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KATSEET KÄÄNNETÄÄN KOHTI UUTTA VUOTTA

Hallitus kokoontui Mikkelissä 26. lokakuuta ja kokouksen esityslistalla oli sukuseuran
kannalta tärkeitä asioita. Koska sukuseura täyttää ensi vuonna kaksikymmentä vuotta, joka on
merkittävä merkkipaalu seuran taipaleella, täytyy sitä ilman muuta juhlia asiankuuluvalla tavalla.

Kaikkihan me myös jo tiedämme, että Saarelaisten tarinat ovat saamassa jatkoa. Peräti
satakunta henkilöä on kirjoittanut oman tarinansa ja toimittanut ne sukuseuralle, ja näistä toinen
toistaan mielenkiintoisemmista kirjoituksista saamme toimitettua Saarelaisten toisen tarinakirjan.
Olavi Martikainen on jälleen ollut kirjan syntyvaiheiden primus motor, joten kilpailutuksen
jälkeen olemme nyt siirtymässä julkaisun taitto- ja painatusvaiheeseen. Tarjouksia painotyöstä
saatiin viideltä painotalolta ja taitosta yhdeltä yksityishenkilöltä. Hallitus päätti tarjousten laatu- ja
hintavertailujen pohjalta valita tarinakirjan taittajaksi Elsa Turtiaisen Helsingistä ja Bookean
painotalon Ruotsista hoitamaan painotyön.

Tavoitteena meillä on, että tämä nykyajan Saarelaisten tarinakirja 2 julkistetaan seuran
juhlavuoden 2020 kunniaksi Viroon suuntautuvalla juhlamatkalla. Nyt olisikin oiva tilaisuus
heillä, jotka ovat tarinansa kertoneet, liittyä jäseneksi sukuseuraan, jos eivät vielä ole jäseniä!

Juhlamatkasta Viroon pyydettiin kaksi tarjousta, JaloToursilta ja HansaTravelilta.
Jälkimmäisen, kolmen naissukupolven omistaman, virolaisen matkanjärjestäjän tasokkaista
matkoista on seuran jäseniltä aikaisempaakin kokemusta, joten matkaohjelmien vertailujen jälkeen
hallitus päätti valita tämän HansaTravelin tarjouksen. Jos et ole koskaan aikaisemmin tutustunut
laajasti Viroon ja sen monipuoliseen, Suomen kulttuurista poikkeavaan matkailutarjontaan ja vielä
hyvän oppaan johdolla, nyt siihen on elämäsi tilaisuus!

Matkan ajankohdaksi valittiin 30.7. – 2.8.2020, erityisesti siksi, että ohjelmaan haluttiin
sisällyttää myös Kaakkois-Virossa sijaitsevan Setumaan, runonlauluperinteestään tunnetun
ortodoksisen virolaiskansan vuosittainen 1  elokuuta Seto kuningriigi päiv -niminen tapahtuma,
jossa valitaan setukaisten kuningas, Pekon, hedelmällisyyden jumalan sijainen, eli sootska.

Sesonkiajankohdan vuoksi tasokkaiden majoitus- ja käyntikohteiden varaukset täytyy tehdä
hyvissä ajoin, joten siksi olemme jo nyt liikkeellä saadaksemme ennakkoilmoittautumisten avulla
ryhmäkoon vahvistettua tai tarvittaessa jopa laajennettua.

Puheenjohtajan palsta
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Matkalle lähdetään Viking Linen XPRS- laivalla Katajanokan satamasta Tallinnaan, josta matkaa
jatketaan bussilla matkanjohtaja mukanamme kohti Tarttoa. Siellä yövytään kaksi yötä hyvässä
London-hotellissa. Tutustumiskohteinamme Tartossa ovat mm. Viron tasokas ja moderni
kansallismuseo.

Toisena kohteena Tartossa on jugend-tyylinen Paavalin kirkko, jonka on suunnitellut Eliel
Saarinen. Matka jatkuu Tartosta Moosten kartanon kautta Kolossovaan.

Seuraava yöpymispaikka on Vorun kaupungissa Georg-hotellissa. Kaupunkiin tutustumisen
jälkeen sukuseuralla on illallinen ja illanvietto Postmarkravintolassa, jossa tullaan julkistamaan
Saarelaisten tarinakirja 2.

Matkalaiset, joilla on tilanteeseen sopivaa omaa ohjelmaa, esim. Muisteluksia seuran taipaleelta,
voivat jo ennakkoon varautua esiintymiseen.

Paluumatkalla tutustumme vielä Otepään kaupunkiin, jossa Kekkosen kerrotaan karanneen
venäläisiltä ”päällystakeiltaan”, kun he eivät hiihtämällä pysyneet Kekkosen perässä! Viimeinen
tutustumiskohteemme on Pohjakan kartano, josta ajamme Tallinnan satamaan ja siirrymme lai-
vaan yhteiselle lounaalle.

Matka tarjoaa monipuolisia kokemuksia naapurimaastamme Virosta hyvää suomea puhuvan,
pätevän matkanjohtajan opastuksella – muun
hyvän lisäksi myös tarjoten oivan mahdolli-
suuden tutustua matkalle osallistuviin suku-
seuran jäseniin.

Matkalle mahtuu varmuudella 25 henkeä.
Tarkemmat hintatiedot ja varausohjeet sekä
matkaohjelman löydätte tästä lehdestä.
Matkasta ja matkan maksuaikataulusta ker-
rotaan lisää kevään Saarelaisten Sano-
missa.Meitä odottaa joulunvietto sekä uuden
vuoden vastaanotto, siispä toivotan kaikille
sukuseuralaisille

Rauhallista joulun aikaa ja toiveikasta
uutta vuotta 2020!

Helsingissä 7. marraskuuta 2019.

Kalevi Saarelainen
puheenjohtaja

Paavalin kirkko Tartossa



5

Saarelaisten Sanomat

Hallitus päätti, että Saarelaisten sukuseuran 20. toimintavuotta
juhlistetaan sukuseuran yhteisellä HansaTravelilta tilatulla juhlamatkalla
Viroon. Matkaan sisältyvässä illanvietossa tullaan julkistamaan sukuseuran
viides kirja – Saarelaisten tarinakirja 2.

Matkustajamäärä ja sen mukaan laskettu matkan hinta perustuu 25
matkalle lähtijään. Koska olemme liikkeellä parhaaseen turistisesonkiaikaan,
matkavaraukset on vahvistettava alkuvuodesta 2020. Matkan hinta 2 h
huoneessa on 467 euroa/ henkilö, lisähinta 1 h huoneesta on 87 euroa.

Sitovat ilmoittautumiset toimitetaan 20.2.2020 mennessä Kalevi
Saarelaiselle, p. 0400 467 003 tai email kalevi.saarelainen@herdesign.fi
maksamalla samalla varausmaksun 100 euroa / henkilö sukuseuran
pankkitilille FI46 5600 0520 2536 52.

