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Puheenjohtajan palsta

Sukuseuran hallitus päätti muuttaa 10.10.2020 Helsinkiin suunnitellun kokouksensa
koronan vuoksi digiaikaan sopivaksi etäkokoukseksi, joka toteutettiin Google
Meet:llä. Mikä ilo olikaan viedä ensimmäisen kerran toteutettu videokokous läpi
todella sujuvasti, kun Mikko oli ammattitaidollaan hoitanut valmistelutyöt sekä
rakentanut ja ohjeistanut kaikille toimivat nettiyhteydet.

Tärkein asia hallituksen asialistalla oli se, koska ja missä vuoden 2021 sukupäivät
järjestetään. Pyysin keskustelun pohjaksi etukäteen tarjouksia useista sopivista
kokouspaikoista niin Helsingistä kuin Mikkelistäkin. Helsingin vaihtoehdosta
luovuttiin heti siksi, että osa jäsenistöstä tulee joka tapauksessa elokuun alussa
Helsinkiin, jos koronan vuoksi siirretty Viron juhlamatka toteutuu. Mikkelin
vaihtoehdoista sopivimpana ja taloudellisestikin edullisena vaihtoehtona pidettiin
Mikkelin Anttolanhovia, joka sĳaitsee 26 km Mikkelin keskustasta Imatralle
menevän tien varrella kauniilla paikalla Saimaan rannalla. Anttolanhovista löytyy
peräti 400 henkilön kokoussali, hyvä ravintola sekä mahdollisuus yöpymiseen. Jos
koronatilanne jatkuu edelleen, on todella tärkeää, että kokoustila on riittävän suuri
turvaetäisyyksien pitämiseen.

Hallitus päätti, että seuraavat sukupäivät pidetään Mikkelin Anttolanhovissa
17.7.2021.

Hallituksessa käsiteltiin myöskin ehdotuksia sukupäivien ohjelmaksi, sekä tietysti
ehdotuksia sukupäivillä päätettävän seuraavan hallituksen uusiksi jäseniksi, koska
muutamat nykyisen hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet jättämässä
hallituspaikkansa. Olen itsekin jättämässä paikkani ja viestikapulan sukuseuran
luotsaamiseen seuraavalle - uudelle valittavalle puheenjohtajalle.

Hallituksen jäseniltä varauksettoman kannatuksen seuraavaksi puheenjohtajaksi
sai Anita Saarelainen. Hän on Saarelaisten sukuseuran asioihin paneutunut jo
aiemmin hallituksen sihteerinä, erittäin kokenut ja pätevä henkilö tehtävään. Anita
on antanut myös suostumuksensa ottaa vastaan sukuseuran puheenjohtajuus.

Hallitus käsitteli 10.10.2020 myös uudelleen tältä vuodelta ensi kesäksi siirtyvää
juhlamatkaa Viroon. Sovittiin, että puheenjohtaja ottaa yhteyttä matkatarjouksen
2020 tehneeseen HansaTraveliin ja pyytää uuden päivitetyn tarjouksen. Ensi
kesälle on nyt tehty matkavaraus 5. – 8. 8.2021. Toivomme hartaasti, että korona
olisi jo ensi kesään mennessä hellittänyt sekä mielenkiintoinen että odotettu matka
vihdoinkin toteutuisi. Matkasta ja matkaohjelmasta kerrotaan enemmän tässä
lehdessä.

Joulua tulemme viettämään poikkeuksellisesti koronaepidemian ryöpsähdellessä
milloin missäkin päin Suomea. Toivottavasti sentään voimme viettää perhejoulua
yhdessä läheistemme kanssa ilman rajoituksia. Täytyy myös toivoa, että itse kukin

Sukuseuran
toimintakausi vaihtuu
tulevan vuoden
sukupäivillä
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meistä onnistuu välttämään koronan noudattamalla huolellisesti annettuja maski-,
käsienpesu- ja turvaväliohjeita. Niihin olemme jo hyvin ehtineet tottua tämän
rajoituksia sisältäneen vuoden aikana.

Hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulunaikaa Teille hyvät sukuseuran jäsenet!

Helsingissä 4. marraskuuta 2020.

Kalevi Saarelainen

puheenjohtaja

Sukuseuran 20-vuotisjuhlamatka Viroon 5. – 8.8.2021

Hallitus päätti, että Saarelaisten sukuseuran
20. toimintavuotta juhlistetaan sukuseuran
yhteisellä HansaTravelilta tilatulla juhlamat-
kalla Viroon.

Matkustajamäärä ja sen mukaan laskettu
matkan hinta perustuu 25 matkalle lähtĳään.
Koska olemme liikkeellä parhaaseen turisti-
aikaan, matkavaraukset on vahvistettava
alkuvuodesta 2021.

Matkan hinta 2 h huoneessa on 467 euroa/
henkilö, lisähinta 1h huoneesta on 87 euroa.
6.8. omatoimiseen iltaan matkatoimisto
tarjoaa erilliseen 10 euron lisähintaan vie-
railun kuuluisaan A.Le Coqín olutmu-
seoon ja panimoon. Tämä vaatii etukäteen
sitovaa ilmoittautumista ja maksamista
järjestäjälle. Matkatoimisto edellyttää tällä
kertaa matkustajista nimilistan synty-
mäaikoineen ja myös kansalaisuuden,
mikäli on ulkomaalainen.

