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Sukuseura laajentaa käsitystä sukulaisista

Olin sukuseuran ensimmäisen hallituksen sihteeri vuosina 2000–2003 ja nyt ensimmäinen
nainen puheenjohtajana. Kiitän sukuseuraa luo�amuksesta. Arvostan edeltäjieni, Seppo, Olavi ja
Kalevi Saarelaisen tekemää hyvää työtä ja pyrin jatkamaan sitä parhaan taitoni mukaan.
Saarelaisten sukuseura on poikkeuksellisen ansioitunut julkaisutoiminnassaan. Siitä suurin kiitos
kuuluu Olavi Mar�kaiselle.

Sukuseura antaa �etoa edellisistä sukupolvista, heidän työstään ja merkityksestään. Samalla se au�aa löytämään ja
yhdistämään uusia sukulaisia. Suku tarjoaa kiinnekoh�a meille suurille ikäluokille. Siinä missä edeltävät polvet pysyivät
useimmiten synnyinsijoillaan, monet meistä vaihtoivat paikkakuntaa erityises� 1960- ja -70-lukujen suuren muu�oliikkeen
aikana. Meidänkin perheemme muu� Keski-Suomeen. Sil� side synnyinseudulle ei katkennut. Lieksassa on käyty joka kesä,
joskus monta kertaa.

Nuoremmille sukuseura antaa laajemman suvun kuin oma perhe ja lähisuku. On kiva tavata serkkuja useammassa polvessa
ja vertailla ”nenän mallia”. Yhteisiä piirteitä löytyy, kun katsoo tarkkaan. Itäinen perimä ja kul�uuri yhdistävät. Juuremme
ovat Pielisen Karjalassa, joskin DNA-tutkimuksen myötä suvun lähtöko� näy�ää paikallistuvan Oulujoen suunnalle. Tätä
tukee myös suvussa kulkenut tarina Pielisjärvelle muu�aneista veljeksistä.

Sukuseuran toiminnan kehi�äminen

Suvun juuret alkavat usein kiinnostaa, kun ikää ja lapsenlapsia tulee. Vanhemmilla on arvokasta elämänkokemusta
jae�avaksi nuoremmille. Alle viisikymppiset ovat sukuseurassa ”nuorisojengiä”. He tuovat uu�a aja�elua ja uusia välineitä
toimintaan. Näin yli 20-vuo�as sukuseuramme uudistuu ja pysyy ajan hengessä mukana. On erinomainen asia, e�ä
sukuseuran hallituksessa on monen ikäisiä ihmisiä.

Hallituksessa olemme keskustelleet seuran tulevaisuudesta. Tavoi�eemme on parantaa �edotusta ja ak�voida sukua.
Toivomme, e�ä jäsenet jakavat kokemuksiaan jäsenlehdessä ja ne�sivuilla. Pyrimme järjestämään sekä paikallisia
tapaamisia e�ä retkiä sukua kiinnostaviin kohteisiin. Jo�a voimme parantaa �edonvälitystä, tarvitsemme nykyaikaisen
jäsenrekisterin. Edellytyksenä ovat �etojen luo�amuksellisuus, �etoturva ja helppo päivi�äminen.

Jäsenrekisterin uusiminen ja sähköpos�osoi�eiden keruu ovatkin ensimmäisiä tehtäviämme. Jo�a voimme lähe�ää
jäsenkirjeitä useammin ja useammalle, tarvitsemme jäsenten apua. Toivomme, e�ä kaikki, joilla on sähköpos�osoite,
ilmoi�aisivat sen jäsenrekisterin hoitajalle.

Vaikka panostamme sähköiseen vies�ntään sähköpos�en ja Facebook-sivujen Saarelaisten suku kau�a, emme unohda
myöskään Saarelaisten Sanomia. Jo�a leh� osaa perille, osoi�eiden on syytä olla ajan tasalla. Ilmoita siis muutoksista
jäsenrekisterin hoitajalle. Sukuseuran perus�edot löytyvät ne�sivulta www.saarelaiset.fi. Käy�äjätunnuksen ja salasanan
takaa löytyvät myös edelliset Saarelaisten Sanomat.

Toimintaa ei voi järjestää ilman taloudellista panosta. Siksi jäsenmaksut, tuote- ja kirjamyynnit sekä muu varainhankinta
ovat tärkeitä. Toivon, e�ä suhtaudu�e myönteises� seuran tarpeisiin.

Tästä lehdestä löytyy �etoa seuran toiminnasta, tulevista tapahtumista sekä uusien hallituksen jäsenten esi�elyjä.
Sukututkimus edistyy pitkin harppauksin uusia DNA-tutkimusmenetelmiä käy�äen. Siitäkin �etoa tässä lehdessä.

Oikein mukavaa joulun aikaa ja hyvää uu�a vuo�a kaikille jäsenille perheineen!

Anita Saarelainen

Pääkirjoitus

http://www.saarelaiset.fi
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Saarelaisten sukuseura vietti kahdeksansia
sukupäiviä 17.7.2021 tällä kertaa Mikkelin
Anttolanhovissa. Sukupäivien ohjelmassa oli
sukujen ryhmäkeskustelut, sääntömääräinen
sukukokous ja sukujuhla sekä 20 v-juhlapäi-
vällinen.

Lounasruokailun jälkeen siirryttiin kokoussaliin ja
puheenjohtaja Kalevi Saarelainen avasi tilai-
suuden toivottaen juhliin osallistujat tervetulleeksi
tänne Etelä-Savon järvimaisemaan. Koronaepide-
mia ei onneksi tullut kaikille esteeksi osallistua
tapahtumaan. Hän toivotti erikseen tervetulleeksi
seniorĳäsenen Sulo Saarelaisen, joka ei jättänyt
tilaisuutta väliin edes 93 vuoden ikäisenä.
Puheenjohtaja oli halunnut, että eri sukujen jäsenet
järjestäytyvät sukupäivillä keskustelemaan aluksi
keskenään omissa ryhmissä ja pohtimaan myös
sitä, kuinka seuran toimintaa tulevaisuudessa
kehitetään myös nuorempaa jäsenistöä kiinnos-
tavaksi sekä ehdottamaan oman ehdokkaan
tulevaan hallitukseen. Ryhmille järjestyi hotellin
väljissä puitteissa omat kokoustilat, joten työs-
kentely oli onnistunutta. Ryhmien kirjalliset raportit
puheenjohtaja luovutti myöhemmin tulevalle pu-
heenjohtajalle.

Sitten pidettiin sukuseuran sukukokous kun-
niapuheenjohtaja Seppo Saarelaisen johdolla.
Kokous hyväksyi ensin edellisen toimintakauden

2018 – 2020 toimintakertomuksen sekä tilinpää-
tökset, linjattiin tulevan sukukauden toiminta-
suunnitelma vv. 2022 - 2024, vahvistettiin talous-
arvio 2021 sekä taloussuunnitelma vv. 2022 - 2024.
Hallitukselle myönnettiin toiminnastaan vastuu-
vapaus.

Sukukokous valitsi seuraavalle kolmevuo-
tiselle kaudelle hallituksen, jolloin edellisen
hallituksen linjaamana hallitukseen tulivat nimi-
tetyiksi Anita Saarelainen Karstulasta puheen-
johtajaksi, Sulo Eskelinen Lieksasta, Mikko
Malinen Joensuusta, Pirjo Ruuska Karstulasta,
Anu Saarelainen Nurmeksesta, Ari Saarelainen
Helsingistä. Jouko Saarelainen Kuopiosta, ryh-
mäkeskustelujen ehdottomana Kimmo Saarelai-
nen Hyvinkäältä, Pirjo Saarelainen Vantaalta sekä
Veĳo Saarelainen Joensuusta.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Sirkku Saare-
lainen Kuopiosta ja varalle Johannes Salminen
Turusta.

Kalevi Saarelainen kiitti moninkertaista suku-
kokouksen puheenjohtajaa, ensimmäistä kunnia-
puheenjohtaja Seppo Saarelaista ja luovutti hänen
puheenjohtajakausille kaiverretun hopeaplakaatilla
varustetun pöytästandaarin.

Sukukokous Anttolanhovin väljässä liikuntasalissa sujui mallikkaasti ja varoetäisyyksiä oli helppo noudattaa.
Pääosa juhlaväestä oli mukana myös kokouksessa.
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Saarelaisten sukuseuran kahdeksannet
sukupäivät Mikkelin Anttolanhovissa
Teksti: Kalevi S. Kuvat: Veĳo S.
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Samoin hän kiitti Saarelaisten sukuseuran hy-
väksi tehdystä työstä koko hallitusta sekä sen
jättäneet jäsenet Olavi Martikaisen ja Raimo
Soinisen läsnä olevina sekä luovutti heille seuran
pöytästandaarin hopeaplakaatille kaiverrettuna.
Myös Riitta ja Seĳa Saarelainen sekä Marjatta
Törhönen saavat samoin niin ikään myöhemmin
toimitettuna. Seuran pitkäaikaisinta hallitusjäsentä
ja lehdentaittajaa Veĳo Saarelaista ja varapu-
heenjohtaja Mikko Malista puheenjohtaja muisti
vastaavasti. Myös toiminnantarkastajat Anita
Saarelainen ja Pirjo Ruuska tuli vastaavasti
palkittua luotettavasta seuran toiminnan ja talouden
tarkistamisesta.