Ilmoita Kaleville lähtijöiden nimet, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä
majoittuuko 1 - vai 2-hengen huoneessa. Alaikäisistä lapsista tarvitaan ikä
matkapäivänä neuvotteluun matkan hinnasta matkatoimiston kanssa.

Matkan loppuerä suoritetaan toukokuun aikana sukuseuran edellä
mainitulle tilille FI46 56 00 0 520 25 36 52

TERVETULOA MUKAAN!

Sukuseuran 20-vuotisjuhlamatka Viroon 30.7. – 2.8.2020
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SAARELAISTEN SUKUSEURAN 20-VUOTISJUHLAMATKA
30.07. – 02.08.2020

Torstai 30.07.2020

10.30 -10.50 Laivan maihinnousukorttien jako Helsingin Katajanokan terminaalissa
11.15 Laivalla buffet-ruokailu
11.30 Viking XPRS lähtee Tallinnaan
14.00 Saapuminen Tallinnan A-terminaaliin, bussi ja opas odottavat terminaalin edessä
parkkipaikalla.Matka jatkuu bussilla välittömästi kohti Tarttoa.Matkalla pysähdymme
tauolle Adaveren tuulimylly-kahvilassa,jossa voi juoda omakustanteiset kahvit
17.30 Saapuminen London-hotelliin https://london.tartuhotels.ee/
18.30 Päivällinen hotellin ravintolassa

’Perjantai 31.07.2020

07.00-10.30 Aamiainen hotellin ravintolassa
10.00 Lähtö hotellilta
10.30 -12.00 Opastettu tutustumiskäynti Viron kansallismuseoon
https://www.erm.ee/fi

Museorakennus on ranskalaisen arkkitehtitoimiston nuorten suunnittelijoiden
käsialaa.Mahtava rakennus on yli 350 metriä pitkä ja sen pinta-ala on melkein 40 000 m².
Museossa on kaksi pysyvää näyttelyä ja yksi tila vaihtuville näyttelyille. Museon suurin
näyttely Kohtaamiset kertoo Viron historiasta, virolaisesta elämäntyylistä ja maan
kulttuurista. Pienempi pysyvistä näyttelyistä Uralin kaiku kertoo suomalais-ugrilaisten
kansojen kulttuurihistoriasta.

12.15 Lounas museon ravintolassa
13.45 Lähtö museosta
14.00-15.00 Vierailemme Tarton Paavalin kirkossa http://tartupauluse.ee/

Viron ainoan jugendtyylisen kirkkorakennuksen on suunnitellut suomalais-amerikka-
lainen arkkitehti Eliel Saarinen. Hän on yhdistänyt kansallisromanttiset sisätilat
monumentaaliseen ulkoasuun. Suomalaisten arkkitehtien Merja Niemisen ja Kari
Järvisen restaurointisuunnitelman ja Markku Norsin sisustussuunnitelman pohjalta on
uudistettu kirkon sivurakennus, 1100-istumapaikkainen kirkkosali, sekä rakennettu
valmiiksi krypta jakolumbaario.

15.00-17.00 Kaupunkikiertoajelu bussilla ja kävellen
17.00- Ilta omatoimista ohjelmaa

Lauantai 01.08.2020

07.00-10.30 Aamiainen hotellin ravintolassa
10.00 Luovutamme hotellihuoneet ja lähdemme Tartosta
11.00-13.00 Tutustumme Moosten kartanoon http www.moostemois.ee/aboutus .

Mooste-järven rannalla sijaitsee Nolckenien suvun rakennuttama Moosten kartano, jonka
kauniin päärakennuksen vieressä on Moosten kartanon ylpeys, yksi Viron
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kunnianhimoisimmista historiallistyylisistä sivurakennuskokonaisuuksista. Suurin osa
rakennuksista on rakennettu luonnonkivistä ja koristettu tiilillä. Kartanolle ilmettä antaa
englantilaistyylinen puisto. Kartanon päärakennuksessa toimii nykyään koulu,
remontoituun entiseen kartanon puutyöpajaan on rakennettu Moosten kartanon
vierastalo, päärakennuksessa sijaitsee taide- ja sosiaalikeskus sekä entisessä navetassa
500-paikkainen konserttisali.

14.00-17.30 Kolossovassa juhlitaan Seton kuningaskunnan päivää
18.30 Kirjautuminen Georg-hotelliin Võrun kaupungissa
19.30 Illanvietto illallisineen hotellin Postmark-ravintolassa

Sunnuntai 02.08.2020

07.00-10.30 Aamiainen hotellin ravintolassa
08.45 Lähtö hotellilta
09.30-10.30 Matkan varrella tutustumme maalauksellisiin Otepään maisemiin.Otepäästä
siirrymme Põhjakan kartanoon https://www.pohjaka.ee/foto
12.15 Siellä nautimme päiväkahvit
14.30 Paluu Tallinnan A-Terminaaliin ja nousu laivaan
15.15 Laivalla yhteinen buffet-ruokailu
15.30-18.00 Viking XPRS, paluumatka Helsinkiin

Neljän päivän matka majoituksella jaetussa kahden hengen huoneessa maksaa
467 euroa / henkilö, edellyttäen, että ryhmässä on vähintään 25 matkustajaa.
Lisähinta majoituksesta 1 -hengen huoneessa on 87 euroa/ kolmesta yöstä.

Mikäli matkalle osallistuu lapsia, heidän matkansa hinta on kysyttävä erikseen.
Hinta riippuu iästä ja siitä, majoittuuko lapsi aikuisten kanssa samaan
huoneeseen.

Hintaan sisältyy:
- matkustajaliput Viking XPRS:llä Helsinki-Tallinna-Helsinki- 1xB4 hytti matkatavaroille
laivamatkoilla Hel-Tal-Hel
- laivalla buffet-ruokailu meno- ja paluumatkalla
- majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen
- ruokailut:2 x päivällinen; 1 x lounas ja 1 x kahvitarjoilu
- ohjelman mukaiset
bussikuljetukset neljänä
päivänä
- suomenkielinen opas
neljänä päivänä
- pääsyliput
tutustumiskohteisiin
- kohdeopastukset

Ystävällisin terveisin
Virve Vast

Moosten kartano
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Sukuseuran kesäretki Jyväskylään

Retkeläiset kokoontuivat 3. elokuuta Alvar Aallon museokahvilassa nauttimaan juuri leivottua poro-
tai lohipiirakkaa kahvin tai teen kera. Kuulumisia kerrottiin alkukesän tapahtumista ja sitten siirryt-
tiin museokaupan kautta yläkerran museotiloihin, jossa tilattu museo-opas kertoi kiinnostavasti ensin
Alvar Aallon elämästä.