Pyydän kaikkia lähtĳöitä toimittamaan sitovat ilmoittautumiset 20.3.2021 mennessä
Kalevi Saarelaiselle, p. 0400 467 003 tai email kalevi.saarelainen@herdesign.fi.
Aikaisemmin maksetut ennakkomaksut ovat voimassa. Uusien lähtĳöiden tulee samalla
suorittaa varausmaksu 100 euroa / henkilö Saarelaisten sukuseuran pankkitilille FI46 5600
0520 2536 52.

Ilmoita Kaleville lähtĳöiden nimet syntymäaikoineen ja tarvittavine ruokarajoitteineen,
puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä majoittuuko 1- vai 2-hengen huoneessa. Samalla
ilmoitetaan osallistumisesta A.Le Coqiin.
Matkan loppuerä tulee suorittaa toukokuun aikana sukuseuran edellä mainitulle
tilille.

Helsingissä 5. marraskuuta 2020.

TERVETULOA MUKAAN!
Kalevi Saarelainen Liitteenä HansaTravelin matkaohjelma
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SAARELAISTEN SUKUSEURAN JUHLAMATKA

05.– 08.08.2021

Torstai 05.08
10.30-10.50 Laivan maihinnousukorttien jako Helsingin Katajanokan terminaalissa
11.15 Laivalla buffet-ruokailu
11.30 Viking Linen XPRS lähtee Tallinnaan
14.00 Saapuminen Tallinnan A-terminaaliin, bussi ja opas odottavat terminaalin edessä

parkkipaikalla. Välittömästi jatkamme Tarttoon
Matkalla pieni tauko; omakustanteinen kahvimahdollisuus

17.30 Saapuminen London-hotelliin https://london.tartuhotels.ee/
18.30 Päivällinen hotellin ravintolassa

Perjantai 06.08
07.00-10.30Aamiainen hotellin ravintolassa
10.00 Lähtö hotellilta
10.30-12.00 Opastettu tutustuminen 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
13.40 Lähtö museosta
14.00-15.00 Vierailemme Tarton Paavalin kirkossa http://tartupauluse.ee/
Sen Viron ainoan jugendtyylisen kirkkorakennuksen suunnitteli suomalais - amerikkalainen
arkkitehti Eliel Saarinen. Hän on yhdistänyt kansallisromanttiset sisätilat monumentaaliseen
ulkoasuun. Suomalaisten arkkitehtien Merja Niemisen ja Kari Järvisen restaurointisuunnitelman
ja Markku Norsin sisustussuunnitelman pohjalta on täksi päiväksi uudistettu kirkon
sivurakennus, 1100-istumapaikkainen kirkkosali, sekä rakennettu valmiiksi krypta ja
kolumbaario.

Lyhyt kaupunkikierros
16.00-18.00 Tutustuminen A. Le Coq´in olutmuseoon ja panimoon,

englanninkielinen opastus (pääsylippu kierrokselle 10 eur)

Lauantai 07.08
07.00-10.30Aamiainen hotellin ravintolassa
10.00 Luovutamme hotellihuoneet ja lähdemme Tartosta
11.00-13.00 Tutustumme Moosten kartanoon http://www.moostemois.ee/about-us
Mooste-järven rannalla sĳaitsee Nolckenien suvun hallinnon aikaan rakennettu Moosten kartano.
Kauniin päärakennuksen vieressä on Moosten kartanon ylpeys, yksi Viron kunnianhimoisimmista
historiallistyylisistä sivurakennuskokonaisuuksista. Suurin osa rakennuksista on rakennettu
luonnonkivistä ja koristettu tiilillä. Kartanon päärakennuksessa toimii koulu, remontoituun
entiseen kartanon puutyöpajaan on rakennettu Moosten kartanon vierastalo, hallitsĳan talossa
taide- ja sosiaalikeskus sekä entisessä navetassa 500-paikkainen konserttisali.
14.00-17.30 Seton kuningaskunnan päivän juhlissa
18.30 Sisäänkirjautuminen Georg-hotelliin Võru-kaupungissa
19.30 Päivällinen (illanvietto) hotellin Postmark-ravintolassa

Sunnuntai 08.08
07.00-10.30Aamiainen hotellin ravintolassa
08.45 Lähtö hotellilta
09.30-10.30 Matkan varrella tutustumme maalaukselliseen seutuun- Otepäähän

Otepäästä siirrymme Põhjakan kartanoon https://www.pohjaka.ee/foto,
12.15 nautimme päiväkahvit
14.30 Tallinnan A-Terminaalissa
15.15 Laivalla buffet-ruokailu
15.30-18.00 Viking Linen M/S XPRS-illa matka Helsinkiin
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Neljän päivän matkan hinta majoituksella jaetussa kahden hengen huoneessa on:
481+10 eur per henkilö, edellyttäen ryhmässä min. 20 matkustajaa*.
467+10 eur per henkilö, edellyttäen ryhmässä min. 25 matkustajaa*.