Ensimmäinen kunniapuheenjohtaja Seppo
Saarelainen puolestaan kiitti puheenjohtajan
tehtävät jättänyttä Kalevi Saarelaista ansiokkaista
puheenjohtajakausistaan. Sukukokous nimesi kun-
niapuheenjohtajien aloitteesta Kalevi Saarelaisen
Saarelaisten sukuseuran kunniajäseneksi ja Seppo
ojensi hänelle myös seuran pöytästandaarin
varustettuna hopeaplakaatille kaiverrettuna hänen
puheenjohtajakaudet.

Toinen kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelainen
oli syvällisesti perehtynyt Suomesta Ruotsiin ja
Norjaankin siirtyneiden metsäsuomalaisten elä-
mästä sekä osallistunut aikoinaan kunnanjohtajana

Ruotsissa järjestettyihin metsäsuomalaisia kos-
keviin kokouksiin ja tapahtumiin. Hän piti hyvin
perusteellisen juhlaesitelmän ” Metsäsuomalaiset ”.
Luento palkittiin taputuksin ja Kalevi ojensi Olavin
puheenjohtajakausilta kaiverretulla hopeapla-
kaatilla varustetun seuran pöytästandaarin ja
paikallista Ruhtinatar-kuohuvaista.

Sitten oli ohjelmassa asiantuntĳaluento, jonka
piti niin ikään syvällisesti DNA:n mahdollisuuksiin
sukututkimuksessa perehtynyt Ari Saarelainen.
Hänen myös omakohtaisilla avauksilla järjes-
telmään toivottavasti sai uusia yrittämään mukaan
palvelun käyttäjäksi. Taputuksien jälkeen Kalevi

Olavi Saarelainen

Ryhmätöissä ennen sukukokousta pohdittiin
linjauksia tuleviin toimiin ja uudelle hallitukselle.

Kunniapuheenjohtaja Sepolla ja kuuden vuoden
pj. kautensa Anttolassa päättäneellä Kalevilla oli
kiireistä ryhmätöiden aikana valmistella

Ari Saarelaisen luento DNA-tutkimuksen mahdol-
lisuuksista yhdisti myös sukuamme satojen vuosi-
en takaisiin tapahtumiin.
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kiitti Aria ja ojensi hänelle paikallista Ruhtinatar-
kuohuvaista.

Edellisillä sukupäivillä Kolilla huudatettiin
Saarelaisten kasvovaluja. Valut tehtiin kesäretken
yhteydessä Iisalmessa Betonimestarit Oy:n vali-
mossa. Puheenjohtaja kehotti silloin ehostamaan
valut taideteoksiksi, joista nyt parhain kolmesta
ehdokkaasta palkittiin nyt suljetun äänestyksen
tuloksena. Liisa Saarelaisen maalaama ”Iisalmen
likka” voitti kisan.

20 v-juhlapäivälliset kruunasivat arvokkaan
sukujuhlan. Kalevin johdolla kohotettiin malja
kaksikymmenvuotiselle erinomaiselle sukuseuralle
ja hovimestarin menu-esittelyn jälkeen siirryttiin
pöytäkunnittain noutamaan buffettarjoilua.

Päivällisohjelmassa oli musiikkia ja yhteislaulua
Taneli Arposen johdolla. Tilaisuuden mainion
esitelmän piti sukututkĳa Olavi Martikainen
” Elämästä, ihmisistä – meistä”. Puheenjohtaja kiitti
taputusten jälkeen sukututkĳaa seuran hyväksi
tekemästä korvaamattomasta työstä ja ojensi
hänelle kunniakirjan nahkakantisen Saarelaisten
tarinakirja 2 ja Ruhtinatar-kuohuvaisen kera.
Sukuseuran Saarelaisten laulun nyt pianolla
soittanutta Tanelia Kalevi kiitti illan juonnosta,
soitannosta ja laulattamisesta sekä ojensi hänelle
Ruhtinatar-kuohuvaista.

Tilaisuuden jälkeen Kalevi kiitti lämpimästi
kaikkia osallistumisesta sukupäiville ja toivotti
lähtĳöille turvallista kotimatkaa ja hyvää kesän-
jatkoa. Hotellissa yöpyjät kokoontuivat vielä illalla
viettämään loppukaronkkaa Sirkun ja Sepon
järjestämän kuohuviinitarjoilun kera. Ohjelmassa oli
mm. runoilua, lausuntaa, pohjolaista kosintaa,
pohjolaisia ja savolaisia vitsien kerrontaa sekä
Kalevalan luentaa savoksi. Anitan sukuseuralle
luovuttama kaikkien kolmen puheenjohtajien nimiin
kultaplakaateilla varustettu visakoivuinen puheen-
johtajan nuĳa palautettiin Anitan haltuun.

Kalevi Saarelainen
seuran kunniajäsen

Taidokkaasti käsitellyistä betonipäistä äänestettiin
lippuäänestysellä voittaja.

Maittava juhapäivällinen ja sen jälkeiset musiikkiesitykset yhteislauluineen kruunasivat
sukujuhlapäivän.

Kuva: Kalevi S.
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PERUUTUS

Ensi kesälle siirretyn Viron matkan peruuttaminen
Viron erittäin ongelmallisen koronatilanteen johdosta päätettiin
puheenjohtajan kanssa viisaimmaksi peruuttaa jo tässä vaiheessa
matka. Keskitymme ensi kesänä seuran matkoissa kotimaahan.
Ne ennakkoon ilmoittautuneet henkilöt, jotka vielä ette ole saaneet
matkan ennakkomaksua takaisin, pyydän toimittamaan pankkitilin
tiedot rahastonhoitajalle: raimosoininen3@gmail.com.

Helsingissä 4.11.2021
Kalevi Saarelainen

Sukuseura suunnittelee ensi kevääksi linja-
autoretkeä Pielisen ympäri Saarelaisten maisemiin.
Retken ajankohta on helatorstain jälkeen
28.-29.5.2022.
Linja-auto lähtee Joensuusta puolen päivän

maissa niin, että mahdollisesti junalla Helsingin
suunnasta tulevat ehtivät mukaan. Paluu
Joensuuhun on myöhään iltapäivällä sunnuntaina.
Yöpyminen on suunniteltu Nurmeksessa sĳait-
sevaan Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskukseen.
Retkellä tutustutaan sellaisiin paikkoihin, jotka

ovat suvun ja sen historian kannalta merkittäviä.
Tällaisiin kohteisiin kuuluu Koli ja Kolin koti-

seutumuseossa Einar A. Saarelaisen valokuva-

kokoelma. Kolilla sĳaitsee myös Maunolan talo,
jossa sukuseura perustettiin vuonna 2000.
Nurmes on Saarelaisten kannalta sikäli

merkittävä, että perimätiedon mukaan Mikko
Saarelainen muutti Oulun seudulta 1600-luvulla
Nurmeksen Mikonniemeen. Esko Saarelainen taas
muutti sukutietojen mukaan Oulun Saarelasta
Lieksan Varpaseen, jonne vuoden 2009 suku-
päivillä istutettiin sukupuu.
Lieksassa Pielisen museossa on nähtävänä

mahtava Virsuvaaran talo, joka aikoinaan kuului
Saarelaisille.
Kohteisiin kuuluu myös Lieksan Kontiovaarassa

sĳaitseva muistomerkki, joka muistuttaa parti-
saanien tuhotöistä, joissa Saa-
relaisten talon asukkaat tapettiin
vuonna 1944.
Retken ohjelmasta sekä

kustannuksista tiedotetaan
hyvissä ajoin ensi keväänä.

Olavi Saarelainen
Anu Saarelainen

Kesäretki Saarelaisten maisemiin

Virsuvaara. Kuva: Olavi S.

mailto:mailto:raimosoininen3@gmail.com
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Lieksan ja Nurmeksen väliltä löytyy Savijärven Heikki
Saarelaisen katovuosina sammuneen sukuhaaran (numero
5) kalmisto. Kesällä 2007 sukuseura laski paikalle seppeleen
yli 300 vuo�a si�en nälkään kuolleen suurperheen
muistoksi. Pastori Reijo Tuokkola siunasi vainajat ja paikalle
juliste�in hautarauha. Seuraavana vuonna paikalla
paljaste�in pronssinen muistolaa�a. Aloi�een
tutustumiskäynnistä Savijärven metsäkalmistoon teki
sukuseuran kunniapuheenjohtaja, teollisuusneuvos Seppo
Saarelainen Kuopiosta, joka oli muistokiven ja laatan
aikoinaan hankkinut.