Alvarin ja hänen puoliso Ainon suunnitelmat eivät suinkaan rajoitu rakennusarkkitehtuuriin, vaan he
olivat maailmanlaajuisesti taitavia liiketilojen ja kodin sisustamisessa omine huonekaluineen sekä
koriste- ja talousesineineen. Opas esitteli mainiosti Artekin nimissä edelleenkin myytävät tuotteet,
vitriineissä olevat lasituotteet unohtamatta historiallista tuolien muotoilun muutosta. Arkkitehtuurin
tunnetuimmat kohteet mm. Viipurin kirjasto, Paimion parantola, Maire Gullichsenin asuintalo Villa
Mairea Noormarkussa, valokuviin perustuen.

Jyväskylän yliopiston päärakennus oli minulle tuttu opiskeluajalta kuin myös Villa Mairea vierai-
lulta. Säynätsalon kunnantalo, joka nykyisin toimii museona, tuli katsastettua seuraavan päivän
käynnillä vaimoni kanssa.

Osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä esittelyyn, koska museon laajasta kokonaisuudesta huolimatta
saimme paljon Alvarin ja Ainon tuotannosta tietoa ”mukaan”. ’

Jyväskylässä oli samanaikaisesti käynnissä rallikilpailut, jolloin myös Lutakon satama-alueella oli
poikkeusjärjestelyt  mm. parkkipaikat olivat kisajärjestäjien käytössä. Näin ollen jouduimme jättä-
mään autot kaupungin keskustaan.
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Ikäisekseen viehättävässä Suomi-laivassa lounastettiin ja seurusteltiin viihtyisästi salongissa.
Museokäynnillä sitä ennen opas esitteli mainiosti Artekin nimissä edelleenkin myytävät tuotteet,
vitriineissä olevat lasituotteet unohtamatta historiallista tuolien muotoilun muutosta.
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Satamassa meitä odotti joukko sukulaisia, jotka olivat tuttuuttaan jättäneet museon väliin.
Suomi-laiva oli ikäisekseen viehättävä. Lounasruokailu tapahtui salonkiosassa ja olikin maittava -
alkuruokana saaristolaiskalapöytä ja pääruokana pippuriporsasta.

Matkaa tehtiin Päijänteellä n. 1,5 tuntia kiertäen paluumatkalle kanavakapeikoin ja siltoja alit-
taen. Kun sää suosi risteilyä, niin maisemissakaan ei ollut valittamista. Seurustelu oli hyvin
vilkasta mm. sukulaisyhteyksiä tiedusteltaessa.

Minäkin tapasin ensi kertaa neljä rouvaa, jotka kaikki olivat toisen polven serkkupuolia. Yksi heistä
oli tullut mukaan Göteborgista saakka. Tein myös kauppaa sukuseuran kirjoja ja koruja myyden.
Retki oli kaikin puolin onnistunut tapahtuma, jolloin sukulaisyhteisöllisyyttä myös vahvistettiin.

Tammisalossa 6.syyskuuta 2019

Kalevi Saarelainen
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Itä-Suomen yliopiston promootio pidettiin 6-8.6.2019
Joensuussa.Mikko oli väitellyt aiheesta "New Alternatives for
k-Means Clustering" jo 25.6.2015 ja saanut tohtorin oppiar-
von.

Promootio on perinteinen yliopistollinen juhlatilaisuus,
jossa vihitään yliopistossa tutkinnon suorittaneita tohtoreita
ja maistereita. Samalla kutsutaan menestyneitä ulkomaisia ja
kotimaisia tiedehenkilöitä sekä muutoin yhteiskunnassa ja
elämäntehtävissään ansioituneita henkilöitä vihittäväksi
kunniatohtoreiksi.

Tässä Itä-Suomen yliopiston promootiossa vihittiin 12 kunniatohtoria ja 89 eri tieteenalan
tohtoria. Seurasin promootion edistymistä tietokoneella, kun tilaisuus lähetettiin suorana verkon
välityksellä.

Promootiopäivien päätapahtuma on promootioakti, jossa promovendit promovoidaan ja
ojennetaan tohtoreille arvomerkkeinä hattu ja diplomi. Tilaisuuden suoritti promoottorina
tämän tiedekunnan osalta professori Markku Hauta-Kasari.

Saarelaisten sukuseura onnitteli varapuheenjohtaja Mikko Malista promovoituna filosofian
tohtorina.

Helsingissä 5. elokuuta 2019

Kalevi Saarelainen

Mikko Malinen promovoitiin
filosofian tohtoriksi
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PERINTÖLEHMÄN HAKEMINEN

Kaarina Soininen os.
Saarelainen (1918 - 2019) syntyi
Kolilla Eeva ja Matti Saa-
relaisen 12-lapsisen perheen
esikoiseksi Kolin Korpelassa.
Kaarinan asuinpaikkoina lap-
suudessa olivat Kopola, Koi-
vula, Saarela ja viime vaiheessa
Alava, mistä hän 18-vuotiaana
lähti ”maailmalle”.

Vuonna 1940 talvisodan
päätyttyä¨ Kaarina avioitui Toi-
vo Soinisen kanssa, ja muutti
emännäksi Hammaslahteen
Toivalatilalle. Kaarinan kerto-
mukset elämänsä alkuvuosilta
 on taltioinut hänen veljensä
Olavi Saarelainen.

Toukokuun 23. päivänä
1941 syntyi poika Kaarina ja
Toivo Soinisen perheeseen. Tä-
mä tuleva moninkertainen kuu-
senistutuksen Suomen mestari
kastettiin Erkiksi. Hän syntyi
sotaiseen maailmaan, sillä va-
jaan kuukauden kuluttua joutui
Toivo-isä lähtemään jatkoso-
taan muiden Suomen miesten
tapaan. Kotirintamalla jäivät
työt naisten ja lasten harteille.

Vanhaa perintätapaa nou-
dattaen oli Kolin Alavalla va-
rattu Lystikki-niminen lehmä ja
lammas vanhimmalle tyttärel-
le. Syyskesällä oli Erkki niin
varttunut, että hän voi jäädä
Anna-mummin hoiviin. Luvat-
tu lehmä oli tarpeen täyden-
tämään karjaa ja niin Kaarina
 lähti Lystikkiä noutamaan.

Menomatka Hammaslah-
desta Kolille sujui linja-autolla

ensin Joensuuhun ja sieltä
edelleen Kolille, josta kävellen
Alavalle. Matkaseuraksi pa-
luumatkalle Alavalta lähti
Martta-sisko. Luultavasti Lys-
tikki lähti vähän vastenmie-
lisesti tuntemattomia kohtaloi-
ta kohti.

Ensi alkuun oli kahdeksan
kilometrin kävelymatka Kolin
laivalaiturille. Sieltä jatkui
seurueen matka laivalla Liek-
saan. Mutta siellä tuli mutkia
matkaan. Oli sota-aika ja si-
viilikuljetuksista rautateillä ei
ollut mitään varmuutta.