Lisähinta majoituksessa 1-hengen huoneessa on 87 eur kolme yötä

Matkanjohtajan etu matkan hinnasta on 200 eur, edellyttäen min. 25 matkustajaa
ryhmässä ja majoitusta kahden hengen jaetussa huoneessa.

*Tarkoitettu on 20/25 täyden hinnan maksavaa matkustajaa. Mikäli matkalle osallistuu lapsia,
kysykää heidän matkan hintaa erikseen. Hinta riippuu iästä ja samoin tästä, montako matkustajaa
majoittuu samaan huoneeseen.
Hintaan sisältyy:
-matkustajalippu Viking Linen XPRS-illä Helsinki-Tallinna-Helsinki
-1xB4 hytti laivamatkan aikana Hel-Tal-Hel
-laivalla buffet-ruokailu mennen-tullen
-majoitus kahden hengen jaetussa huoneessa aamiaisineen
-ruokailut:
2 x päivällinen; 1 x lounas ja 1 x kahvitarjoilu

-ohjelman mukaiset bussikuljetukset neljänä päivänä
-suomenkielinen opas neljänä päivänä
-sisäänpääsyliput tutustumiskohteisiin
-kohdeopastukset

Jos on halukkaita menemään Tartossa Vspaa hotellin veekeskukseen, sitten tietoa hinnoista löytyy
verkkosivuilta https://vspa.ee/fi/v-spa-hinnasto/.

Tarvitsemme matkustajien nimilistan syntymäaikoineen viimeistään 16.06.2021. Se voi olla
huonejakolista, johon on lisätty jokaisen syntymäaika (pvm.,kk.,v.). Mikäli ryhmässä on joku, kuka ei
ole Suomen kansalainen, pitää olla tiedot kansalaisuudestakin.

Nimilistan yhteydessä pyydän ilmoitukset mahdollisista ruokarajoitteista.

Maksun eräpäivä on 23.06.2021. Että voisimme lähettää laskun, ilmoittakaa laskutusosoite.

Viimeistään 16.06.2021 on varauksen veloitukseton peruutus; osaperuutuksia voi myöhemminkin
tehdä. Osaperuutuksien tapauksessa perimme ne maksut, jotka laivayhtiö, majoitusliike tai muu
palveluntuottaja perii HansaTravelilta myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi.

Passi tai EU-henkilöllisyystodistus on oltava matkalla mukana.
Suosittelemme kattavaa matkavakuutusta.

Vastuullinen matkanjärjestäjä HansaTravel OÜ,
rek nro 10939600, taloustoiminnan rek nro TRE000199 HansaTravel OÜ

Ryhmällenne tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu
matkapaketti. Näin ollen teille sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia.
HansaTravel on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.
HansaTravel on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksunne ja,
paluukuljetuksenne siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Matkustajaa sitova sopimus
syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä.

Lisätiedot ja yhteyshenkilö:
Virve Vast;
Tuotantopäällikkö
puh. +372 5177085
HansaTravel OÜ, Os. Heki tee 3-22, Haabneeme 74001 Harjumaa
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Geneettinen genealogia täydentää perinteistä sukututkimusta

Ari Saarelainen

Harrastan geneettistä genealogiaa eli DNA-pohjaista sukututkimusta ja suosittelen sitä tietä
myös muille Saarelaisten laajan suvun jäsenille. Miksi näin? Koska siten pystyy pääsemään
ällistyttäviin tuloksiin, jotka täydentävät perinteistä sukututkimusta upealla tavalla.

Näin pääsi itselleni käymään alkuvuonna 2019 sen jälkeen, kun olin teettänyt isälinjani niin
sanotun BigY-DNA-tutkimuksen. Siihen mennessä yksikään Saarelainen ei ilmeisesti ollut
tehnyt vastaavaa. Mitä jännittävää siis valkeni?

Se, että sukutarina lähdöstä Oulujoen suulta mitä ilmeisimmin on hiukan värittynyt, mutta
siinä on vankka totuuden siemen: esi-isämme todella tulivat Pohjois-Karjalaan Oulujoen
suulta tai ainakin sen suunnasta. Se, miksi näin tapahtui, jää arvailujen varaan.

Eikä tässä kaikki: löytyi myös erittäin todennäköinen uusi Saarelaisten esi-isä, jonka juuret
mahdollisesti voidaan jäljittää jopa 1400-luvun loppuun asti. Tämän esi-isän suvulla ei vielä
ei ollut sukunimenä Saarelainen tai mitään sen suuntaistakaan. Se ei ole yllättävää, sillä
seudulla oli silloin voimassa läntinen tapa antaa lisänimi talon mukaan.

Näistä tiedoista saan kiittää sitä, että minun kanssani samaa isälinjan geeniperimää kantava
toinen geneettisen sukututkimuksen harrastaja otti minuun yhteyttä. Hänen sukunsa oli
Kemijärveltä, jonne esi-isä Klemetti oli muuttanut Utajärveltä.

Hämmästyttävästi hänen suvussaan oli myös sukutarina, jonka mukaan Klemetti oli
muuttanut jostain päin Oulujoen alajuoksua ja että hänen veljensä, nimeltään Tapani/Tahvo
muutti - kas kummaa, Pielisjärvelle!