Metsäkalmisto on hyvä paikka hiljentyä ja muistella
menneitä sukupolvia. Lieksasta matkaa perille on noin 45
kilometriä, Nurmeksesta noin 65 km. Aja valta�etä 73
(Lieksa-Nurmes) koh� Nurmijärveä; sieltä matkaa
Savijärvelle on 16 km. Nurmijärvellä kanna�aa poiketa
Annukan Kahvilassa, Nurmijärven�e 154, Jongunjoki. Autolla
pääsee lähelle muistomerkkiä, joskin tarkkana saa olla, sen
verran monta käännöstä ja �enhaaraa matkalla on.
Kävelymatkaa maastossa on muutaman kymmenen metriä.

Retken organisaa�orina toimi Arvo Saarelainen
Kon�olahdelta. Alun perin idea kalmistoretkestä oli syntynyt
Arvon ja muutaman hänen moo�oripyöräkaverinsa kanssa.

Se idea kuivui kuitenkin kasaan. Sen sijaan Seppo
Saarelainen sy�yi ajatuksesta ja tarjoutui sponsoriksi, Arvon
Kaija-vaimo emännäksi. Mukana olivat myös Arvon veljet.
Organisoin� vaa� Arvolta kaksi etukäteiskäyn�ä Savijärvellä.

Unohtumaton retki Savijärven metsäkalmistolle

Saarelaisten sukuseuran väki Savĳärven metsäkalmistossa muistomerkin äärellä

Muistokivi laattoineen
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Paikan löytäminen pelkän kartan avulla oli hankalaa ja vaa�
ylimääräistä harhailua metsässä. Puhelimen kar�a ei
auennut, koska ken�ää ei ollut. Lopulta paikka löytyi Sepon
ohjeiden mukaan.

Aluksi oli ajatus tarjota nuo�okahvitmetsässä ja hankkia
tel�a sateen varalta. Toisella reissulla kuitenkin löytyi mainio
kota ympäristöineen. Vinkin olivat antaneet Arvon veljet,
jotka olivat käyneet seudulla kalassa.

Itse tapahtuman organisoin� sujui to�uneissa käsissä
hyvin. Arvon porukka on ollut mones� järjestämässä
autosuunnistuskilpailuja. Kun päivä oli sovi�u, Arvo ja Kaija
tekivät tarvikelistan. He olivat varautuneet ruokkimaan
vähintään 30 henkeä. Tarvikkeita tuo�in kotoa ja Lieksasta,
piirakat teki piirakkamestari Lempi Kukkonen Kolilta. Kaija oli
tehnyt ko�kaljaa, vissykurkkuja sekä leiponut pullia.

Koske�avia hetkiä kalmistossa

Elokuussa kaikkiaan 28 Saarelaisten sukuun kuuluvaa
henkilöä kokoontui Nurmijärvelle. Annukan Kahvilasta matka
jatkui porukalla Savijärven kalmistoon. Tilaisuus kalmistossa
alkoi tervetulotoivotuksilla ja laatan teks�n lukemisella.
Seija Saarelainen Lieksasta oli pyytänyt seurakuntapastori
Juho Kamulan Lieksan seurakunnasta pitämään puheen.
Kauniissa puheessaan Kamula totesi, e�ä ihmisen elämään
mahtuu iloja ja suruja ja koviakin kohtaloita. Kaikki on
Jumalan kädessä, hän muistu�. Toivoa ei kannata mene�ää
vaikeinakaan hetkinä. Kiitollisuus au�aa eteenpäin. On
hienoa, e�ä menneitä polvia muistellaan ja kunnioitetaan
heidän tekemäänsä työtä. Moni yhtyi laulunMaa on niin
kaunis sanoihin: ”Kiitävi aika, vierähtävät vuodet, miespolvet
vaipuvat unholaan”. Lopuksi laule�in kiitosvirsi.

Arvon poika Ari Saarelainen lauloi kitaran säestyksellä.
Haikeaksi ve�, kun Ari lauloi lasten muistoksi laulun Sininen
uni:

”Ja siellä on kultainen metsä, ja metsässä kultainen puu ja
unien sininen lintu ja linnulla kultainen suu. Ja se unien
sinilintu se lapsia tuudi�aa…”

Myöhemmin kodalla hän lauloi vielä muutaman
koske�avan laulun, mm. ”Haaveissa vainko oot mun?”

Arvon veljenty�ö Heidi Saarelainen Kuopiosta oli
valmistellut paikalle geokätkön, johon liite�in muistomerkin
taustasta kertova teks�. Lisäksi kätköön tallete�in Olavi

Mar�kaisen kirjoi�ama runoelma, joka kertoi sammuneen
suvun kohtalosta. Kätkön nimeksi sovi�in Sammunut.

Kalmistosta retki jatkui Jukolan Mo�in, joka on
Rukajärven suunnan historiayhdistyksen, Rukajärven �ellä
ry:n ja Jongunjoen kyläyhdistyksen talkootyönä rakentama
kota. Paikalla toimi sota-aikana Rukajärven suunnan
huoltokeskus.

Kodalla paiste�in makkarat, syö�in karjalanpiirakoita ja
leipää lisukkeineen, ja juo�in pullakahvit. Tärkeintä oli
tutustuminen ennestään tuntema�omiin sukulaisiin ja
kuulumisten vaihto. Tästä suvun tapaamisesta pala�in ko�in
monta uu�a ystävää rikkaampana.

Arvo Saarelaista haasta�eli Anita Saarelainen

Arvo Saarelainen Savĳärven kalmistossa ristin
äärellä.
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Virallisen Suomen sotasurmat 1914–1922 -tietokan-
nan mukaan viisi Saarelaista mahdollisesti menetti
henkensä Suomen vuoden 1918 sisällissodassa tai siihen
liittyen. Tietokannassa on epävarmojakin tietoja, ja itse
asiassa yksi kuolleeksi arveltu Saarelainen selvisi
varmasti hengissä.

Tässä kuolleiksi merkityt nimettyinä syntymäajan
mukaisessa järjestyksessä:

Antti Tahvonpoika Saarelainen, kivimies, s. 8.4.1867
Lappee, k. 5.5.1918 Lappeenranta
Juho Nikolai Saarelainen, maatyömies, s. 15.12.1894
Oripää, k. 27.6.1918 Tampere
Ali Petter Pekanpoika Saarelainen, asemamies, s.
25.4.1895 Pielisjärvi, k. 13.4.1918 Antrea
Heikki Matinpoika Saarelainen, sekatyömies, s.
20.9.1898 Antrea, k. 1918? => 20.12.1940
Edvin Saarelainen, työmies, s. 24.9.1898 Iisalmi, k.
6.4.1918 Joutseno?

Antti, Juho, Heikki ja Edvin kantoivat asetta puna-
kaartissa ja Ali valkoisten armeĳassa. Ammateista
näkee, että kaikki kuuluivat työväenluokkaan. Antti
Saarelainen oli tietokannan mukaan naimisissa, mutta
perheestä ei ole tietoja. Neljä muuta olivat naimattomia.

Saarelaisten sukukirjoista löytyvät ainoastaan Ali
Petter ja Heikki. Mistään digitoiduista arkistoista Antti
ja Juho Nikolaita en ole löytänyt, joten heidän
sukujuurensa vaativat vielä arkistotyötä.

Julmin kuolintapa oli Antti Saarelaisella: mestaus. Hän
oli kirjoilla Lappeen kunnassa Kourulanmäen kylässä.
Hän liittyi punakaartiin heti sen syntyessä seudulla.
Hänet mestattiin ampumalla 51 vuoden iässä koti-
kulmilla. Kuolemantuomion antajaksi on kirjattu
esikunta, mutta tuomiota koskevia asiakirjoja en ole
löytänyt. Valkoiset olivat vallanneet Lappeenrannan jo
26.4.1918 eli kymmenisen päivää aiemmin, jolloin Antti
Saarelainen on ilmeisesti taistellut punakaartilaisten
riveissä. Ellei hän jäänyt silloin vangiksi, hän saattoi
ennen kiinni jäämistään osallistua vielä Lappeen
pitäjässä Simolan taisteluun seuraavana päivänä ja Tanin
taisteluun 28.4.

Työmiehen poika Juho Nikolai Saarelainen oli kotoisin
Satakunnan Oripäästä Latvan kylästä. Hänet oli
rekrytoitu punakaartiin tammikuussa 1918. Hänet
vangittiin 5.4.1918. Vangiksi jäämisen paikkakunta ei
ole tiedossa, mutta kyseisenä päivänä valkoiset ja
punaiset kävivät useita taisteluita ympäri Pirkanmaata
Hämeenkyrössä, Pirkkalassa ja Pälkäneellä. Reilut kaksi
kuukautta myöhemmin hän kuoli vankileirillä Tam-
pereella. Kuolinsyyksi on merkitty kitarisojen kuolio.