Lieksan asemalla ei kukaan
osannut sanoa aikaa, milloin
Kaarina Lystikin ja lampaan
kanssa pääsee tavarajunalla
jatkamaan matkaa. Aseman
lähellä pitäisi vain odottaa
jatkokuljetusta.

Lystikki ja lammas majoi-
tettiin räätäli Muikun navet-
taan aseman lähelle. Mutta
eläinten eväät loppuivat. On-
neksi Eeva-äidin Leena-serkku
asui ja omisti Timitranniemen
talon. Siellä olivat molemmat
sisaret aikaisemmin olleet
”kortteeria” rippikouluaikana.
Niinpä Kaarina ja Martta lähti-
vät patikoimaan muutaman
kilometrin päässä olevaan ser-
kun taloon. Heiniä löytyi ja saa-
tiin viholaissäkit niiden kuljet-
tamiseen.

Lieksa oli silloin vilkas
paikka. Sen kautta kulki huolto
Raappanan Rukajärvellä ole-
valle divisioonalle. Huolto-

joukoissa oli myös saksalaisia
ja Lieksan naiset olivat ”lää-
pällään” niiden perään. Kyllä
siinä sisarukset kulkivat päät
painuksissa heinäsäkit taakka-
naan. Moni tavallinenkin kul-
kija oli katsonut ihmeissään
näitä kulkijoita, vaikka sota-
aikaa elettiin.

Sitkeys lopulta palkittiin.
Löytyi sellainen sotilasjuna,
johon Lystikki ja lammas
mahtuivat Kaarinan mukana.
Martta pääsi palaamaan Ala-
valle. Junamatka Lieksasta
Joensuun kautta Hammaslah-
een kesti pari vuorokautta.
Sota-aikaan matkustaminen oli
hidasta.

Lopulta päästiin Hammas-
lahden asemalle, mistä oli vielä
vajaan neljän kilometrin käve-
lytaival Saarenkylälle. Näin
Lystikki ja lammas pääsivät
tutustumaan Hammaslahden
maisemiin.

Raimo Soininen



13

Saarelaisten Sanomat

Nuori mies tuli pyytämään
tyttären isältä tyttären kättä. Isä
kysyi ensi töikseen:

”Oletko kysynyt hänen
äidiltään?”

Nuori mies vastasi: ”Olen
minä kysynyt, ja hän oli kyllä
myöntyväinen. Mutta kyllä
minä mieluummin ottaisin
kuitenkin tyttären”.

* * *
Asianajajan kotiapulainen

kertoi emännälleen:
- Miehenne soitti juuri ja pyysi
ilmoittamaan, ettei hän voi tulla
kotiin päivälliselle.
-  Sanoiko hän mitään syytä?
- Hän kertoi, että on kyse
aviorikoksesta, ja että siihen
menee koko iltapäivä.

* * *
Mökin eukko lähti kirkon-

kylän terveyskeskukseen asi-
oimaan. Päästyään lääkärin
vastaanotolle hän alkoi kertoa
vaivoistaan, eikä kertomisesta
meinannut tulla loppua lain-
kaan. Lopulta lääkäri hermos-
tui puheenräpätykseen.
- Nyt on minun vuoroni sanoa
jotakin!
- Älkää yrittäkö, eukko sanoi.
Eikö teillä ole vaitiolovelvolli-
suus.

* * *
Lääkärin vastaanotolla istui

potilas masentuneena ja alla-

päin.  Lääkäri kirjoitti lääke-
määräystä ja halusi rohkaista
potilastaan:

 - Pitäkää toki päänne
pystyssä, minulla itsellänikin
on ollut juuri sama vaiva

   -   Onpa suottanna ollakkii,
muttei teillä ei ou ollu sammoo
liäkärii.

* * *
Elviira näki kauniin lenin-

gin  näyteikkunassa ja poikkesi
sisään kysäisten myyjältä:

-  Saesinko sovittoo tuota
mekkoo tuossa ikkunassa?

 -   Kääphän  se, vuan oes
meillä sovituskoppikiin vap-
paana.

* * *
Elman tekohampaat liko-

sivat vielä vesilasissa, kun tu-
paan tuli Aatu, joka alkoi
Villeltä  kysellä:

- Minkäs taatta tiällä on
näen hiljasta?

-  Outahan, kun eokko suapi
kasetin paikolleen, niin alakaa
emäkalakatus.

* * *
Emäntä maaseudulta oli

lääkärissä.  Lääkäri sanoi, että
hän antaa tälle rokotuksen.

Emäntä kysyi, mihin se
piikki pistetään, johon lääkäri
vastasi, että reiteen laitetaan.

 - Kumpaan  reiteen? Tiedus-
teli emäntä.

Lääkäri sattui olemaan leik-
kisällä tuulella ja sanoi:

-  Se riippuu puolueesta.
- Mutta kun minä olen

keskustalainen, vastasi emäntä.

Tahvon tuutista
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* * *
Poliisi pysäytti autonkul-

jettajan ja alkoi kirjoittaa hä-
nelle sakkoa ylinopeudesta.
Autoilija oli kuitenkin sinnikäs
ja yritti kaikin keinoin saada
poliisin luopumaan sakosta.
Lopulta poliisi kyllästyi mie-
hen sinnikkyyteen ja lupasi,
että jos sinulla on todella oikein
hyvä selitys, minä revin tämän
sakkolapun.

Mies selitti:
- Vaimoni karkasi kolme

viikkoa sitten poliisimiehen
matkaan.  Kun minä näin tuon
teidän autonne, luulin, että olet-
te tuomassa häntä takaisin.

* * *
Mies päätti liittyä selibaat-

tiyhdistykseen ja meni jutte-
lemaan asiasta yhdistyksen
puheenjohtajan kanssa. Pu-
heenjohtaja sanoi, että ensin on
30 päivän koeaika ilman seksiä.

Kun 29 päivää oli kulunut,
mies tuli uudelleen puheen-
johtajan puheille ja kertoi, että
vaimolta oli levinnyt maka-
ronipussi lattialle.  Kun vaimo
oli kerännyt makaroneja taka-
puoli pystyssä lattialta, niin
 mies oli silloin repsahtanut.

-  Nyt on parempi, että ette
käy täällä vähään aikaan, sanoi
selibaattiyhdistyksen johtaja.

- Niin ne sanoivat siellä
Prismassakin, totesi mies.

* * *
Pikku Kalle lähetettiin

kauppaan ostamaan kahvia,
Presidentin sekoitusta. Mutta
Kalle ei enää kaupassa

muistanutkaan kahvipaketin
nimeä.

- No, mitäpä Kalle haluaa
ostaa, kyseli kauppias.

- En minä muista, kai se oli
jotain Niinistön sotkua.