Tämä harrastaja oli saanut omalla tutkimustyöllään selville, että tarina pitää paikkansa ja
jäljittänyt veljesten isälinjaa muun muassa vero- ja tulliluetteloiden avulla. Utajärvellä oli
1600-luvun alkupuolella talo, jossa asuivat Klemetti ja Tapani. Veljesten isä Klemetti
Juhonpoika (Clemett Jönsson) oli puolestaan kotoisin Limingasta, ja hänen isänsä oli Erich
Jönsson, jonka isä Jöns oli taatusti syntynyt 1400-luvun puolella.

Mistä kaikki alkoi ja mitä vielä on edessä?

Sukututkimuksen aloitin omatoimisesti jo parikymmentä vuotta sitten noin vuonna 2000.
Istuskelin silloin tuntikausia Kansallisarkistossa tutkimassa suttuisia mikro�ilmejä vanhoista
kirkonkirjoista. Pääsin isälinjalla omin neuvoin vuoteen 1807, jolloin löysin isänisäni
isänisän isän Henrik Saarelaisen kastemerkinnän Kuhmon kastettujen luettelosta. Siitä
taaksepäin en päässyt, pääosin siksi, koska en saanut selkoa 1700-luvun pappien
koukeroisesta käsialasta.

Saarelaisten sukuseuran sukututkijan Olavi Martikaisen avulla sain kuitenkin tietää vuosia
sitten, että Henrikin isänisä Lauri oli Pielisjärven maineikas Tahvo Saarelainen. Oma
sukuhaarani kuului Laurista alkaen perheiden kuopuksiin, jotka joutuivat lähtemään kotoa
hankkimaan elantonsa miten kykenivät.

Sitten sukututkimukseni edistyi vuosia takkuisesti tai oli täysin jäissä, kunnes vuonna 2018
tutustuin sattumalta geneettiseen sukututkimukseen. Ensin teetin amerikkalaisessa
MyHeritage-palvelussa halvimman niin sanotun etäserkkutestin. Posti toi pienen laatikon,
jossa oli pari nestettä sisältävää putkiloa ja pumpulipuikkoja. DNA-näytettä varten tarvitsi
vain pyöritellä puikkoja molemmilla poskilla hetki ja tiputtaa sitten putkiloihin. Tulosten ja
helppouden seurauksena aloin janota lisää. Valkeni, että kyseisen palvelun kumppani on
nimeltään FamilyTreeDNA, jonka palveluun latasin MyHeritagen etäserkkutestin datan.



8

Saarelaisten Sanomat

Pian innostuin lisää, ja tilasin ensin isälinjan Y111-testin, myöhemmin huomattavasti
tarkemman BigY-testin. Nämä testit antavat täsmätietoa isälinjasta niin sanotun
haploryhmän kautta. En osaa tarkasti selittää, mikä on haploryhmä, mutta se liittyy
ihmisen DNA:ssa isälinjan määrittävään Y-kromosomiin.

Tulokset ovat paljastaneet, että Pohjois-Pohjanmaalta saapumisesta huolimatta
Saarelaiset ovat varmuudella savokarjalainen suku. Yksi monista mysteereistä on se,
kuinka Saarelaisten esi-isät päätyivät Perämeren tuntumaan Liminkaan. Nämä muutot
ovat esi-isille tuttuja, sillä joskus yli 10000 vuotta sitten joku esi-isä kuului
tuntemattomaan kansaan, joka vaelsi jääkausien aikana nykyisen Siperian alueelta
jäätikön reunaa pitkin kohti länttä.

Kuulun nimittäin N-haploryhmään, kuten noin 60 prosenttia suomalaisista miehistä. N-
ryhmä on itäistä juurta. Sen edustajia on maailmassa eniten Suomessa ja vyöhykkeellä,
joka Suomen korkeudella ulottuu Itä-Siperiaan asti. Myös Virossa osuus on korkea.

Uusin käänne on ollut se, että BigY-tulosten mukaan Saarelaiset ilmeisesti ovat samaa
juurta kuin nykyinen Kilpeläisen sukukunta. Erkaneminen jostakin yhteisestä esi-isästä
on voinut tapahtua joskus ehkä tuhat vuotta sitten.

Äitilinja ja etäserkut

En ole rajoittanut DNA-sukututkimusta vain isälinjaan. Lisäksi olen teettänyt äitilinjan
mtDNA-tutkimuksen, ja se on aivan yhtä kiehtovaa. Oman vanhin tuntemani esiäiti oli
Carin Vartiainen, joka syntyi Liperissä 1777. Hänen äitinsä tiedän nimeltä, So�ia Tolonen,
mutta en tiedä syntymäpaikkaa enkä -vuotta.

Tutkimuksen tuloksena oli, että äitilinjani edustaa V-haploryhmää, joka syntyi Lähi-
Idässä noin 10,000 vuotta sitten. Omat “osumani” ovat laajalti eri puolilta Eurooppaa,
mutta pääosin Suomessa on tihentymä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ja lukuisia osumia on
Puolassa, Ukrainassa, Liettuassa ja muualla Keski- ja Itä-Euroopassa. Missä ihmeessä
yhteinen esiäiti mahtoi asua? Mystistä!

