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Kuvat kertovat 
Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, vai 

miten se vanha sanonta menikään. Siispä ensi ke-

sänä ilmestyvä Saarelaisten kuvakirja kertoo tu-

hansia tarinoita suvun ihmisistä ja tapahtumista. 

Moni ei tule ajatelleeksi, miten arvokas aarteisto 

sieltä kotien albumeista taikka peräti kenkälaati-

koiden pohjalta saattaa löytyä. Kuvateoksessa nuo 

kuvat tulevat pelastetuiksi katoamiselta. Kirjassa 

ne avautuvat myös kaikille lukijoille ja kertovat 

katoavaa historiaa suvun vaiheista.  

 

Sukuseura on suuressa kiitollisuuden velassa kai-

kille niille, jotka ovat lähettäneet kuviaan suku-

seuran kuvapankkiin, jossa ne ovat olleet käytet-

tävissä kuvakirjaa varten. Menneinä vuosikym-

meninä valokuvia ei näpsitty niin paljon kuin ny-

kyään tehdään. Vanhat mustavalkoiset valokuvat 

ovat erityisen arvokkaita juuri sen vuoksi, että 

niitä useimmiten otettiin silloin, kun jotakin mer-

kittävää tapahtui.  

 

Olavi Martikainen on jälleen tehnyt jättimäisen 

työn, kun hän on selvittänyt vanhojen valokuvien 

alkuperää ja niissä olevien ihmisten henkilölli-

syyttä sekä laatinut kuviin liittyvät kuvatekstit. 

Tiedän omasta kokemuksestani, että tuo työ vaatii 

kärsivällisyyttä ja peräänantamattomuutta, sitä 

kuuluisaa suomalaista sisua. Kaiken kaikkiaan 

voidaan sanoa, että Olavi Martikainen on kaiva- 

nut esille julkisuuteen kaiken sen olennaisen,  

mitä suvun menneisyydestä on tallennettavissa.  

 
Se on ollut 15 vuotta jatkunutta talkootyötä. Mo-

nissa sukuseuroissa tähän ei ole pystytty palkatul-

la henkilöstölläkään. 

 

Sukujuhlaan on nyt aikaa noin neljä kuukautta. 

Sukukokouksessa valitaan hallituksen jäsenet jat-

kamaan sukuseuran työtä. Hallitus asettaa erityi-

sen vaalivaliokunnan, jonka tehtäväksi tulee tehdä 

ehdotus hallitukseen valittavista jäsenistä sekä 

toiminnantarkastajista. Toivon lukijoilta ehdotuk-

sia valittavista henkilöistä. Ehdotuksia voidaan 

jättää nykyisille hallituksen jäsenille, joiden yh-

teystiedot löytyvät Saarelaisten Sanomista.  

 

Sukupäivien ohjelmasta oli tietoja jo edellisessä 

sukuseuran lehdessä. Tässä lehdessä sukujuhlasta 

kerrotaan lisää toisaalla ja varsinainen kutsu suku-

kokoukseen ja – juhlaan julkaistaan toukokuussa 

ilmestyvässä Saarelaisten Sanomissa. Silloin ker-

rotaan myös sukujuhlan muista järjestelyistä, ma-

joitusvarauksista yms.  Tietoja julkaistaan myös 

sukuseuran internetsivuilla osoitteessa 

www.saarelaiset.fi.  

 

Toivotaan, että heinäkuun sää suosii sukujuhlaa ja 

varsinkin risteilyä Kallavedellä. Ukkosta ei ollut 

kutsuttu sukujuhlaan vuonna 2009 Lieksan Var-

paseenkaan, mutta kyllä se vain tuli sinne kuokka-

vieraaksi.  

