myös veljieni leikkiken�ä. Enpä
osannut kaivata nykyisen yhteiskunnan
tarjoamia virikkeitä, kun niitä ei ollut.
Silloin pi� olla omatoiminen ja keksiä itse
harrastuksensa ja leikkinsä. Ja niitä
leikkejähän kyllä keksi�in. Meitä oli kuusi
veljestä ja kaksi siskoa, joten kaikenlaista
tekemistä kyllä löytyi. Lisäksi uusia ideoita
saa�in kylän pojilta, joita kävi meillä aika
paljon. Itse asiassa kasvuympäristöni taisi
kuitenkin olla melko lailla virikkeellinen.

Kukaan meistä ei hukkunut järveen eikä
jokeen, vaikka meitä ei kukaan eh�nyt
valvomaan. Valvoimme toinen toisiamme.
Sain kuitenkin 1990-luvulla työpaikalleni
puhelun, jossa Pen� Nygren kertoi minun
pelastaneen hänet ui�orännin
tukirakenteista. Olimme olleet joukolla
uimassa ja polskimassa ui�orännin
alapuolella joessa. Me lähdimme ko�in
syömään. Pen� oli kuitenkin sillä välin
juu�unut jaloistaan rännin vieressä
olleisiin tukirakenteisiin eikä päässyt omin

avuin ir�. Niinpä hän odo�eli meitä
pelastajiksi. Minä olin hänen kertomansa
mukaan au�anut hänet ir�. Itse en muistanut
ollenkaan koko tapahtumaa ennen kuin Pen�
kertoi siitä.

Olavi Saarelainen

In memoriam
Pertti Saarelainen on koonnut
omistuksen ja verotuksen
perusteita ja Saarelaisten tilojen
näkyvää aineistoa.
Kuvausmatkat perustuivat
vanhaan ja uuteen kartta-
aineistoon.

Hän toimi myös Sukuseuran
hallituksessa useita vuosia ja oli
keskeisenä Sukukirja I:n sisällön
tuottajana.

Per� kuoli 7.5.2020 kotonaan
Reijolassa. Pertti Saarelainen vasemmalla tutkimassa sukuaineistoa

Olavi Saarelaisen kanssa
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Maistiaisia Tarinakirja 2:sta:
PAAVON TARINA

Ukkini, äidin isä Paavo Saarelainen oli metsä-
työläinen ja niin oli toinenkin ukki Heikki.
Ukki Paavo oli myös kova mies ojankaivuussa.
Myös isäni Heikki (s. 1897) ajoi savotoilla
hevosella tukkia, ropsia ja halkoja. Itsekin jo
poikasena olen ollut isän kanssa savotassa,
kaatanut hänen kanssaan justeerilla puita ja
tehnyt sirnikalla ja kirveellä metsähommia, ei
silloin moottorisahaa tunnettu.
Äiti Anna Reetriikka, o.s. Saarelainen, hoiti
9-lapsisen perheen emännyyttä kotona Iisalmen
maalaiskunnan Ruotaanmäessä.

Isompia kujeita ei poikasena joutanut
tekemään.Työura alkoi oikeastaan paimenpoi-
kana naapurissa Ruotaanmäen Uusipihassa.
Palkaksi sain eväät, ja kun tuli lopputili, sain
linkkuveitsen. Se tuntui hyvältä. Isompana
minut tarvittiin Korpismäkeen rengiksi. Siitä
palkaksi sain täyshoidon lisäksi jauhoja kotiin.

Täti Selma meni terveyssisareksi Suomus-
salmelle ja naimisiin kauppias Eino Juntusen
kanssa. Minä menin myymälänhoitaja Einon
myymäläapulaiseksi Suomussalmen Juntus-
rantaan elokuussa 1949. Tammikuussa 1951
menin armeĳaan, josta päästyä siirryin itse
myymälänhoitajaksi Suomussalmen Pesiölle
1952.

Siitä tuli hehkeä aika. Myymälään tuli apu-
laiseksi Liisa Orvokki Kemppainen. Kutsuin
häntä Orvokiksi ja meistä tuli aviopari 1954.
Vuonna 1956 olin itsenäisenä varastonhoitajana
Hyrynsalmella puoli vuotta. Varasto oli
Eino Juntusen Kainuun Osuusliikkeen myymä-
län yhteydessä. Sieltä siirryin Orvokkini kanssa
jälleen myymälänhoitajaksi, nyt Vaalan Mana-
mansaloon.
Toukokuussa 1961 harppasin vähäksi aikaa

Myllykoskelle Osuusliike Keski-Kymeen
myymälänhoitajaksi. Kauppaa oli käyty 12
vuotta ja pikkurahoja käsitelty koko ajan.
Tämmöinen oli kaiketi sopiva pohja tulevalle
ammatille. Pääsin siirtelemään rahaa auto-
kuormittain.
Pääsin Suomen Pankin pääholvin kassaosas-
tolle. Rahan käsittelĳöitä siellä oli parhaaseen
aikaan lähelle neljääkymmentä, myöhemmin
tarvittiin vähemmän. Rahaa näki ja sitä tuli käsi-
teltäväksi autokuormittain, kun sitä vietiin Suo-
men pankin haarakonttoreihin Rovaniemelle,
Ouluun, Tampereelle, Poriin, Turkuun,
Kuopioon ja Kotkaan. Nyt haarakonttoreita on
vähemmän. Pyssymies oli matkassa ja pyssyt oli
kaikilla ja poliisi seurasi. Henkilökuntaakin oli

silloin n. 600, nyt vähemmän. Rosvot eivät
pääse töihin Suomen pankkiin, taustat
selvitetään perusteellisesti.
Suomen Pankki ruokki hyvin henkilökuntansa,
oli kerhoja ja muuta harrastusta, kalastusta,
matkoja, maja Saariselällä.
Meillä kummallakin oli hyvät työnantajat.
Orvokki nimi muuttui uuden työnantajan
leivissä Liisaksi (Liisa Orvokki) ja Liisa siirtyi
eläkkeelle liikennetarkastajana Rautatie-
hellituksesta 30 vuoden palveluksen jälkeen.
Me olemme saaneet kaksi lasta. Ensimmäinen
lapsemme, Hyrynsalmella syntynyt Kari
Henrik, kuoli liki vuoden vanhana. Vaalassa
syntyneellä tyttärellämme Sinikka Valpurilla
on kaksi poikaa, Hannu ja Heikki, meidän
lapsenlapsemme.
Helsingissä pääsimme asumaan aluksi Suomen
Pankin Kruunuhaan työsuhdeasuntoon. Sieltä
yli kolmen vuoden päästä muutimme Vuo-
saareen Neitsytsaarentielle. Silloin Vuosaari oli
Vantaata. Seuraava Helsingin kotimme oli
Rastilantien korkeissa taloissa. Palvelutalo
Luciaan siirryimme 2004.

Haastateltavista henki iloinen rauhallisuus.
Haastattelĳana Olavi Martikainen

Paavon tarina löytyy upouudets
Saarelaisten Tarinakirja II:sta, siellä
kahden kuvan kera.Kirjassa on myös 95
muuta mielenkiintoista tarinaa luettavaksi
ja muisteltavaksi.
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MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI!

Hyvää ja
onnellista
kesää!

2019 ja 2020

2020

31.12.2020

Kuvissa ”Antin
ahven”
Joensuun
toripuistossa
1950-luvulla ja
v. 2020