Tämä V-ryhmä on maailmassa ylivoimaisesti yleisin saamelaisten keskuudessa, mutta
seuraavaksi yleisimmät kaksi väestöryhmää ovat Espanjan Asturiasin alue ja Baskimaa -
siis hämmästyttävän etäällä toisistaan. Kenties saamelaisten esiäidit vaelsivat jääkauden
väistyessä Atlantin rantoja pitkin pohjoiseen.

Lopuksi täytyy muistaa, että meidän jokaisen geeniperimästä vain piskuinen murunen on
peräisin joltakin vuosisatojen tai vuosituhansien takaiselta isälinjan tai äitilinjan
esivanhemmalta. Geneettinen sukututkimus antaa valitettavasti kunnolliset eväät
ainoastaan isälinjan ja äitilinjan täsmälliseen selvitykseen. Siitä ei ole mitään iloa, jos
haluan tutkia esimerkiksi isänäidin sukulinjaa johonkin suuntaan. Moniin
sukututkimuksessa valkeneviin kysymyksiin vastausta ei saa sukututkimuksen keinoin.

Sukututkimusta ei ole edelleenkään mielekästä rajata yksinomaan omaan isä- tai
äitilinjaan. Muiden esivanhempien sukuhaarojen selvitystyö vaatii yhä perinteisiä keinoja
ja mahdollisesti yhteydenottoja muiden sukujen tutkijoihin.

Geneettisen genealogian päänvaivana on etiikka ja riski siitä, että joku taho voisi käyttää
DNA-tietoa jotenkin väärin. Mihin oma data mahtaa päätyä? Voiko luottaa kaupallisiin
palvelua tarjoaviin �irmoihin Yhdysvalloissa? Oman näytteen luovuttamista sopii siksi
miettiä. Itse tulin siihen tulokseen, että saatava tieto on niin kiinnostavaa, että otan riskin.
En keksinyt riittävän isoa uhkakuvaa.
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Lapsuusvuoteni Teppanan myllyllä Pielis-
järven Jaakonvaarassa olivat varmaankin
merki�ävä asia myöhemmälle kehityksel-
leni. Nuo vuodet 1939 – 1951 olivat sotaa ja
sodan jälkeistä jälleenrakentamista sekä
puu�een aikaa. Muis�ssa olivat vielä tuo-
reena venäläisten par�saanien �hutyöt Kuo-
ravaaran kylän Sormivaarassa, jossa venä-
läiset tappoivat 13 ihmistä, pääasiassa naisia
ja lapsia. Iskussa kuoli myös Eemil Saare-
laisen vaimo Helmi Johanna sekä heidän
kaksi lastaan Aimo Olavi (2.vuo�as) ja Elvi
Anni Katri (1-vuo�as). Eemil itse loukkaan-
tui, mu�a selvisi ihmeen kaupalla hengissä.

Minä muistan tuolta ajalta sen, kun meidän
perheemme oli par�saaneja piilossa metsä-
ladossa. Aikuiset puhuivat siitä, mitä aivan
meidän lähialueellamme oli tapahtunut.
Monista yksinäisistä taloista oli ihmiset eva-
kuoitu par�saanivaaran takia, mu�a mei-
dän perheemme ei lähtenyt evakkoon. Ai-
kaisemmasta evakkoreissusta talvisodan alla
oli jäänyt varsin huonoja kokemuksia. Minä
olin silloin ollut viiden kuukauden ikäinen ja
äi�ni kertoi, e�ä minä olin saanut keuhko-
kuumeen matkalla Lapinlahdelle evakkoon.

Koulunkäynnin aloi�n Sokojärven kansa-
koulussa, joka toimi vuokralaisena Valkealan
talossa. Koulussa oli vain yksi ope�aja,
syväs� uskonnollinen Hilja Leppänen. Koulu
oli supiste�u koulu. Alakoululaiset kävivät
koulua muutaman viikon syksyllä ja muuta-
man viikon keväällä. Koska minä osasin hy-
vin lukea ja kirjoi�aa ja vielä laskeakin, pää-
sin muutamien supiste�ujen luokkien yli ja
siirryin neljännelle luokalle Jaakonvaaran
kouluun vuonna 1949.

Jaakonvaaran koulun ope�ajana oli Kalle. E.
Kosonen. Minä taisin olla pienin ipana tässä
koulussa. Yhtä pieni ipana oli Mar� Turu-
nen, josta kehkeytyi myöhemmin siihen
mennessä ainoa länsimaista kotoisin oleva

kansanedustaja Japanin parlamen�in. Hän muu�
nimensäkin japanilaiseen muotoon; Marutei
Tsurunen. Jaakonvaaran koulun oppilaat kokoon-
tuivat syyskuussa 2010 muistelemaan kouluaiko-
jaan 60 vuo�a si�en. Lähes kaikki oppilaat olivat
paikalla Jaakonvaarassa. Minä olin varannut juuri
samaksi ajaksi risteilyn Kris�na Cruisesin juuri
uudelleen rakennetun Katariina aluksen neitsyt-
matkalle Helsingistä Gibraltarille enkä siis voinut
osallistua tapaamiseen. Soi�n kuitenkin terveiseni
Lissabonista kahdelle oppilastoverilleni; Anja
Soikkelille ja Maire Turuselle.