* * *
Iäkäs pariskunta juhli kul-

tahäitään. Kirkkoherrakin tuli
onnittelemaan ja kysyi vai-
molta:

-  Onko pitkän avioliittonne
aikana tullut koskaan mieleen
avioero?

-  Ei koskaan, mutta tappaa
olen aikonut monta kertaa.

* * *
Vaimo oli hakemassa avio-

eroa miehestään. Oikeudessa
hän syytti miestään siitä, että
tämä ei puhu hänelle, ei ole
puhunut vuosikausiin. Tuomari
kysyi mieheltä, mitä hänellä on
sanottavaa tähän syytökseen.

 -  No, kun minä en ole saanut
koskaan suunvuoroa.

* * *

Marjukka ja Heikki Saa-
relaisen perheeseen Kuopiossa
syntyi 14.9.2019 poikavauva,
joka sai kasteessa nimekseen
Tahvo Johannes Saarelainen.

Sukuseura onnittelee!

Sukuseuran perustamisen
vaiheet on talletettu Kolin
Maunolan tilan aitan seinälle
kiinnitettyihin laattoin

Sukuseuralla täyttyy
20 toiminnan vuotta

Saarelaisten sukuseuralla
täyttyy 20 toiminnan vuotta.
Juhlatapahtumana on tarjolla
mm. matka Viroon.
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Kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelainen

Lähisuku, muut sukulaiset ja ystävät olivat saaneet Olavilta kutsun tavata Myllykoskenkie-
varilla 13. heinäkuuta 2019. Aihe oli mitä parahin, koska Olavi juhli siellä 80-vuotispäiväänsä.
Kesäsää oli kauneimmilla ja juhlatalo ympäristöineen tilanteeseen mainio.Saarelaisten suku-
seuralaisia oli kutsuttu paikalle ja niin myös minut Liisa -vaimon kera.

Vieraiden esittelyt ja osa puheista oli jo pidetty, kun ehdittiin pitkämatkalaisina perille. Suku-
seuran sekä omasta ja vaimoni puolesta minulla oli kunnia onnitella lämpimästi Olavia merkki-
paalun saavuttamisesta, johon tietenkin Auli -vaimolla on oma tärkeä osuus.

Olavin panos Saarelaisten sukuseuralle on ollut erittäin keskeinen. Hän oli aktiivisesti mukana
heti ensimmäisiltä Kolin Maunolan sukupäiviltä 15.7.2000 sitoutuen hallituksen varapuheenjoh-
tajuuteen vuosille 2000 – 2006 toimien samalla vv. 1993 – 2006 myös seuran rahastonhoitajana.

Sitten olivatkin puheenjohtajan tehtävät edessä kolmella sukukaudella vv. 2006 – 2015. Sinä olit
hyvin innostava ja aikaansaapa johtaja hallitustyöskentelyssä. Monille sukupäiville kirjoitit ja
ohjasit näytelmiä. Oulussa v. 2003 suvun alkutaivalta valottava näytelmä oli ”Eskon uusi elämä”.
Laivakokouksessa v. 2006esitettiin näytelmä ” Ei oikeutta maassa saa”. Viimeisin Olavin kirjoit-
tama näytelmä ”Esko ja rajaseudun kirot” pidettiin Hyvinkäällä v. 2012.

Minulla oli oiva tilaisuus onnitellessani samalla luovuttaa huomionosoituksena Olaville hänen
ansioistaan sukuseuran hyväksi tehdystä palvelusta seuran kultainen ansiomerkki kunniakirjoi-
neen. Liisa kiinnitti merkin Olavin puvun takkiin Suomen Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin rinnalle.

Olavi oli ollut Kolin Maunolassa 17.3.2007 ristimässä Saarelaisten maskottinallen Eskoksi.
Tämä Esko oli päättänyt lähteä juhlaan mukaan ja tahtoi myös jäädä kyläilemään Olavin ja Aulin
kotona. Juhlat jatkuivat maittavalla juhla-
aterioinnilla sekä tyttärenpojan mainiolla
ohjelmanumerolla, johon kaikilla vierail-
la oli oma roolinsa. Pihapiirissä filmattiin
juhlakalua, hänen omaisia ja sukuseu-
ralaisia sekä lopuksi vielä koko juh-
laseuruetta. Kiitokset kuuluvat Olaville
erinomaisesta kesäjuhlatapahtumasta.

Helsingissä 12.elokuuta 2019.

Kalevi
Saarelainen
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Saarelainen on suomalai-
silla yleinen sukunimi. Noin
joka 3 100:s suomalainen on
nimeltään Saarelainen.

Saarelaisten lukumäärä eri
vuosina:

v. 1970 1 841 max
v. 1985 1 804
v. 2014 1 835
v. 2015 1 826
v. 2016 1 827
v. 2017 1 817
v. 2018 1 806
v. 2019 1 803

Eri vuosien luvut eivät ole
täysin vertailukelpoisia. Vuo-
den 1970 luku on maksimi;
elossa olleiden määrä oli toden-
äköisesti hiukan pienempi.
Vuosien 2014–2019 lukumää-
rät sisältävät kaikki Suomen
kansalaiset sekä Suomessa että
ulkomailla.

Sukunimien yleisyyslis-
talla Saarelainen on sijalla 463.

Asuinpaikoista
Saarelainen on taval-

lisimpia nimiä  mm. seuraa-
villa paikkakunnilla:

Lieksa (125 henkeä)
Varpaisjärvi (23)

Listalla on kuntia, joissa
Saarelainen on 30 yleisimmän
sukunimen joukossa.  Tiedot
ovat vuodelta 2010.

Saarelaisia tiedetään asu-
neen ainakin viereisten kart-
tojen mukaisilla paikkakunnil-
la. Asuinpaikkakartta osoittaa

Tietoja sukunimestä Saarelainen

180 Saarelaisen asuinpaikan,
joten monista Sumen kunnista
löytyy selvästi suurempiakin
määriä asukkaita, joiden suku-
nimi on Saarelainen.

Paikkatiedot perustuvat
vuosina 1939–1958 aikuisiäs-
sä kuolleiden ja lisäksi 1952–
1958 eläneiden vanhusten
tietoihin, eivätkä ne kata kaik-
kia tämännimisiä. Näiden
Saarelaisten yleisimpiä asuin-
paikkoja olivat Pielisjärvi (49
henkeä), Helsinki (11) sekä
Varpaisjärvi (11). Valtaosa asui
Savossa ja Karjalassa.

Syntymäpaikkakartta
osoittaa, missä edellä mainitut
vainajat olivat aikanaan syn-
tyneet. On huomattava, että
sukunimen muuttaminen oli

1900-luvun alkupuolella erit-
täin yleistä. Niinpä heillä saat-
toi syntyessään olla jokin muu
nimi kuin Saarelainen, tai
sukunimi saattoi varsinkin
lännessä puuttua kokonaan.
Syntymäpaikkakarttaan on
otettu miehet ja naimattomat
naiset, joiden sukunimi ei ole
vaihtunut avioituessa. Heitä on
kartalla 102.