Antreassa Saarelaiset saattoivat
sotia toisiaan vastaan
Saarelaisten Lieksan Tapanin sukuun eli 2. Sukuhaa-
raan kuului Pielisjärvellä Lieksan Kalliolahden kylässä
syntynyt Ali Petter Saarelainen, Petter Maununpojan
poika. Vuonna 1906 hän muutti perheen mukana
Kiihtelysvaaraan Pyhäselän Hammaslahteen, jossa hän
Suomen itsenäistymisen aikaan työskenteli asema-
miehenä. Hänet rekrytoitiin 5.2.1918 valkoisten
Karjalan armeĳakunnan 2. rykmentin 4. pataljoonan 5.
komppaniaan. Ali Petter kaatui Karjalan kannaksella
Antrean Hannilan kylässä käydyssä kukkula 56:n
taistelussa ja valtauksessa. Aiemmin hän osallistui
Värtsilän, Ahvolan ja Pihkalan taisteluihin. Hän tuskin
ehti saada kaatuessaan 13. huhtikuuta tietää, että samana
päivänä muualla Suomessa valkoiset valtasivat
Helsingin, Porin ja Turun punaisilta. Hänet on tieto-
kannassa epävarmaksi mainitun tiedon mukaan haudattu
Hammaslahteen.

Antreasta oli puolestaan kotoisin sekatyömies Heikki
Saarelainen. Hän kuului 7. sukuhaaraan eli Varpasen
Petterin sukuun. Isä Matti Saarelainen syntyi Pielis-
järvellä. Heikki kuului Lappeen punakaartiin ja toimi
tietokannan mukaan hevosmiehenä. Ajallisesti ja
maantieteellisesti on mahdollista, että hän oli mukana
taisteluissa, joissa valkoisten puolella taisteli Ali Petter.
Heikki vangittiin Viipurin maalaiskunnassa Tienhaaran
taajamassa 29.4.1918, mahdollisesti pitäjän alueella
edellisenä päivänä alkaneen Naulasaaren taistelun
päättyessä punaisten antautumiseen (valkoisten joukot
taistelussa kuuluivat 2. Karjalan rykmenttiin). Hänet on
kirjattu saapuneeksi Viipurin kasarmin vankileirille
vapunpäivänä. Hänet on merkitty vapautuneeksi
vankilasta 11.7.1918. perusteena “syyte hylätty”. Tämän

Saarelaiset Suomen sisällissodassa
Ari Saarelainen
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jälkeen hänelle on tietokantaan syystä tai toisesta
merkitty kuolintapa “kadonnut” ja kuolinvuosi 1918.

Sukukirjamme Juuret Pielisen Karjalassa kuitenkin
tietää paremmin: samana päivänä Antreassa syntynyt
Heikki selvisi, asui sodan jälkeen Joutsenossa, jossa
syntyivät 1920-luvulla lapset Verneri Jalmari, Helmi
Maria ja Väino Allan. Hän kuoli välirauhan aikana
20.12.1940 Antreassa. Heikin miespuolisista jälke-
läisistä mainittakoon Vernerin poika Yrjö Juhani ja
hänen poikansa Jarkko Juhani ja Niko Petri, jotka
ovat nyt noin 40-vuotiaita. Lisäksi Karjala-tietokannasta
löytyy samana päivänä Antreassa syntynyt Heikki
Saarelainen merkittynä Jääsken sisäänmuuttaneiden
luetteloon 12.2.1920, lähtöseurakuntana Kitee.

Iisalmessa syntynyt työmies Edvin Saarelainen sai
sukunimensä äidiltään Josefina Heikintytär

Saarelaiselta, joka kuului Varpaisjärven Saarelaisiin.
Kastekirjassa lukee maininta “lois Heikki Sakon vaimo
Josefiina Saarelainen”. Kuollessaan Edvin oli kirjoilla
Helsingissä. Hänet on merkitty kaatuneeksi, mutta
kuolinpäiväksi on merkitty epämääräisesti koko
maaliskuu. Oletettu kuolinpaikka on Joutseno, jossa
punaiset ja valkoiset kävivät 5.4.1918 Hinkanrannan,
Jänhiälän ja Tornionmäen taistelut sekä Pellisenrannan
kahakan. Hautausajankohdaksi on arvioitu 7.4.1918 ja
hautauspaikaksi on arveltu Mäntymäki. Kuolleeksi
julistaminen tapahtui vasta 1.1.1990.

Valtioneuvoston kanslian ja Kansallisarkiston ylläpitä-
mä tietokanta on julkaistu verkossa jo 2002. Kuolleita
voi helposti hakea esimerkiksi sukunimellä. Myös
taistelupaikoista löytyy tietoa. Tietokanta löytyy
osoitteesta https://sotasurmat.narc.fi/fi/

https://sotasurmat.narc.fi/fi/
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Kannustan kaikkia Saarelaisten suvun jäseniä
tutustumaan DNA-sukututkimukseen eli geneetti-
seen sukututkimukseen. Se avaa suvun kannalta
uuden, arvokkaan keinon tuottaa tärkeää tietoa
suvun juurista, kun tuloksia yhdistetään perinteisen
sukututkimuksen tietoon. Erittäin kiinnostavia tulok-
sia on jo saatu, vaikka vain harvat suvun jäsenet
ovat teettäneet testin.

DNA-pohjainen sukututkimus perustuu ihmisen -
ja kaiken muunkin elollisen - biologiseen perimään
eli genomiin. DNA on lyhenne sanasta deoksi-
ribonukleiinihappo. Se sisältää kaikkien eliöiden
solujen ja joidenkin virusten geneettisen materiaa-
lin. Kun eliö lisääntyy, DNA kopioituu ja välittyy
jälkeläisille.

Ihmisen DNA koostuu 23 niin sanotusta kromo-
somiparista. Niistä 22 paria on niin sanottuja
autosomaalipareja, joiden sisältö periytyy isältä ja
äidiltä puoliksi. 23. pari puolestaan on niin sanottu
sukukromosomipari, joka on miehillä ja naisilla
erilainen. Naisilla pariin kuuluu kaksi X-kromo-
somia, miehillä yksi X- ja yksi Y-kromosomi.

Mitä DNA-testeillä voi tutkia?
● kahden yksilön keskinäistä sukulaisuutta
● saman sukunimen kantajien keskinäistä

sukulaisuutta
● yksilön isälinjaa Y-DNA-testillä
● yksilön äitilinjaa mtDNA-testillä
● “etäserkkuja” autosomaali-DNA-testillä
● yksilön biomaantieteellistä ja etnistä

taustaa

DNA-sukututkimuksen yleisin ja edullisin vakiotesti
on autosomaali-DNA-testi eli niin sanottu
etäserkkutesti. Siinä tutkitaan 22 kromosomiparin
autosomaalinen DNA ja samalla X-kromosomi.

Olennaisinta Saarelaisten suvun tutkimisen kan-
nalta on Y-kromosomin testaaminen niin sanotulla
Y-DNA-testillä. Siinä tutkitaan ainoastaan henkilön
isälinjaa hänen Y-kromosominsa perusteella. Y-
DNA-testin voivat teettää vain miehet, koska naisen
DNA:ssa ei ole Y-kromosomia.

Jokainen voi teettää itselleen DNA-sukututki-
mukseen tarkoitetun DNA-testin. Ideana on verrata
omia testituloksia muiden aiemmin testin teet-

täneiden henkilöiden tuloksiin, jolloin saadaan
selville keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Mitä enem-
män yhteistä perimäaineista eli yhteisiä DNA-jak-
soja eri henkilöillä on, sitä läheisempää sukua he
ovat toisilleen biologisesti. Geneettistä ainesta voi
kulkeutua useita eri sukulaisuusreittejä pitkin.

Miten DNA-sukututkimuksen testin voi teettää?

Kun haluaa teettää DNA-sukututkimuksen, ensim-
mäinen tehtävä on valita omia tarpeita vastaava
palveluntarjoaja. Niitä on maailmassa useita, ja liki
kaikki ovat Yhdysvalloissa. Suomalaisen kannalta
tärkeintä on valita palvelu, jota käyttää mahdol-
lisimman moni muukin suomalainen. Näin saa
mahdollisimman paljon osumia henkilöihin, joiden
kanssa itsellä on yhteistä perimää.

Suosituimpia palveluita Suomessa ovat
FamilyTreeDNA, MyHeritage ja AncestryDNA. Jo
vuonna 1999 perustettu FamilyTreeDNA on uran-
uurtaja, ja sillä on pitkään ollut eniten suomalaisia
asiakkaita. Sen Y-DNA-testit ovat suvun kannalta
hyödyllisimpiä. FamilyTreeDNA:n valtti ovat myös
kustannukset: Kerran teetetty testi antaa aina

Mitä DNA-sukututkimus tarkoittaa
ja miten pääsee liikkeelle?
Ari Saarelainen

Y-DNA-111 -osumat kartalla
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käyttää palvelua ja tarkastella tietoja, eikä
vuosimaksuja peritä. Suurimpaan suosioon viime
vuosina noussut MyHeritage tarjoaa vain
etäserkkutestejä, ja perii käyttäjiltä vuosimaksua.
AncestryDNA avautui suomalaisille vasta 2016, ja
sen tietokanta painottuu Yhdysvaltoihin.