Asuimme Kaukas yh�ön omistamalla Teppanan
mylly �lalla. Isäni kuolema 20.11.1946 jä� äi�ni
huolle�avaksi kahdeksan alaikäistä lasta. Vanhin
veljeni oli tuolloin täy�änyt 20 vuo�a ja nuorimmat
kaksoset olivat 4-vuo�aita. Ihme�elen vieläkin,
miten äi�ni jaksoi tällaisen lapsilauman kanssa.
Meillä oli karjaa, joka antoi leivän, mu�a ei se to-
�ses� ollut helppoa. Äidin pi� huoleh�a ruoka-
taloudesta ja hoitaa karja ja osallistua myös maata-
loustöihin. Tietys� me lapset teimme parhaamme
ja osallistuimme kaikenlaisiin töihin pienestä pi-
täen. Nykyaika ei voi tajuta, miten hurjan taakan
maaseudun naiset joutuivat siihen aikaan kanta-
maan.

Me lapset opimme tekemään työtä ja elämään
omatoimises�. Vanhemmat lapset pi�vät huolta
nuoremmistaan. Ansiot hae�in metsätöistä, joissa
minäkin olin jo varsin nuorena poikasena au�a-
massa vanhempia veljiä.

Miten minun pitäisi arvioida lapsuu�ani? Puute�a
�etenkin oli, mu�a en osaa pitää lapsuu�ani mi-
tenkään onne�omana. Silloin pi� vain tyytyä siihen,
mikä oli mahdollista. Eihän silloin edes osa�u
haaveilla mistään paremmasta. Silloin osa�in iloita
niistä pienistä asioista, jotka olivat mahdollisia.
Onnistuminen jossakin ihan pienessä asiassa oli
aina iloinen asia. Niinhän asia on nykyaikanakin;
onnea tuo onnistuminen niissä asioissa, jotka ovat
mahdollisia. Ei kannata mureh�a sellaista, jota ei
ole saavu�anut eikä voi saavu�aa.

Olavi Saarelainen

”Kultainen nuoruus ei jää unholaan”
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Ensimmäinen kuva minusta.
Olen tässä vauvana äi�ni sylissä
vuonna 1939. Takana
vasemmalta isäni Israel (Iisakki),
kaksoset Ma� ja Helli. Edessä
Mauri, äi�ni Anna ja Tuulikki.
Kuvasta puu�uu vanhin veli
Mar�.

Isää ei enää ole. Toinen
siskoni on jo naimisissa eikä
ole enää kuvassa. Vanhin
veli, Mar� on lomalla
armeijasta. Takana Tuulikki,
Ma� ja Mauri. Edessä Aulis,
äi�ni Anna sylissään
Auliksen kaksoisveli Oiva ja
minä.

Jaakonvaaran
kansakoulun oppilaat
vuonna 1951. Minä
olen tuo pieni ipana
keskellä myssy päässä
ja minun vieressäni on
karvaha�u päässä
Mar� Turunen alias
Marutei Tsurunen.
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Tar�oon olen eksynyt monta kertaa. Eka kerralla
virolaisystävän kanssa menin he� yliopistolle. Kuulin, e�ä
se on vanhempi kuin Turun yliopisto. Huomasin, e�ä siellä
ovat opiskelleet Lönnrot, Snellman ja monet muut suo-
malaiset, nykyään suurmiehiksi tulevia meikäläisiä on
enemmän. Lähdimme sieltä läheiselle vanhalle hautaus-
maalle. Sen takia olin tullut ja löysin sieltä hautakiven.
Haudassa oli Maria Sarelain ja hänen ”sylissään” oli, niin
kerro�in, hänen pienen lapsensa arkku. Ovat olleet ennen
tai jälkeen vuoden 1700 Suomesta Inkerinmaalle muu�a-
neiden Saarelaisten jälkeläisiä. Marian puoliso Juhon
hautaa en löytänyt.
Myöhemmin vaelluskaverini Yrjön kanssa vaelluksemme

pää�yi Tarton maatalousnäy�elyyn. Panin merkille, miten
suuria olivat maatalouskoneet, varmaan isojen kolhoosien
perintönä tuo suuruus.
Mieli�e�yni Tuulikki oli ominut itselleen kaksion Pärnun

kerrostalosta ja olimme lii�yneet Suomi-Pärnu –seuraan.
Seura järjes� matkan mm. Viron uuteen kansallis-
museoon, joka on Tartossa. Tämä vanhaa Viroa esi�elevä
museo on hyvin moderni, vanhan Viron esi�elyä vahvistaa
moderni automa�ikka. Museon opas komensi minut
sänkyyn makuulle ja kun nousin vuoteelta, sille jäi minun
äske�äin tekemäni peleh�minen. Olin muka yhä pe�llä.
Museossa ravintolan ruoka oli hyvää.