Ruotsissa Saarelainen oli
48 ihmisen sukunimi vuonna
2018.

Teksti ja kartat, lähde:
Tuomas Salste:
tuomas.salste.net
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Olen , Saarelaisten
sukua isäni puolelta.  Yhtey-
denpito isän puolen sukulai-
siin on kuitenkin ollut aina
vähän hataraa, mutta erityi-
sesti isän -sisareen pidin
yhteyttä Pohjois-Karjalasta
muuttamisen jälkeen.
siskon muistan myös, hän oli
kummini ja hänen kyläilynsä
muistan Timitran ajoilta.
Olga oli tietolähteeni sukuun
liittyvissä kysymyksissäni,
kun niitä kyselin parikymp-
pisenä.

Olen kotoisin Pielisjärvel-
tä, jossa synnyin 1958 Martti ja
Raili Saarelaisen (os Riikonen)
perheen kuopukseksi. Minulla
on kaksi sisarta, Eija ja Tuija.
Isäni kuoli 1963, mutta äiti elää
ja on 88-vuotias. Hän jäi nuo-
rena leskeksi, mutta hoiti ja
huolehti meistä lapsista hyvin
ja nythän me ollaan kaikki jo
kypsissä kymmenissä koko
sakki, niin äiti kuin tyttäretkin.

Muutimme Lieksasta Ete-
lä-Suomeen vuonna 1967. Olin
aloittanut kouluni Mätäsvaaran
kansakoulussa. Oli se iso muu-
tos elämässä muuttaa pienestä
kylästä ja kyläyhteisöstä paik-
kaan, jossa ei tuntenut juuri

ketään entuudestaan. Mätäs-
vaaran leikkipaikkojen vertai-
sia paikkoja ei ollut muualla.
Puheessamme pulpahteli poh-
joiskarjalainen aksentti, joten
jo sen takia erottui koulun pi-
halla ja luokassa porukasta.

Olen tehnyt työurani pääo-
sin valtiotyönantajan palveluk-
sessa, tosin olen ehtinyt työs-
kennellä myös yksityisellä ja
parin kuntatyönantajan palve-
luksessa. Valtion perinteisesti
pitkä ja kapea ura, on tietysti ol-
lut pitkä, mutta olen tehnyt
muitakin töitä kuin nykyistä
henkilöstösuunnittelijan työtä,
että siltä osin ura on rönsyillyt.

Lapseni isän kanssa tutus-
tuttiin Helsingissä, kun työ-
kaverin kanssa lähdimme työ-
päivän jälkeen Rakennusmes-
tarien talolle tanssimaan. Niis-
tä tansseista on aikaa vierähtä-
nyt jo lähes 30 vuotta, ja poika-
kin on saavuttanut jo 25 vuoden
iän.

Opiskelut ja tutkinnot olen
suorittanut lähestulkoon työn
ohessa, ilta- tai etäopiskelijana,
mutta myös oppisopimuksella.
Olen opiskellut myös avoimen
yliopiston puolella, joka sekin
oli tosi antoisaa ja aikataulutti

mukavasti vapaa-aikaa. Vuon-
na 2008 täytin 50 v ja samana
ke-väänä oli yo-juhlat. Vii-
meisin tutkinto v 2019 jää-
köön myös viimeiseksi, vaik-
kei vähäisin olekaan, sillä se
linkittyi nykyisen työyhteisön
toimintaan. Suoritin nimittäin
tuotekehittäjän tutkinnon pal-
velumuotoilun alueella.

Harrastukset liittyvät pal-
jolti opiskeluun, mutta luonto-
kuvaus on mielekästä, neulo-
misen (vai kutomisen) vaihte-
luna. Käyn myös teatterissa
(musikaaleja yms.) ja teatteriin
liittyen pääsin Helsingin kau-
punginteatterin kulisseihin tu-
tustumaan. Yllättävää kyllä
esiintymislavalta katsottuna
katsomo näytti pieneltä! Pieni
oli perheeni ja pieneltä tuntui
aikoinaan lähisukukin, mutta
sukuselvityksen perusteella
sukulaisten määrä on laaja,
puhumattakaan niistä, joista
putkahtelee osumia MyHeri-
geDna:n kautta. Kaikkein mie-
lekkäintä  on aina ollut tuntea
ihminen itse ja elämäntarina,
mielellään paikallismurteella
kerrottuna. Isovanhempieni ta-
rinat olisi mielekästä kuulla.

Riitta
Saarelainen

Hallitusjäsen esittäytyy:
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Kimmo Saarelaisen van-
hempien kotitila oli Savikkola
Varpasessa. Pentti-isä kuoli
1988 ja Mirja-äiti (os. Hiltu-
nen) 2004. Isän kuoltua jäi lukio
kesken ja pienen koulutauon
jälkeen  seuraava askel oli Liek-
san kauppaoppilaitos ja mark-
kinointimerkonomin tutkinto
1993.

–  Liiketalouden lisäksi kiin-
nostuin informaatiojärjestel-
mistä ja -teknologiasta ja kou-
lun jälkeen teinkin erilaisia
edustus- ja myyntitöitä muun
muassa  USA:laiselle yrityk-
selle takaisinsoittojärjestelmän
parissa. Järjestelmä  tarjosi ul-
komaanpuheluita huomatta-
vasti kotimaisia yrityksiä
edullisemmin.

IT-osaamista jo hankkinee-
na Saarelainen rekrytoitiin

Joensuussa 1998 Radiolinja-
yhtiöön (nykyinen Elisa) palve-
luneuvojaksi.

– Kansainvälisyys IT-alalla
kiinnosti ja nuoresta lähtien olin
haaveillut ulkomailla asumi-
sesta. IBMhaki 2001 Skotlan-
tiin IT-asiantuntijaa ja päätin
 rohkeasti hakea. Tulin valituksi
ja siitä alkoi IT-urani.

Skotlannissa meni yli kaksi
ja puoli vuotta.

Opiskelua eri aloilla
Kimmo Saarelainen viihtyi

saarivaltakunnassa ja IBM:n
jälkeen hän muutti Manches-
teriin. Hän jatkoi IT-asian-
tuntijana ensin Unileverillä ja
sitten Shellillä.

Kun maailmalla oli vieräh-
tänyt yli seitsemän  vuotta, tun-
tui siltä, että on hyvä palata ko-

tiin. Suomessa hänen osaamis-
taan käytti ensin Fujitsu Vaa-
sassa, sitten Perlos Vantaalla ja
valtionhallinnon yksiköille IT-
palveluja tuottava Valtori Joen-
uussa. Juna toi takaisin Hel-
sinkiin ja tanskalainen Falck
palkkasi miehen IT-vastaavaksi
Suomen toimintoihin 2017.
Vuoden 2018 lopulla hän jäi
”vapaaksi taiteilijaksi”Falckin
ulkoistettua IT-toiminnot.