 

 

 
 

Tavataan Peräniemen kasinolla 
Kuopiossa 
25.7.2015

 
 

Olavi Saarelainen 
puheenjohtaja
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Teollisuusneuvos Reino Saarelainen menehtyi 

Järvenpäässä 30.12.2014. Hän oli syntynyt 

Pielisjärven Hattuvaarassa 30.6.1934 Tahvo 

ja Siiri Saarelaisen perheeseen. Kaikki lapset 

tottuivat työskentelemään rinta rinnan isänsä 

kanssa mallitilaksi kasvaneella Myllykankaal-

la. Sodan jälkeen kaikki oli rakennettava uu-

destaan. 

sän opissa Reinosta kasvoi sahamies, ja 

hän peri isänsä kenttäsahan. Vuonna 1958 

Saarelaisen veljekset hankkivat sahan 

rinnalle höylän. Jo ensimmäinen hirsimökki 

sisälsi Reinon keksimiä hienouksia. Teollinen 

tuotanto alkoi 1960-luvun alussa, kun Sahaus- 

ja höyläysliike Veljekset Saarelainen aloitti 

Lieksassa. Paikallisten markkinoiden lisäksi 

kauppa kävi Honkatuotteen nimellä myös 

eteläisessä Suomessa, jonne Eino-veli perusti 

myyntikonttorin. Koneiden kehittäminen oli 

niellyt veljesten rahat ja he joutuivat myy-

mään enemmistön Honkatuotteesta varmis-

taakseen yhtiön kasvun.  

 

Myyntiyhtiö Honkarakenne perustettiin 1967 

Järvenpäähän. Reino Saarelainen muutti sa-

mana vuonna Ikaalisiin ja aloitti siellä höylä-

hirsituotannon. Pyöröhirsitehdas perustettiin 

Karstulaan 1971; sen johtajana toimi Arvo-

veli. Vuonna 1973 Japanin kaupasta saadun 

ennakon turvin Honkatuotteen omistus han-

kittiin takaisin suvulle, ja Karstulan tehdasta 

laajennettiin. Reino Saarelainen toimi Ikaalis-

ten tehtaan johtajana vuoteen 1976 saakka, 

jolloin hänestä tuli Honkarakenteen toimitus-

johtaja Eino-veljen menehdyttyä sydänkohta-

ukseen. Vanhemmista veljistä Viljo ja Nestori 

toimivat myynnin parissa. 

 

Reino Saarelaisen johtajakausi Honkaraken-

teella oli voimakkaan kasvun aikaa. Honka oli 

johtava tuotemerkki niin kotimaassa kuin 

viennissä. Honkarakenne listautui pörssiin 

1987. Vuonna 1988 Honkarakenne sai valta-

kunnallisen yrittäjäpalkinnon ja 1989 sille 

myönnettiin tasavallan presidentin kansainvä-

listymispalkinto. Suurimmillaan Honkaraken-

teella oli viisi tehdasta: Lieksassa, Ikaalisissa, 

 
 

 

Karstulassa, Alajärvellä ja Paltamossa. 1990-

luvun alun lamasta Honka selvisi kansainvä-

listymällä. 

 

Reino Saarelainen toimi Honkarakenteen toi-

mitusjohtajana 1976–1994 ja sen jälkeen hal-

lituksen puheenjohtajana vuoteen 2002 saak-

ka. Hän oli erityisen kiinnostunut tuotannosta 

ja tuotekehityksestä. Hän vieraili usein teh-

tailla ja pysähtyi juttelemaan miesten kanssa 

tuotannon sujumisesta. Hän kehitteli hirsipro-

fiileja, tiivistystä ja kuivausta vielä eläkepäi-

villäänkin. Hänen nimissään on useita alan 

patentteja. Hän toimi Veljekset Saarelaisen 

säätiön puheenjohtajana ja mm. Lieksan Rota-

reiden presidenttinä. 

 

Reino Saarelainen rakennutti Pielisen rannalle 

hirsitalon eläkepäiviään varten. Hän nautti 

marjastamisesta, kalastamisesta ja metsätöistä 

niin Lieksassa ja Saimaalla kuin Lapissakin. 

Sairaus alkoi kuitenkin verottaa hänen voimi-

aan ja hän palasi vaimonsa Sirkan kanssa Jär-

venpäähän lähemmäksi lapsia ja lastenlapsia, 

jotka olivat hänelle hyvin rakkaita.  