Kävimme arkkiteh� Eliel Saarisen suunni�elemassa
Tarton Paavalin kirkossa, jonne meidän sukuseuran ensi
kesän matkamme myös johtaa. Sen restauroin� on
suomalaisten arkkiteh�en käsialaa ja al�aritaulu kuva-
taiteilija Lavoselta.
Tartosta Pärnuun päin olen käynyt kartanossa, jonka

kei�össä on pylväsmäinen energiakohta. Sen vahvan
energian muukin kuin uskova kokee ja paikkakunnan
ihmiset käyvät siinä vähävoimai-suu�aan vahvistamassa.

Setomaassa 2013

Olimme Setomaan markkinoilla, jotka pää�yvät joka kesä
kuninkaan vaaliin. Ken�ä oli täynnään käsitöitä, naisten
kutomia ja miesten puusta ja muusta tekemiä. Niitä lähdin
katselemaan kun silmäni äkkäsivät mehupöydän – ja siinä
seisoi 25 cl:n pon�kkapulloja. Suomalaisena näistä kan-
sallisista ylpeilyistä kiinnostuneena os�n yhden putelin
myyjätytön kivas� hymyillessä. Huomasin kuitenkin

kierrellessäni, miten Setomaan – tuon Suomen Lapin-
maahan verra�avan Virossa ja toisella puolella rajaa
asuvien ihmisten alueen – naiset ja miehet olivat
tehneet vuoden aikana paljon käsillään tuote�ua tai-
dokasta myytävää. En muista, mu�a kyllä minä lankesin
johonkin oste�avaan. Eikä hinta ollut paha.

Tuosta pon�kkapullosta tuli nyt mieleen vael-
luskaverini Yrjö Saarelaisen voi�oisa kiipeily. Olimme
kansallisen suurmetsäyh�ön retkellä Latviassa ja
Virossa. Olimme jo aikaisemmin tutustuneet metsä-
veljiin, jotka olivat paenneet metsiin piileskellen ja
isänmaallisia �hutöitäkin tehneet, kun Neuvostolii�o
oli saanut Viron valtakuntaansa. Oliko se Valga vai joku
muu paikka, johon Viron puolella pysähdyimme
metsäveljien muistelupaikalle. Siinä oli myymälä ja
sinne isäntämme olivat �lanneet en�sen metsäveljen
pojan kertomaan melkein itkupaatoksella isänsä
tarinaa. Äi�, metsäveljen vaimo oli vielä elossa. (Oli
joku vuosi si�en tarinaa ja kuva Hesarissakin.) Hän
kertoi kodin piilopaikasta la�an alla. Poika kertoi
maanalaisessa piilopaikassa lisää metsäveljistä. Ulkona
hän pani pystyyn kilpailun ulkovaraston piilopaikasta.

Olavi Mar�kainen

TARTOSTA JA SETOMAALTA ja vähän niiden liepeiltä
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Sen löysi raivorai�s Yrjö Saarelainen ja sai voiton kunniaksi -
pon�kkapullon. Taisi ryyppäy�ää serkkupojalle, tai si�en
sisältö haihtui.
Markkinat pää�yivät kuninkaan vaaliin. En�nen kuningas

oli jämp�n näköinen mies. Nyt oli tarjolla kaksi naista.
Toinen oli töissä Tallinnassa, hänellä oli kuitenkin
ympärillään lastentarhalapsia Setomaalta. Hän voi�. Myös
me Pärnun suomalaiset osallistuimme vaaliin. Ei taide�u
kysyä lupaa. Molemmista ehdokkaista läh� köysi. Systeemi
oli selkeä. Kummassa köydessä oli enemmän äänestäjiä, sen
ehdokas voi�. Hänestä tuli Setomaan kuningas seuraavaksi
vuodeksi edustamaan ”maataan”.

Meillä on �laisuus osallistua Viron
kansallismuseoon ja Setomaan kuninkaan vaaliin
keväällä 2021, kun matkaamme Tar�oon ja Seto-
maahan. (Ks. edelliset ja tämä Saarelaisten Sanomat)

Olavi, Viron matkaaja

Metsäveljien maja kummun alla

Setomaan tuleva kuningas. Äänestysköysi esillä.
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Tarinakirja 2:sta

Raili Turunen, o.s. Saarelainen
(sukukirjan taulu 827)

Olen syntynyt Kolin vaarojen ”kupeessa”
maalaistalon tyttärenä. Siellä vietin lapsuuteni ja
nuoruuteni autellen vanhempia, äitiä navetalla ja
isää peltotöissä, mitä nyt milloinkin talon töihin
kuului. Vanhemmat siskot olivat jo lähteneet pois
kotoa, joten minunkin käsiparini oli tarpeen. Ei
siihen aikaan ollut koneita apuna, ei edes trak-
toria monessakaan talossa. Hevoshommat olivat
minulle tuttua touhua, olin niin sanottu ”hevos-
tyttö”, ja hevostelut sujuivat, kun olin siihen
tottunut.

Nuoruuden rientoja oli kylällä toimiva laulukuoro
ja kansantanhuryhmä, joissa olin mukana Kolilla
oloni ajan. Tietysti viikonloppuisin lavatanssit
olivat suosittuja nuorten ja vähän varttuneem-
pienkin keskuudessa. Siellä tavattiin tuttuja
omalta sekä naapurikylältä. Lavatansseissa koh-
tasin myös tulevan puolisoni. Niin kohtalo kuljetti
minut saareen miniäksi.