Itsensä kehittäminen ja
uuden oppiminen on Kimmo
Saarelaiselle tärkeää.

– Olen opiskellut teatteri-
improvisaatiota, stand up -ko-
miikkaa, näyttelemistä, esiin-
tymistaitoa ja nyt viime vuo-
sina erityisesti NLP-mene-
telmää. NLP on tietoisuuden
kasvattamisen väline  ja malli
siitä, miten aivomme toimivat:

– Kun tekee töitä maatilalla pienestä
pitäen, pääsee ratkaisemaan
monenlaisia ongelmia. Käden taidot
karttuvat ja fyysinen kunto
vahvistuu. Olimme kaksoisveljeni
Mikan kanssa 16-vuotiaita, kun
isämme kuoli tapaturmaisesti
traktorin kaaduttua. Vastuu
tilanhoidosta jäi Siiri-mummolle ja
meille. Kotitilalta saatu oppi ja
kokemus ovat olleet erittäin
arvokkaita, kertoo IT-asiantuntija ja
esiintyjäksi aktiivisesti kouluttau-
tuva Kimmo Saarelainen (48)

Kimmo Saarelainen antaa arvoa
kotitilalta saadulle opille ja
kokemukselle

Lieksan lehti 21.11.2019

Kimmo Saarelainen on lähtöisin
Varpasesta.
KUVA: PENTTI KOTOARO
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miten  opimme, ajattelemme,
kommunikoimme, teemme
päätöksiä ja motivoidumme
sekä miten saadaan aikaan
haluttuja muutoksia. NLP:ssä
opetetaan muun muassa meta-
taitoja, empatiakykyä, intuiti-
ota, vuorovaikutustaitoja ja
 mikä tekee onnistujan.

Master-tutkinto on tehty ja
seuraava askel on NLP-kou-
luttajan tutkinto vuoden 2020
aikana, Saarelainen kertoo.

Kamppailulajipuolella hän
harrastaa nyt lähinnä israeli-
laista lähitaistelu- ja itsepuolus-
tusmenetelmää Krav Magaa.

Salatut elämät,
Sorjonen

Näyttelijän työ kiinnostaa
esiintymisestä pitävää miestä
silminnähden. Kimmo Saare-
lainen on ollut mukana pien-
rooleissa jo yli 30 eri tuotan-
nossa, tv-sarjoissa, elokuvissa ja
mainoksissa. Salatut elämät -
sarjassa hän on ollut Kirurgina
ja poliisina, Keisari Aarnio -
sarjassa huumepoliisina, Sor-

josessa lääkärinä, A. J. Anni-
lan Nyrkki-vakoojasarjassa
taksikuskina ja Kakarat-tv-
sarjassa poliisina. Lisäksi hän
on ollut tekemässä mainoksia
useille yrityksille.

Jatkuva uuden oppimisen
halu tuntuu olevan energisen
miehen käyttövoima. Hän pu-
huu innokkaasti ilmapiirin ja
arvostuksen merkityksestä työ-
paikalla.

– On selvää, että avoin ja
kannustava ilmapiiri parantaa
työn tuloksia. Asenteiden ja
uskomusten valta on hämmäs-
tyttävän suuri. Elämässä olisi
hyvä muistaa, ettei ole epäon-
nistumisia, on vain tuloksia.
Tiedetään, että harjoitus tekee
mestarin ja mestarikin harjoit-
telee.

Marraskuun puolivälissä
hänellä oli edessään tähänas-
tisista projekteista ilmeisesti
mielenkiintoisin. Jalkapallon
Eurooppa-liigan yksi pääspon-
soreista, suuri kansainvälinen
autovuokraamoketju, haki
mainokseensa esiintyjiä.

– Olin skypen välityksellä
koe-esiintymisessä ja juuri
varmistui, että pääsponsori
haluaa minut mukaan mainos-
tuotantoonsa. Kuvaukset al-
kavat marraskuun lopulla
Amsterdamissa ja jatkuvat
mahdollisesti Gdanskissa Puo-
lassa.

Yhteys Pohjois-Karjalaan
ja  Lieksaan on säilynyt.
Veli Mika asuu Joensuussa ja
Pertti-setä Varpasessa. Pari vie-
railua vuodessa tulee tehdyksi.

– On ollut surullista nähdä,
että Lieksan väkimäärä vähe-
nee, mutta onneksi siellä on u-
pea luonto, muutamia merkit-
täviä teollisuusyrityksiä ja ak-
tiivisia yrittäjiä vastavoimina.

Kaikkien on hyvä muistaa
yksi Kimmon suosimista vii-
sauksista:

”Ne jotka osaavat nauraa
itselleen, heiltä ei tule hupia
puuttumaan.”

PENTTI KOTOARO

Kirjassa on esitetty suvun tiedot nykypäivään asti.
Tiedot on jaettu 9 sukuhaaraan. Jokaisen sukuhaaran
jälkeen on aakkosellinen hakemisto, jossa on viittaukset
sukutauluuun, jossa henkilön tiedot esiintyvät. Kirjassa
on 820 sivua sekä lisäksi sivuja omia merkintöjä varten.
Sivukoko on A4,

Einomainen lähdeteos omien sukulaisten sukulais-
suhteiden selvittämiseen.
Hinta 50,00 €, joulukampanjassa 30€ + postituskulut.

Tilaukset:  Veijo Saarelainen, puh.0400-913585,
sähköposti: veijo.saarelainen(at)wippies.fi.

Juuret Pielisen Karjalassa –Saarelaisten Sukukirja 2
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2010-luvun Saarelaiset kertovat
Meitä on ollut kuuden po-

rukka kokoamassa kirjaa
varten tarinoita tai haastatte-
lemassa, kullekin sukuhaa-
ralle omansa:
suku1, Marjatta Törhönen;
suku2, Seija Saarelainen;
suku 3, Kalevi Saarelainen;
suvut 4 ja 7, Olavi Martikai-
nen;
suku 6, Anita Saarelainen;
suku 9, Heikki Saarelainen.

Lähes sadalta Saarelai-
selta on tarina omasta ja
perheensä elämästä. Ker-
tomukset on koottu ja kirjan
viimeistely on lopuillaan,
taittaja ja painotalo valittu.
Kirjaan tulee sivuja yli 250.

Heinä-elokuun vaihteessa
meillä on matka Viron uuteen
kansallisarkistoon Tarttoon,
Setomaan kuninkaan vaaliin ja
muihin matkan kohteisiin.  Se
on 20 vuotta täyttävän seuram-
me juhlamatka ja samalla
Saarelaisten tarina 2:n julkai-
sumatka. Tulkaapa mukaan
myös kirjoittajat, kirja on teil-
le 5 € halvempi kuin muille.