I 

Honkarakenteen perustaja Reino Saarelainen on poissa 
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Teollisuusneuvos Reino Saarelainen jätti  

merkittävän jäljen suomalaiseen hirsiraken-

tamiseen. Viimeisimpiä hänen keksintöjään 

oli savuton savusauna, jonka lempeistä löy-

lyistä ja isäntäväen vieraanvaraisuudesta lu-

kemattomat vieraatkin saivat nauttia. Hänen 

aloitteestaan Heikki Turunen kirjoitti kirjat 

Jumalan piika ja Hongan tarina.  

 

 

 

Reino Saarelainen jäi mieliimme idearikkaa-

na, rehtinä ja reiluna johtajana. Hän ei antanut 

periksi vaikeuksien edessä, vaan uskoi, että 

niistä selvitään kovalla työllä ja kekseliäisyy-

dellä. Hän toimii tänäkin päivänä meille esi-

merkkinä.  

 
Anita Saarelainen  
Kirjoittaja on vainajan veljentytär. 

 

 

 

 

Saarelaisten sukuseuran ainaisjäsen 

Toini Oittinen (os. Saarelainen ) 
nukkui pois hiljattain 101-vuotiaana. 

 
Toini Oittinen syntyi 14.1.1914 Juuan Vuokon kylässä. Lapsuutensa hän asui Vuokon kylän Mön-

nin vaaralla Yläpihassa. Hän kävi ylioppilaaksi Nurmeksessa ja opiskeli sairaanhoitajaksi Helsin-

gissä. Valmistuttuaan hän työskenteli sairaanhoitajana aluksi Helsingissä.  

 

Toini meni naimisiin lääket.lis. Kalle Sakari Oittisen kanssa vuonna 1940. Sotien jälkeen he muut-

tivat pohjoiselle Pohjanmaalle ja työskentelivät Raahessa, Iissä, Oulaisissa ja Oulussa. He saivat 

kolme lasta. Eläkepäiviksi Toini ja Kalle Oittinen muuttivat asumaan Katajanokalle Helsinkiin. He 

saivat viisi lastenlasta. Toini jäi leskeksi v. 1986 ja ehti vielä nähdä kaikki seitsemän lastenlasten-

lastaan.                                              Teksti ja kuvat: Tytti Oittinen 

 

Toini Oittinen, 94-vuotias vanharouva häähattuineen ja 

sama daami tummassa hatussa 1930-luvun lopulla tai 1940-luvulla 
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etter (Pekka) Saarelainen syntyi 
18.8.1868 Kolilla ja kuoli 16.5.1933 
Pielisjärvellä vanhainkodissa. Edus-

kuntaan hän tuli Walter Andersin tilalle 
Suomalaisen puoleen edustajaksi 
26.10.1909. Maalaisliiton edustajana hän 
toimi eduskunnassa 1914, 1917 – 1921 ja 
1924 -1930.  
 
Eduskuntatyössä hän toimi Lakivaliokun-
nan, Laki- ja talousvaliokunnan, Sotilas-
asiainvaliokunnan, Suuren valiokunnan ja 
Talousvaliokunnan jäsenenä. Eduskunnan 
pöytäkirjojen mukaan hän käytti aktiivises-
ti puheenvuoroja ja pyrki monin tavoin 
edistämään kotiseutunsa elinkeinoelämää 
ja ihmisten hyvinvointia. Erityisen aktiivi-
sesti hän puolusti tasavaltalaista hallitus-
muotoa, kun eduskunnassa pyrittiin muo-
dostamaan Suomesta kuningaskuntaa. 
 
Pekka Saarelaisen elämäntyötä voidaan 
pitää erityisen merkittävänä senkin vuoksi, 
että hän toi pohjoiskarjalaista näkökulmaa 
itsenäisen Suomen rakentamiseen ja edisti 
monin tavoin erityisesti kotikylänsä Kolin 
kehitystä. Hän oli niitä harvoja pohjoiskar-
jalaisia vaikuttajia, joiden työllä oli merki-
tystä suomalaisen yhteiskunnan muotou-
tumiseen 1900-luvun alkupuolella. 
 