Y-DNA-testien alkaen-hinnat liikkuvat 80 dollarin
hujakoilla, ja laajimmat maksavat jopa 400 dollaria.
Niin sanotut etäserkkutestit maksavat vajaat 50
dollaria.

DNA-testiä varten tarvittava näytteenottopaketti
tilataan sitten valitun palveluntarjoajan verkkosi-
vulta. Samalla luodaan itselle oma tili palveluun,
jossa tuloksia voi aikanaan tarkastella. Palveluun
voi ladata oman valmiin sukupuun tiedostona
sukututkimusohjelmasta tai tehdä sukupuun itse
palvelun työkaluilla. Näin saa liitettyä yhteen DNA-
testit ja perinteisen sukututkimuksen.

Testin tilaamisen jälkeen pieni paketti saapuu
ehkä parissa viikossa kotiin. Sisältä löytyy pari
näyteputkiloa, jossa on tilkka antiseptista nestettä,
ja vanupuikon tapaiset näytteenottovälineet. Pui-
koilla otetaan talteen suusta DNA-näyte hyvin
yksinkertaisesti, pyörittelemällä puikkoja molem-
pien poskien sisäpinnalla. Sitten puikkojen kärki-

päät katkaistaan ja työnnetään näyteputkiloihin,
jotka suljetaan tiiviisti. Seuraavaksi putkilot posti-
tetaan palautuskuoressa laboratorioon.

Kun oma DNA-näyte saapuu perille, siitä tulee
sähköpostitse tieto. Sen jälkeen täytyy kärsi-
vällisesti odottaa, että näyte analysoidaan. Pal-
veluiden laboratorioissa tapaa aina olla pitkä jono
näytteitä ennen kuin oma näyte saa vuoronsa. Siksi
saa varautua odottamaan useita viikkoja, jopa
kolme neljä kuukautta, varsinkin jos palvelun-
tarjoaja on järjestänyt tarjouskampanjan. Lopulta
saapuu sähköpostiviesti, että tulokset valmistuivat
– sitten on aika kirjautua omalle tilille niitä
katsomaan.

Järjestän 8. tammikuuta 2022 kello 12:00 -
12:45 DNA-sukututkimusta ja sen tuloksia
käytännössä esittelevän nettitilaisuuden eli
webinaarin Saarelaisten suvun jäsenille.
Pääset silloin mukaan yksinkertaisesti
kirjoittamalla nettiselaimesi osoiteriville
tämän linkin:
https://meet.google.com/iiw-xztd-yqj

DNA-testin perusteella saatuja Big-Y osumia. Testistä saadaan esiin myös Y-111 ”top” ja edelleen
todennäköisyys yhteisille esi-isille. Kuvan ensimmäisen ja kirjoittajan välillä kolmen sukupolven
takana on yli 25% todennäköisyys, viiden sukupolven takana yli 50 ja kymmenne sukupolven takana
todennäköisyys on jo lähes 100%

https://meet.google.com/iiw-xztd-yqj
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Uudet halitusjäsenet esittäytyvät

Mottoni on ”Elämä on unelmien toteuttamista var-
ten”. Monta unelmaani olenkin saanut toteutettua sekä
työuralla että kirjoittamisessa, josta olen aina haaveillut.

Olen saanut opiskella ylioppilaaksi, maisteriksi ja vii-
meksi tohtoriksi. Olen saanut perheen ja tyttären sekä
tyttärenpojan. Olen aukonut uusia uria, ollut naapuri-
kunnan ensimmäinen elinkeinoasiamies, Hongan ensim-
mäinen laskentapäällikkö ja tiedotuspäällikkö. Olen
perustanut kuntatiedotteen, henkilöstölehden, harrastaja-
teatterin ja oman kirjakaupan. Laitoin alulle myös
Saarelaisten Sanomat. Olen kirjoittanut näytelmiä ja
tietokirjoja. Olen toiminut yrittäjänä ja päässyt vaikut-
tamaan kunnallispolitiikkaan. Nyt olen jäänyt eläkkeelle
ja luopunut luottamustehtävistä, mutta toimin edelleen
sivutoimisena yrittäjänä. Mummon osa on maailman
paras!

Voi sanoa, että Pielisjärven Hattuvaaran ja Viisikon
tyttö on päässyt pitkälle. Siitä voin kiittää isääni Arvo
Saarelaista, joka kannusti minua opiskelemaan ja

pyrkimään eteenpäin. Hän halusi, että lapset pääsevät
helpommalla kuin hän ja veljensä. Hän evästi minua:
”Lue tyttö, lue niin pitkälle kuin päätä riittää!” Sen olen
tehnyt. Uusin haasteeni on sukuseuratoiminnan kehit-
täminen.

Äitini oli maatilan tytär Juuasta. Sisareni Pirjo ja
veljeni Kari ovat tehneet elämäntyönsä yrittäjinä. Suku-
laisia meillä on Pielisen rannoilla Lieksasta Juukaan ja
Joensuusta Nurmekseen. Valtaosa serkuista on kuitenkin
sĳoittunut Uudellemaalle. Tyttäreni on kieltenopettaja ja
asuu perheineen Vantaalla.

Vuonna 1998 hankin vanhan hirsitalon Kivĳärven
keskustasta, järven rannalta. Siinäkin toteutui yksi
unelmani. Osa talosta on vuokralla, osa on matkai-
lĳoiden ja omassa käytössäni. Jos liikutte sielläpäin ja
teillä on majoitustarvetta, ottakaa yhteyttä. Paikan nimi
on Kivĳärven Linnanmäki ja minulle se on tuottanut
enemmän iloa kuin Helsingin Linnanmäki!

Anita Saarelainen unelmia toteuttamassa
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Niinhän siinä yleensä käy, että keski-ikäisenä ihminen
kiinnostuu sukujuuristaan ja kysyy itseltään kysymyk-
sen, kuka minä olen. Samaa kysymystä pohtii tietenkin
nuorikin etsiessään elämänpolkuaan, mutta silloin
kysymys suuntautuu yleensä tulevaisuuteen ja on muo-
toa, kuka minusta tulee. Tässä iässä kysytään, mistä
minä olen tullut ja miksi olen se, joka olen.

Olen kuulunut Saarelaisten sukuseuraan jo vuosia.
Olin mukana myös ensimmäisessä sukukokoontumi-
sessa Kolin Maunolassa. Kun minua pyydettiin sukuseu-
ran hallituksen jäseneksi, vedottiin siihen, että Pielisen
Karjalasta täytyy olla hallituksessa edustus. Koska olin
samaa mieltä asiasta, päätin haasteeseen tarttua.

Olen asunut elämäni aikana monilla ja monenlaisilla
paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Nurmekseen muutin
kymmenen vuotta sitten. Nurmeksessa yhdistyvät monet
pikkupaikkakuntien ja kaupunkien hyvistä puolista.
Tunnen olevani vahvasti pielisenkarjalainen, tosin vain
puoliksi. Toinen puoli minua on savolainen savolaisen
äitini kautta.

Saarelainen olen Pielisjärvellä syntyneen isäni
puolelta. Monet Saarelaisten Sanomien lukĳat tunte-
vatkin Olavi Saarelaisen, sillä hän on seuran kunnia-
puheenjohtaja.

Minulla on ollut elämässäni sekä surua että onnea.
Onnellinen olen kahdesta upeasta lapsestani, jotka

molemmat ovat jo aikuisia. Joitakin vuosia sitten
musikaalinen poikani Taneli Arponen voitti sukuseuran
laulunkirjoituskilpailun, ja hänen sepittämäänsä laulua
lauletaankin sukuseuran juhlissa. Suunnaton suru minua
kohtasi kolmisen vuotta sitten, kun puolisoni ja lasteni
isä Antti Arponen nukkui pois. Nykyään minulla on
uusi kumppani, leski hänkin.

Olen kirjoittanut ylioppilaaksi Rautalammin lukiosta
vuonna 1984. Työuralleni hain eväitä Tampereen
yliopistosta tiedotusalan opinnoista. Olen yhteiskunta-
tieteiden maisteri. Urapolkuni on kulkenut enimmäkseen
journalismin parissa. Työskentelen nykyisin Nurmek-
sessa ilmestyvän paikallislehti Ylä-Karjalan päätoi-
mittajana. Minulla on myös yrittäjäkokemusta yhdeksän
vuoden ajalta, jolloin pyöritin yhdessä siskoni Mari
Saarelaisen kanssa viestintätoimisto Viestitärtä. Nyky-
ään Viestitär on kokonaan siskoni osaavissa käsissä.

Vapaa-aikaani vietän mielelläni luonto- ja kulttuuri-
harrastusten parissa. Talvella lumikenkäilen ja retki-
luistelen. Kesällä retkeilen, marjastan ja sienestän.
Uusimpia harrastuksiani ovat melominen ja geokätköily.
Retkillä on mukana myös koirani Karo. Kulttuuri-
harrastuksistani tärkein on lukeminen, mutta käyn
mielelläni myös konserteissa, teattereissa, museoissa ja
taidenäyttelyissä. Oi, miksi vapaa-aikaa on niin vähän ja
kiinnostavia asioita maailmassa niin paljon?