Kirjasta on kehkeytynyt
monip-uolinen erilaisten elä-
mänolosuhteiden kuvaus, ker-
tojina vuosien 2018 ja 2019
Saarelaiset. Passaa hankkia.

Jos erikoispiirteitä kirjan
Saarelaisten jälkeläisistä ha-

kee, niin kirjasta löytyvät
monitoimimiehet ja -naiset,
moneen työhön ja luottamus-
toimeen itsensä laittautuneet
– tai sitten meillä on muuten
ollut oma elämän historia.
Varsinais-Suomeen naimisiin
osuneen Saarelais-naisen lap-
senlapsi kirjoittaa, että isän
mielestä Saarelaisia yhdistää
taipumus irvistelyyn, mutta
äidin mielestä meille on omi-
naista luonnollisuus ja saman-
kaltainen huumorintaju.

Tekijät = Saarelaisten
sukuhaarojen artikkelien ke-
rääjät, haastattelijat.

SAARELAISTEN TARINAKIRJA 2
julkistetaan kesällä 2020

Olavi Martikainen
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Pirkko Saarelainen istui kerran nuorena
naisena linja-autossa matkalla lapsuudenkotiin-
sa Nurmeksen Salmenkylässä sijaitsevaan Mur-
tovaaraan. Hänen viereensä istahti matkan var-
relta Kuokkastenkoskelta kyytiin noussut nuo-
rimies. Hän oli Markku Antikainen. Ja niinhän
siinä kävi, että Markusta tuli vuonna 1972 Pirkon
aviopuoliso. Ja nyt he eläkevuosinaan asustavat
yhä samaista Murtovaaran tilaa, jonka Pirkon
isän isä aikoinaan perusti.

Pirkko kävi kansakoulun Salmenkylässä.
Keskikoulun hän suoritti iltakouluna Helsing-
issä, jonne hän oli muuttanut sisarensa luokse.
Hänen ensimmäinen työpaikkansa oli Maaseu-

Elämää Mauno-ukin perustamalla
tilalla Murtovaarassa

dun Tulevaisuus – lehden toimituksessa ”sup-
parina”. Avioliiton solmimisen jälkeen nuoripa-
ri muutti Lieksaan, jossa Markku suoritti kauppa-
opiston Pirkon käydessä töissä. Vuonna 1973
perheeseen syntyi poika, Markus Petteri.
Synnyinseutu kuitenkin houkutti takaisin ja per-
he muutti Murtovaaraan vuonna 1977. Siellä syn-
tyi 1979 perheeseen tytär Katri Emilia.

Kotitilalla asui tuolloin vielä Pirkon äiti ja
isä, jotka muuttivat 1980- luvun alussa asumaan
Nurmeksen keskustaan. Tilalla oli karjaa, yhdeksän
lehmää ja lisäksi mullikoita. Karja hoidettiin yh-
dessä aamulla ennen kuin lähdettiin varsinaiseen
ansiotyöhön Nurmeksen keskustaan, jonne on

SUKU 1, taulu 33. Pirkko Liisa Antikainen, o.s. Saarelainen.
Syntynyt 27.10.1949, Nurmes. Vanhemmat: Martti Adolf
Maunonpoika Saarelainen ja Aino Maria Saarelainen, o.s.
Puumalainen.

Mummon ja vaarin mussukat. Kuva otettu Katrin ja Jeren häistä. Keskellä Pirkko ja Markku
Antikainen oikealla tytär Tarja miehensä Markuksen kanssa.
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Lahja-
vihje:

* Kuvakirja
Sivuja 336, hinta 50,-

* Sukukirja 2
Sivuja 850, hinta 50,-

* Sukukirja 1
sivuja 288, hinta 30,-

Tilaukset:
Veijo Saarelainen,
p. 0400 913 585
Veijo.saarelainen@wippies.fi

HUOM!
Nyt kattava sukukirja 2

erikoishintaan 30,-/kpl

matkaa noin 25 kilometriä. Lehmistä luovuttiin
1980-luvun lopulla kun valtio ryhtyi maksamaan
luopumiskorvauksia maidontuotannon lopetta-
ville tiloille.

Pirkon työura oli hyvin monipolvinen. Sii-
hen kuului työskentelyä muun muassa vero-
toimistossa, nimismiehen kansliassa, sukka-
tehtaassa, kodinkoneliikkkeen konttorissa sekä R-
kioskissa.

Kun lapset vartuttuaan muuttivat eteläiseen
Suomeen, heräsi myös vanhemmissa halu vaih-
taa vielä asuinpaikkaa. Niinpä muutettiin ensin
Toijalaan ja sitten Pieksämäelle. Näihin reissuihin
kului yhteensä kuusi vuotta, kunnes 2010 palattiin
jälleen Murtovaaraan. Sinne rakennettiin uusi,
oma talo suvun maille. Kaunis sininen hirsiraken-
nus seisoo tontin korkeimmalla kohdalla. Sen
ikkunoista avautuu levollinen maalaismaisema.
Vanha Mauno-ukin rakentama ja myöhemmin
Martti-isän laajentama talo näkyy mäen juurella
ja sen takaa pilkottaa Viemenenjärvi.

Tilan hyvin hoidetussa pihapiirissä näkyy
Pirkko Antikaisen käden jälki. Hänen harrastuk-

siinsa kuuluu muun muassa puutarhanhoito,
keramiikka, käsityöt, maalaus, vapaaehtoistyö ja
lukeminen. Lähimetsissä on lisäksi mainiot mar-
jastus- ja sienestysmaastot.

Tyttären perhe on itse rakentanut saman
pihapiiriin oman hirsitalonsa. Siellä asuu kaksi
Antikaisten lapsenlapsista, Justus Urho Eemeli
sekä Sanni Amanda Emilia. He piipahtavat
usein isovanhempien puolelle sekä leikkimään
 että joskus hoitoon. Pojan perheeseen kuuluu
 myös kaksi lasta eli Titta-Riina Wilhelmiina
sekä Vili-Petteri Wilhelmi. He asuvat Lopen
Läyliäisissä  ja  vierailevat lomillaan Murtovaa-
ran mummolassa.  Esimerkiksi jouluja viete-
tään usein yhdessä koko perheen voimin
Murtovaaralla.

Muistiin merkitsi: Marjatta Törhönen

 (Tämäkin tarina löytyy Tarinakirja 2:sta)
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Juuret Pielisen Karjalassa – kirjan
       joulun kampanjamyynti
Hallitus päätti 26.10.2019 aloittaa kirjan myynnin
alennettuun hintaan 30 euroa. Postikulut 13 -18,-

Tilaukset postitse: Veijo Saarelainen, puh. 0400-913 585
veijo.saarelainen@wippies.fi

 noudettaessa:   Kalevi Saarelainen
              puh. 0400-467 003
              Ruonasalmentie 10b as.3
              00830 Helsinki

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

2019 ja 2020

2020

31.1.2020