Elämä saaressa oli tietenkin vähän outoa man-
tereella kasvaneelle tyttärelle. Jos minne lähdet-

tiin, niin veneellä mentiin. Yksin ei paljon
pystynyt lähtemään, mutta sitten hankittiin
ensimmäinen perämoottori. Sillä opettelin
minäkin ajelemaan. Elämä jatkui totuttuun
tapaan, olinhan tottunut maalaistalon töihin jo
kotona. Olin mielelläni taas niin hevoshom-
missa, peltotöissä kuin navetallakin.

Siinä töiden lomassa pyöräyttelin kaksi ter-
hakkaa tyttölasta sukua jatkamaan. Heitä mum-
mot keinuttivat kätkyessä, kun olimme tilan
töissä. Siihen aikaan meitä asui neljä suku-
polvea saman katon alla useamman vuoden
ajan. Se oli rikkautta.

Lehmät meillä olivat alkuaikoina kesäisin taka-
niityllä ja lypsyllä käytiin veneellä soutaen aa-
muin ja illoin. Maito separoitiin ja kerma jalos-
tettiin kotona voiksi, joka myytiin. Myöhemmin
koitti aika, että maito vietiin meĳeriin. Vene-
matkaa kertyi kuusi kilometriä ja aikaa vei sekin
työ. Saaressa ei ollut silloin sisäistä tietä, ei
sähköä (oli oma aggregaatti) eikä puhelinta. Ne
saatiin pitkien hakemisten ja odottelujen jäl-
keen.

Kun naapurin tytär tuli kouluikään, meidän
tytärtämme pyydettiin kaveriksi, ettei naapurin
lapsi jäisi yksin koulutielle. Tytöt joutuivat ole-
maan viikon mantereella. Viikonlopuksi he pää-
sivät kotiin. Niin Helin koulutie alkoi kuusi-
vuotiaana. Tytöllä oli alkuun ikävä, mutta halu
oli silti käydä koulua.

Elämä saaressa on jatkunut iloineen ja
suruineen. On rakennettu talo, joka paloi mel-
kein valmiina, mutta hyvien ystävien avulla ja
kannustuksella aloitimme uudelleen. Luovuttiin
karjasta ja siirryttiin mökkien vuokraukseen.
Sairauttakin on ollut mutta ei onneksi yhtä
aikaa. On ollut mieheni Laurin sairaus mm.
ohitus- ja aorttaläppäleikkauksineen. Minunkin
vuoroni tuli myöhemmin, jouduin kahteen syö-
päleikkaukseen vajaan puolen vuoden sisällä.
Kaikesta on selvitty korkeimman johdatuksella.

Yhteisiä vuosia on kertynyt nyt 56 vuotta. Tämä
aika on ollut täyttä elämää. Alkuun vähän pel-
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käsin Pielisen tuulia ja myrskyjä. Nyt rakastan tätä
saarta ja järveä. Täältä todella näkee vaihtuvat
vuodenajat. Mikä onkaan kauniimpaa kuin peilityyni
järvi ja siihen peilautuva maisema.

Kelvänsaaressa marraskuussa 2018

Raili
(teksti julkaistu Tarinakirja 2:ssa)

JULKAISUT:
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,-

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

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

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

Saarelaisten sukuseuran kirjoja joululahjoiksi
edulliseen hintaan

Seura tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden
hankkia edullisesti lahjaksi sukukirjoja
lapsilleen, lastenlapsilleen tai kenelle vaan.

Seuraavien kirjojen alennetut hinnat ovat:

•Juuret Pielisen Karjalassa 25 euroa ja
•Saarelaisten kuvakirja 30 euroa.

Molempia kirjoja voi tilata postiennakolla tai
laskulla tai noutaa Joensuusta
Veĳo Saarelaiselta puh. 0400 9135 85 tai
veĳo.saarelainen@wippies.fi

Noudoista voi sopia Kuopiossa kirjasta
Juuret Pielisen Karjalassa
Seppo Saarelaiselta puh. 0500 279 545 tai
seppo.saarelainen@investsaarelainen.fi

mailto:mailto:veijo.saarelainen@wippies.fi
mailto:mailto:seppo.saarelainen@investsaarelainen,fi
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MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI!

Hyvää Joulua &
Onnellista Uutta Vuotta! Tahvon tuutista

Tahvo Saarelainen oli tosi riuska
mies savotassa. Hänellä oli halko-
vai olikohan ropisiurakka Hiekka- vai
olikohan Romonsaaressa asti.
Tiukkaa pölliä hän joka tapauksessa
iski kirveellään, kun terä lensi
kirveestä. Tahvo etsi terää, ei
löytänyt, ei vaikka hamusi
etäämmältä. Piti lähteä soutamaan
kohti Kolin rantaa.

Puolivälissä järven selkää terä
sitten putosi veneen pohjan läpi...

2019 ja 2020

2020

31.12.2020

Kuva sarjasta Olavi S. maailmanmatkalla. Kuvan nimenä
on ”Joulupuu”. Palaamme tarinaan ja kuviin
seuraavassa lehdessämme!