Anu Saarelainen

Pielinen on minulle tärkeä. Usein lenkkeilen Mikonniemen maisemissa koirani Karon
kanssa.
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Liityin sukuseuraan varhain, ehkä noin vuonna 2001, ja
olen ainaisjäsen. Sukupäiville olen osallistunut kaksi
kertaa, Oulussa noin vuonna 2002 ja Anttolanhovissa
2021. Sukututkimuksen aloitin parikymmentä vuotta
sitten, aluksi tutkimalla Kansallisarkistossa
mikrofilmeiltä kastettujen luetteloita 1800-luvun alkuun
asti.

Yhteys sukuun Pohjois-Karjalassa kiinnostaa palauttaa,
koska se on mennyt poikki jo reilusti yli 100 vuotta
sitten. Isänisäni isä Tahvo Pekanpoika muutti perheineen

Nurmeksesta Sortavalan maalaiskuntaan 1800-luvun
lopussa. Hänen jälkeläisistään olen tuntenut ja tavannut
vain Sortavalassa syntyneen isäni Heikin ja hänen
sisaruksensa. Isänisäni Heikki osti Suuren Rytyn kylästä
31 hehtaarin tilan 1929. Olisi mahtava joskus saada
yhteys Tahvon ja hänen isänsä Pekan muiden lasten
jälkeläisiin ja kenties kuulla tarinoita entisajoilta.

Hallitustyöskentely tähän asti on tuntunut hienolta ja
innostavalta. Odotan eniten sitä, että saan edistettyä
DNA-sukututkimusta. Sen avulla olisi mahdollista saada
täsmällistä tietoa suvun isälinjoista ja vahvistaa, onko eri
sukuhaaroilla joskus ollut yhteinen esi-isä. Pyrin myös
etsimään tietoa suvun eri ihmisten kohtaloista eri aikoina
eri lähteistä ja esittelemään näitä löytöjä.

Nopeasti kehittyvässä maailmassa yhteys juurin on
entistä arvokkaampi asia. Siksi toivon sukuseuran
tavoittavan mahdollisimman monet nuoremmatkin
suvun jäsenet.

Ari Saarelainen, synt. 1967, 1. suku
Tehtävät sukuseurassa:
sukututkimus (ensisĳaisesti DNA-menetelmillä),
netti-asiat, sosiaalinen media
Asuinpaikka: Helsinki, Roihuvuori
Perhe: vaimo Reetta, poika Henri, tytär Anni
Ammatti: teknologia-alan viestintäkonsultti
Netprofile-yrityksessä (aiemmin toimittaja mm.
Tivi- ja Mikrobitti-lehdissä ja Helsingin
Sanomissa)
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Itselläni läheisin isälinjan niin sanottu Y-DNA-osuma
on 4. sukuun kuuluva Timo Johannes Saarelainen.
Tämän perusteella Lieksan Pekan suvulla ja omalla eli
Varpasen Maunon 1. suvulla on yhteinen esi-isä. Testi-
palvelun laskelman mukaan meillä on yhteinen esi-isä
yli 95 prosentin todennäköisyydellä 10 sukupolven
päässä menneisyydessä, yli 98 % todennäköisyydellä 12
sukupolven päässä, ja 14 sukupolven päässä todennä-
köisyys on jo 99,39 %. Täysi 100-prosenttinen varmuus
on 23 sukupolven päässä.

Harmillisesti hän on ainoa Saarelainen, joka näyttää
tehneen vastaavan testin samassa palvelussa. Liki yhtä
läheisinä osumina palvelu nostaa kaksi kokonaan eri
nimistä henkilöä, Arsi Saarĳärven ja Mika Jokelan.
Erittäin kiinnostavaa on, että jälkimmäisen suvussa on
tarina, jonka mukaan esi-isä saapui Oulujoen suunnalta
Kemĳärvelle ja joku esi-isän veli lähti Pielisjärvelle.
Tästä löytyy myös kirjallinen dokumentti, jossa eri
tahoilla asuvat miehet hyväksyvät, että nykyisellä

Utajärvellä sĳainneiden niittyjen omistus siirtyy uudelle
omistajalle. Tämä tapaus kuvastaa, miten perinteinen
sukututkimus ja DNA-sukututkimus lyövät kättä.

Arsi Saarĳärven joku esi-isä on ilmeisesti syntynyt
avioliiton ulkopuolella ja saanut sukunimensä äidiltä.
Tämä varmastikin selittää sen, miksi hänen kanssaan
minulla on ollut yhteinen esi-isä yli 95 % todennä-
köisyydellä jo 8 sukupolvea sitten, ja yli 98 prosentin
lukema on 10 sukupolven päässä, yli 99 % tulee 11
sukupolven etäisyydellä. Täysi varmuus on 19 suku-
polven päässä.

Mika Jokelan kanssa 95 % raja yhteisen esi-isän
todennäköisyydelle ylittyy 10 sukupolven päässä, 98 %
raja täyttyy 12 sukupolven ja 99 % tulee 13 sukupolven
päässä. Täysi 100-prosenttiseksi lukema nousee 22
sukupolven etäisyydellä.

Vaihtoiko Ruotsin armeĳa
Saarelaisen nimeksi Holm?

Muista Y-DNA-osumistani yksi liittyy sukunimeen
Holm. Minulla on palvelun mukaan Jan-Markus Holm
-nimisen henkilön kanssa yhteinen esi-isä 11 sukupolven
päässä yli 95 % todennäköisyydellä, 13 sukupolven
päässä yli 98 % varmuudella. Koska tämä henkilö ei
ollut tutkinut sukuaan kuin nimeksi, tutkin huvikseni
hänen sukuaan niin pitkälle kuin verkosta löytyvillä
HiSKi-kirkonkirjoilla pystyi. Jäljet näyttivät johtavan
Holm-nimiseen sotilaaseen Mikkelin seudulla 1700-
luvun puolivälissä.

DNA-sukututkimuksen kiehtovia tuloksia
Ari Saarelainen



Sukukirja 2:n sivulla 7 on
taulukoitu eri sukuhaarojen
mudostuminen. Taulukko on
kuitenkin koottu hienisella
varauksella, koska kaikki
yhteydet monista siakirjoista
huolimatta eivät ole täysin
aukottomia.

Myös sukirja 1:ssä on luvussa
”Venäjän retkeltä Steniuksen
karkeloihin” pohdittu veljesten
mahdollisia yhteyksiä. Näyttää
vahvasti siltä, että kaikilla
sukuhaaroilla on vahva yhteys
joskaan täysin varma asiasta ei
voi olla.

DNA-tutkimus vahvistaa
yhteyksiä, kun todennäköisyyys
kasvaa.
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Holm, ruotsiksi saari, kuten nimessä Stockholm,
esiintyy yhtenä Ruotsin armeĳassa annettuna sukuni-
menä. Ruotsinkieliset upseerit ja armeĳan kirjurit
vaihtoivat suomalaisten nimien tilalle suuhun paremmin
istuvat ruotsinkieliset nimet, joilla oli helpompi jakaa
komentoja. Näin voisi tulkita, että entinen Saarelainen
on yksinkertaisesti vaihtunut sulkakynän mustetta ja
kirjurin vaivaa säästäväksi nasevaksi Holmiksi.

Yhteys 9. sukuhaaran Tuorilaisiin?

Erittäin kiinnostavaa sukumme kannalta on, että
nimimerkillä K.A. esiintyvän osuman vanhin tunnettu
esi-isä on ollut Anders Mattson Tuori (1698–1766).
Tämä henkilö on teettänyt suhteellisen epätarkan testin,
jonka mukaan 95 % todennäköisyyden raja ylittyisi 11
sukupolven päässä ja 98 % raja 13 sukupolven päässä,
mutta nämä lienevät epätodellisen korkeita lukemia.

Joka tapauksessa Tuori-nimi näyttäisi viittaavan
Varpaisjärven Saarelaisilla eli 9. suvulla aiemmin
olleeseen Tuorilainen-sukunimeen. Siitä sukuhaara
yksituumaisesti luopui jo kauan sitten ehkä siksi, koska
he jotenkin tiesivät olevansa samaa juurta kuin
Saarelaiset. Tulos antaisi arvelulle vahvistusta, mutta
varmistus vaatii lisää testejä niin 9. suvun miehiltä kuin
muilta sukuhaaroilta.

Yhteinen oksa Y-DNA:n haplopuussa

Minulla, Timo Saarelaisella jaArsi Saarĳärvellä on sama
tarkasti määritelty niin sanottu haplopuun oksa Y-DNAn
N-ryhmässä: N-BY58264. Mika Jokela ei ole teettänyt
tarkinta BigY-testiä, mutta Y-111-testi kertoo, että
haploryhmä on N-M231, jonka alle kuuluu myös oma
haploryhmän oksa.