Poliittisessa toiminnassa Saarelainen edus-
ti sovittelevaa linjaa, joka näkyi esimerkiksi 
hänen puheenvuorossaan, kun hän halusi 
kohtuullisuutta kansalaissodan jälkeen 
punaisten vankien kohtelussa. 
 
Pekka Saarelainen perusti 1896 Kolille 
ensimmäisen kansakoulun, joka toimi viisi 
vuotta hänen kotitilallaan Saarelassa. 
Hänen aloitteestaan syntyi myös Kolin 
rukoushuone, nykyinen kirkko. 
 
Hyväsydäminen kun oli ja köyhän kansan 
ystävä, Pekka Saarelainen takasi monen 
Kolin kylän asukkaan velkoja. Kotitila  meni 

konkursissa ja Pekka joutui vanhainkotiin. 
Hänen hautapaikallaan Lieksan  hautaus-
maalla ei ole minkäänlaista muistomerkkiä. 
 

 
 
 
Otteita Pekka Saarelaisen puheenvuoroista: 
 
”Käsityksemme on se, että jos monarkistinen 

hallitus , vaikkapa perustuslaillinen, …niin tulisi 

hallitsijan neuvonantajina olemaan ylimysmieliset 

hoviherrat. Mahdollisesti siinä kansamme 

holhoojajoukossa olisi ruotsalaisilla etusija ja 

perässä voisivat tietysti liehakoida suomalaiset 

vanhoilliset ylimykset…” Keskustelu Suomen 

hallitusmuodosta 13.6.1917 

 
”Käsitykseni mukaan… määräykset syvästi 

loukkaavat sekä kustantajan että päätoimitta-

jan perustuslaillisia oikeuksia , niin minä en voi 

ollenkaan hyväksyä edustaja Kailan tekemää 

ehdotusta.”  

”Joensuussa ilmestyvän Korpi-Jaakko nimisen 

sanomalehden, joka taisteli isänmaan puolesta, 

anarkistiset virkamiehet lakkauttivat.” Keskustelu 

painovapauslaista 13.12.1918 

 

P 

Kansanedustaja Petter Saarelainen 
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”Kovin usein ilmenee etuoikeutetuksi luokaksi 

muodostuneessa virkamiehistössä aivan 

vanhentuneita käsityksiä sen asemasta yhteis-

kunnassa..” Keskustelu virkamiesten olojen 

uudistamisesta 4.12.1917 

 
”…Onko käynyt niin, että maanviljelijät olisivat 

rikastuneet, sillä tuotantokustannukset ovat olleet 

kohonneiden työhintojen ja menojen suhteen 

erittäin korkeat. Pikemminkin olen sitä mieltä, että 

elintarvikkeiden välittäjät, niin sanotut gulaskit 

ovat hyötyneet tästä välittämistoiminnasta.” 
Keskustelu suurten tulojen verosta 12.12.1917 

 ”…Työläisten kiihottajat ovat melkein yksin 

olleet syylliset kapinan syntymiseen. Sovitteleva 

kanta on vankeihin nähden oikeampi kuin 

hallituksen esityksen pakollinen kanta. Keskustelu 

hallitusmuodosta (esillä kansalaissota-asiat, kuten 

syyllisyys). 14.6.1919 

 

 

Teksti:  Olavi Martikainen ja 
  Olavi Saarelainen 
 

 
 

 
 
Saarelaisten Sukuseura ja Kolin Kotiseutuyhdistys ovat aloittaneet neuvottelut hautamuistomerkin 

saamiseksi Petter (Pekka) Saarelaisen viimeiselle leposijalle Lieksan hautausmaalle.  

 

Neuvottelussa 26.2.2015 Kolin koululla päätettiin lähettää Lieksan seurakunnalle yhdistysten 

yhteinen anomus, jossa pyydetään Petter Saarelaisen viimeisen leposijan julistamisesta 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi hautapaikaksi. Samalla tiedustellaan seurakunnan näkemystä 

hautakivestä sekä ehdotetaan, että seurakunta vastaisi jatkossa haudan hoidosta. 