Olen lisäksi vienyt oman Y-DNA-tuloksen YFull-
nimiseen palveluun, joka antaa jonkin verran lisää tietoa
haploryhmästä. Sen 49 dollarin hintaisessa analyysissä
sain tietää, että haploryhmäni on tarkalleen N-Y109798,
joka on noin 440 vuotta vanha. Sinne tuloksensa on
vienyt myösArsi Saarĳärvi monen muun ohella. Palvelu
tosin näyttää nimenä vain käyttäjän ilmoittaman
vanhimman tunnetun esivanhemman.

Kiinnostava osuma on nimi Frans Stenberg Paimiosta
1850-luvulta. Ajalliselta etäisyydeltään lyhimmän
etäisyyden joukossa esiintyy paljon sukunimi
Kilpeläinen. Yhteisen esi-isän etäisyydeksi palvelu
arvioi noin 500 vuotta.
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Taustaa
Vaimoni Liisa varasi meille alkuvuonna 2019
kiertomatkan Pohjois- ja Länsi-Irlantiin. Matka oli
Finnish - Irish Societyn järjestämä, joten odo-
tettavissa oli kunnon kulttuurimatka asian-
tuntevassa seurassa. Odotimme matkaa innolla,
olihan Irlanti lähes ainoana EU-maana kokematta,
ja muutama vuosi sitten meiltä oli jo yksi Irlannin
matka peruuntunut vähäisen lähtĳämäärän vuoksi.
Tosin ensimmäiset merkit olivat jo olemassa myös
siitä, että brexit saattaa sotkea matkaohjel-
maamme, mutta vielä ei ollut aavistustakaan
koronasta maksaessamme matkan, jonka piti
toteutua 27. – 31.3.2020.

Minua itse asiassa eniten houkutteli Irlannin mat-
kalle se, että ohjelmassa oli myös vierailu Belfas-
tissa, missä odotti mm. käynti interaktiivisessa
uudessa Titanic-museossa. Kiinnostavaa oli toki
Irlannin vehreiden ja lumoavien maisemien ja
monien historiallisten muinaismonumenttien lisäksi
myös se, kuinka Irlannin taloudellinen nousu
tapahtui ja miten se on koettu maassa, olihan
Irlannin kansantuotteen kasvu todella kehittynyt.
Irlanti teki n. 30 vuotta sitten täyskäännöksen
laskemalla hyvin dramaattisesti yhteisöverotusta ja
siten avasi maan ulkomaisille yrityksille ja niiden
sĳoituksille sekä loi pohjan nopealle talouskasvulle.
Suomenkin olisi pitänyt jo vuosikymmeniä sitten
tehdä verotuksellisia uudistuksia ja rakenteellisia
muutoksia julkiseen talouteen, mutta me nukuimme
ruususen unta. Äskettäin 2.10.2021 Helsingin
Sanomissa kerrottiin, että Irlanti on edelleen
ainoana EU-maana vuonna 2020 kasvattanut
kansantuotettaan 5,9 %:lla, kun esim. Suomen
kansantuote laski -2.9 %, vaikka silläkin tuloksella
sĳoituimme neljänneksi parhaaksi EU-maaksi.
Olisikin mielenkiintoista kokea nyt paikan päällä,
kuinka Irlannissa menee tänä päivänä ja miten
hyvinvoinnin lisääntyminen näkyy.

Matkalle lähtö ja matkaohjelman muuttuminen
Niinhän siinä lopulta kävi, että korona sotki
perusteellisesti matkasuunnitelmat, ja matkaa
jouduttiin siirtämään peräti kaksi kertaa, kunnes
vihdoin kolmas yritys toteutui 20.10.2021.
Vakuutena koronan hallinnasta tarvitsimme sekä
Irlannin maahantulotodistuksen että EU:n rokotus-
todistuksen. Pohjois-Irlanti jouduttiin jättämään
ohjelmasta pois osittain brexitin, osittain maan
hankalan koronatilanteen ja monimutkaisiksi
muuttuneiden koronamuodollisuuksien vuoksi.

Plussaa oli Finnairin aamuinen suora lento
Dubliniin, tosin varsin vanhalla, koneella ja tietenkin
niukin tarjoiluin. Dublinin lentoasemalla meitä odotti
oppaamme Sylvia Mc Quinn sekä autonkuljettaja
Brian Mc Cormack, joka suuntasi välittömästi
pikkubussimme kohti Länsi-Irlannin rannikkokau-
punki Sligoa.

Matkan ensimmäinen etappi oli Bru na Boinne -
vierailukeskus, jossa saimme tietoa Irlannin ainut-
laatuisista neoliittiajan muinaismuistomerkkeistä ja
niiden kaivauksista. Kummut ovat valtavia, niitä on
paljon ja ne on ympäröity valtavilla monoliittikivillä
ikiaikaisine koristekuvioineen. Keskuksesta meidät
kuljetettiin minibussilla paikan päälle tutustumaan
kummuista komeimpiin Knowthiin ja Newgran-
geen.

Monumentit on rakennettu n. 3200 eKr., ja ne ovat
vanhempia kuin Englannin Stonehenge ja Egyptin
pyramidit, ja nekin ovat liittyneet sekä uskonnollisiin
että kalenterivuoteen liittyviin hallinnollisiin sere-
monioihin. Nykyään talvipäivän seisauksen ajan-
kohtana halukkaille arvotaan vuoroja päästä kat-
somaan, miten kummun käytävätunneliin osuu
nouseva aurinko. Se kyllä edellyttää, että päivä on
aurinkoinen, eikä Irlannille niin tyypillinen sade-
kuuro osu juuri auringonnousun hetkelle.

Lounaan jälkeen matka jatkui Slanen kylään,
jossa vierailimme paikallisessa Slane Castlen
linnan hevostalleille rakennetussa viskitislaa-
mossa. Linnassa on protestanttinen Skotlannista
siirtynyt Conynghamin suku vaikuttanut aina 1700-
luvulta alkaen. Viskitislaamo oli sitä vastoin

MATKAKERTOMUS IRLANNIN KIERTOMATKALTA
20. – 24.10.2021
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käynnistetty vasta vuonna 2017. Erikoista oli se,
että viskin maistelulle oli rakennettu hevosten
entisiin pilttuisiin mainiot tilat pubille. Slanen Irish
Whiskyssä oli oma vahva makunsa, kuten
saatoimme todeta päästyämme maistelemaan
viskiä.

Ensimmäiselle matkapäivälle tulikin pituutta, sillä
saavuimme vasta illalla Sligoon ja majapaik-
kaamme Hotel Claytoniin.

Seuraavan päivän ohjelmassa oli matka Done-
galin kreivikuntaan. Ikimuistettavinta olivat näkyvät
Europan korkeimmilta Slieven Leaguen ranta-
kallioilla (yli 600 m merenpinnasta) mahtavalle
Atlantin valtamerelle, ympäröiville vuorille ja
Donegalin lahdelle. Ensimmäisen kerran näimme
omin silmin, että Pohjois-Irlannissa on todella
runsaasti ylänköjä, vuoria sekä lampaita.

Koronan vuoksi pöytiin tarjoillun irlantilaisen
aamiaisen jälkeen perjantaina tavoitteenamme oli
päästä Strandhilliin Atlantin hiekkarannalle
nauttimaan merimaisemista. Mutta mereltä tuulen
mukana tullut sade sotki Atlantin rantojen
perusteellisemmat katselusuunnitelmat ja ajoi

meidät avoinna olevaan rantakahvilaan nauttimaan
kahvilan antimista. Päivän kohokohdaksi muodos-
tui vierailu Eagles Flyingin -petolintukeskuksessa,
jossa hauskasti juonnettuun lintujen ulkoilma-
näytökseen pääsimme omakohtaisesti osallis-
tumaan. Keskuksessa oli kotkia, pöllöjä ja hauk-
koja, osa hoitoon tuotuja, mutta mm. Kultapyrs-
tökotkaa kasvatettiin keskuksessa siksi, että se oli
hävinnyt Irlannista ja nyt tavoitteena oli palauttaa
kotka takaisin Irlannin luontoon. Keskuksessa oli
myös pieneläimiä, kuten frettejä, kilpikonnia,
pesukarhuja jne. Päivän lopuksi ajoimme
Westportin idylliseen pikkukaupunkiin korkeiden
vuorien ympyröimän Clew Bay -lahden rannalle,
jossa seuraava hotellimme Clew Bay sĳaitsi.

.
Lauantaina matka jatkui kohti Galwayn kaupun-
kia. Matkalla saimme ihailla Connemaran karuja
maisemia ennen kuin poikkesimme upeaan
linnaan, jossa toimii nyt Kylemore Abbeyn luostari.
Varakas aatelisherra Mitchell Henry oli raken-
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nuttanut tämän satumaisen kauniin linnan, jossa
nykyään toimii toisen maailmansodan jälkeen
Ypresin tuhoutuneesta luostarista takaisin Irlantiin
siirtyneiden benediktiiniläisnunnien luostari.

Luostarin alueella tutustuimme myös kauniiseen
Henryn vaimolleen Margaretille rakennuttamaan
goottilaiseen kirkkoon, jonka koristeluissa oli
käytetty neljää eri väriä olevaa irlantilaisia
marmoria. Näistä kuuluisin Connemaran marmori
on väriltään vihreää. Lounaan nautimme luostarin
ravintolassa, jonka jälkeen matka jatkui kohti
Galwayta.

Irlannin historiassa synkimmät vaiheet ovat
ajoittuneet englantilaisten kanssa käytyjen tais-
telujen jälkeisiin vuosisatoihin maan siirryttyä
Englannille. Englantilaisten otettua maan hallin-
taansa tämä tietysti merkitsi katolisille irlantilaisille
ongelmia. Englannin tavoitteena oli muuttaa Irlanti
protestanttiseksi luovuttamalla mm. skottilaisille
suvuille Irlannista maa-alueita. Surullisin vaihe oli
Irlannissa kuitenkin 1840-luvulla suuren nälänhä-
dän aika, kun perunarutto tuhosi useana vuonna
perunasadon, köyhien pääasiallisen ruoan. Silloin
miljoonia irlantilaisia lähti mm. Amerikkaan. Irlanti
onnistui taistelemaan itsensä ensin vapaavaltioksi
vuonna 1921, ja vuonna 1931 se sai täyden
itsenäisyyden.

Galwayn kaupunki on irlantilaisittain suuri kau-
punki – onhan siellä n. 73 000 asukasta. Kaupungin
nimi tulee iirinkielisestä sanasta Gall eli valloittaja.
Kaupunkia hallitsi aikoinaan 14 kauppiassukua,
jotka tunnettiin Galwayn heimoina. Kaupungista
puhutaankin heimojen kaupunkina tai pikku
Dublinina. Se on myös eläväinen ja boheemi
opiskelĳakaupunki. Kaduilla kuulee kaiken aikaa
irkkumusiikkia, kun katusoittajia riittää joka
kulmalle. Kaupungissa vietettiin parhaillaan bank
holiday -viikonloppua, ja tuntui, että kaikkien piti
tulla pubeihin ja kaduille tunnelmoimaan.
Keskiaikaista tunnelmaa toivat kaupunkiin vanhat
muurit ja Spanish Arch, 1500-luvulta peräisin oleva
holvikaari paikassa, jossa espanjalaisten kauppa-
laivat aikanaan rantautuivat. Kaupungin nähtä-
vyyksiin oli helppoa tutustua kävellen, koska
yhteydet olivat lyhyet. Viimeisen yömme vietimme
ihan keskustassa Victoria-hotellissa.

Kiertomatkamme päättyi pääkaupunki Dubliniin.
Vaikka kaupungissa on yli puoli miljoonaa asu-
kasta, pääkaupunki tuntui suomalaisittain hyvin
sympaattiselta. Talot on rakennettu tiiviisti ja niissä
on erityisen värikkäitä ja komeita ovia. Kaduilla oli
täälläkin bank holiday -viikonlopun vuoksi runsaasti
väkeä. Samoin pubeja on kaupungissa runsaasti ja
ne olivat täpösen täysiä. Dublin on eläväinen,
puheensorinan, musiikin, pubeissa tuoppien kilinän
ja naurun täyttämä kaupunki. Kaupungin jakaa
kahtia pohjois-eteläsuuntaisesti Liffey-joki, jonka yli
on rakennettu lukuisia kauniita siltoja.

Grafton Streetiä pidetään yhtenä maailman kal-
leimmista ostoskaduista. Käynti siellä osoitti, että
ainakin osalla asukkaista tuntui menevän hyvin.
Grand Canalin alue onkin saanut nimensä ”Silicon
Docks”, jolla viitataan Kalifornian Piilaaksoon,
sĳaisevathan isot kansainväliset huipputekno-
logiayritykset, kuten Google, Facebook, Airbnb,
Linked ja Twitter näyttävine EU:n pääkonttoreineen
tällä alueella.

Toki nämäkin ovat osaltaan vaikuttaneet suuresti
siihen, että työllisyystilanne pääkaupungissa ja
koko Irlannissa on hyvä. Dublinista löytyy siis
vanhaa ja uutta, mikä tekee kaupungista hyvin
kiehtovan. Siellä olisi halunnut viipyä huomattavasti
pitempäänkin.

Matkan läksiäislounas syötiin Dublinin vanhim-
massa pubissa – Brazen Headissa. Tunnelma oli
erinomainen ja ruoka maittavaa.

Iltalento AY 1386 toi meidät turvallisesti ennen
puolta yötä Helsinki-Vantaan lentoasemalle hyvin
onnistuneelta matkalta, josta selvittiin EU-
rokotustodistuksella ja maskissa sujuvasti joka
paikassa. Asiantuntemuksella kerrottua infoa niin
Irlannin kulttuurista, politiikasta, taloudesta kuin
koulutuksestakin saimme pitkillä bussimatkoil-
lamme viitseliäältä Sylvia Mc Quinn -oppaaltamme.
Matka täytti ehdottomasti sille asettamamme
toiveet sataprosenttisesti!

Kalevi ja Liisa Saarelainen

Ruokamuistoja Sanomiin
Hallituksen kokouksessa keskustelimme perinteen välittämisestä nuoremmille. Aloitusaiheeksi sovimme
ruokamuistot. Kirjoita sinäkin omista muistoistasi. Millaisia ruokia syötiin lapsuudessasi? Olisiko sinulla
lempiruokia tai mitä inhosit? Maistuiko kouluruoka? Miten ruokaa valmistettiin ja säilöttiin? Mitä leivottiin
arkena, mitä juhlapyhiksi? Mitä vietiin tuliaisiksi? Millaiset olivat rotinat? Milloin maistoit ensimmäisen
kerran tuontihedelmiä tai eksoottisia herkkuja?

Laita muistosi Mikko Maliselle tai Ari Saarelaiselle tai kirjoita Facebook-sivulle.
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JULKAISUT ITSELLE tai lahjaksi!
1. Saarelaisten tarina (2003)
* Kertomuksia Saarelaisista ja suvuista
takavuosilta (LOPPUUNMYYTY)

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

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

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

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

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

Tilaukset: sp. veĳo.saarelainen@wippies.fi

Tilaukseen: nimi
osoite
puhelin
toimitus postiin vai automaattiin
(myös kotiinkuljetus lisämaksulla)

2021 ja 2022

2022

31.1.2022

, yhteisö 1000,-

Yhteisöjäsenmaksu 100,-

Jäsenrekisteriuudistus
Sukuseurassa otetaan ensi vuoden alussa hallituksen syyskuun kokouksen päätöksen mukaisesti
käyttöön uusi jäsenrekisteriohjelma. Se on ”pilvessä” eli nettiselaimen kautta käytettävä,
FloMembers-niminen ohjelma. Se tulee helpottamaan hallituksen jäsenrekisteriasioiden kanssa
työskentelyä nykyiseen järjestelmään verrattuna. Jotkut jäsenet ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa
siitä, tuleeko tämä jäsenrekisteriuudistus heikentämään tietoturvaa. Pääsy ohjelmaan on salasanan
takana, ja siihen pääsee vain hallituksen jäsenrekisteriä käyttävät henkilöt. Nimi- ja osoitetiedot
menevät myös jäsenlehden postitukseen. Tässä suhteessa tietoturvaan ei ole tulossa olennaisia
muutoksia. Tulen ottamaan vuodenvaihteessa jäsenrekisteriasioita hoitooni, jonka jälkeen
rekisteriasioissa, kuten esimerkiksi osoitteenmuutos, voi ottaa yhteyttä minuun.

Mikko Malinen

mikko.i.malinen@gmail.com

Perhemaksu 25,-
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KULJETUSPALVELU
SAARELAINEN KY
NILSIÄ. 044 035 3595

Myynti:
Maatalousliikkeet
Epira Oy
epira@epira.fi 
044 043 7472
www.epira.fi

Laadukkaat kotimaiset
eläinkuivikkeet! Jäsenmaksumme seuraavalla

toimintakaudella
• vuosĳäsenmaksu 15 euroa jäseneltä
• vuosiperhejäsenmaksu 25 euroa
perhejäseniltä
• ainaisjäsenmaksu 150 euroa
jäseneltä
• yhteisön vuosĳäsenmaksu 100 euroa
• yhteisön ainaisjäsenmaksu 1 000
euroa. SAARELAISTEN SUKUSEURA

-vuotta pyörillä50
HANKOMÄNTSÄLÄ

PYÖRÄTALO

ET. KEHÄKATU

TBPUUILO

PUUTAVARA

KALEVANKATUSaarelainen Oy
PYÖRÄTALO

AHOKAARI 6, HYVINKÄÄ � 019-415 377
AVOINNA MA-PE 9-18, LA 9-14
pyoratalosaarelainen.fi

MIKA SAARELAINEN
Toimitusjohtaja

mika.saarelainen@sifoy.fi

+358 50 529 3399

Huoneistohotelli Kivijärven Linnanmäki

Majoitusta 1–5 hengelle.
Anita Saarelainen, 0400 599090.



Onnellista
vuotta 2022!

Rauhaisaa
joulua

ja