 

Neuvottelussa päätettiin lisäksi, että Kolin kylälle, myöhemmin päätettävään paikkaan, hankitaan 

muistolaatta tai vaihtoehtoisesti muistokivi ja siihen -laatta. Kolin Kyläyhdistys neuvottelee 

sopivasta paikasta seurakunnan kanssa. 

Hankkeeseen liitttyvät lupa-asiat, muistolaatan paikka sekä rahoitusvaihtoehdot selvitetään tämän 

vuoden aikana. Hankkeen toteuttaminen siirtyy ensi vuoteen.

  
 

 

 

 

Kolin koululla pidetyssä 

neuvottelussa Kolin 

Kotiseutuyhdistystä edustivat Erkki 

Turunen (kuvassa vas), Ilmari 

Martikainen, Pentti Saarelainen sekä 

Merja Tolvanen. 

 

Sukuseuraa edustajat:  Olavi 

Saarelainen. Raimo Saarelainen sekä 

Marjatta Törhönen 

 

Muistomerkin hankkiminen kansanedustaja Petter Saarelaiselle 
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Kesätapaaminen Kolin 
Maunolassa 

Kolin Maunolan sisarusten tapaaminen oli 

tutussa ympäristössä perintötilalla Kolilla 

13.7.2014. Helteinen sää suosi tilaisuutta. 

Vietimme yhteistä aikaa ja muistelimme 

menneitä sekä nautimme karjalaisia herkkuja 

synnyinkodissamme. Pitkällä siimalla saatu 

hauki juhlisti osaltaan juhla-ateriaamme.  
 

 
Vasemmalta : Ritva Lukkarinen-Puruskainen, Anja 

Horttanainen, Raino Saarelainen, Senja Kukkonen ja 

Raili Turunen 

 

 
 

Nuorin osallistuja vajaan vuoden vanha Topias 

Hiltunen 

 

 

Kävimme myös Kolin hautausmaalla Tuomon 

haudalla 
 

 
 

Vasemmalta: Anja Horttanainen, Senja Kukkonen, 

Ritva Lukkarinen-Puruskainen, Liisa Saarelainen, Raili 

Turunen, Lauri Turunen ja Raino Saarelainen 

 

 

 
 

Pitkällä siimalla saatu hauki, paino 8,9 kg, pituutta 114 

cm, ympärysmitta 43 cm. Syrjälampi 12.07.2014  

 

 

 

Kuvat ja teksti: Raino Saarelainen, Rauma 
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lemme tilanneet aurinkoisen ja 

lämpimän sään sukupäivän 

ajaksi Kuopion seudulle. 

Toivomme nyt vain, että säänhaltijat 

hyväksyvät tilauksemme.  
 

Kuopioon on helppo tulla sekä omalla autolla 

että julkisilla kulkuvälineillä. Parkkipaikkoja 

löytyy Lappalaisenkadulta Väinölänniemellä 

ja myös Peräniemen kasinon edustalta. Hotelli 

Puijonsarveen majoittujille parkkipaikat löy-

tyvät hotellilta ja sieltä on lyhyt kävelymatka 

juhlapaikalle Peräniemen kasinolle. Karavaa-

nareille löytyy paikat Rauhanlahden alueelta. 

Helsingin suunnasta ehtii mainiosti junalla 

Kuopioon ennen tilaisuuden alkua. Myös 

Tampereen suunnasta on junayhteys, jonka 

tuloaika Kuopioon on tosin klo 12 jälkeen. 

Oulusta ja Kajaanista ehtii oikein hyvin ju-

nalla Kuopioon. Junien kesäaikataulut saa-

daan vasta alkukesästä. Linja-autoyhteyksiä 

on vähän joka suunnasta.  

 

Hallitus on varannut Kuopiossa yöpyjille 40 

huonetta. Kahdenhengen huoneen hinnaksi on 

sovittu 90 euroa ja yhden hengen huoneen 

hinnaksi 70 euroa. Huonekiintiö on varattu 

19.6.2015 saakka. Huonevaraukset on 

tehtävä siis 19. kesäkuuta mennessä 

suoraan hotellista, puh. 010 762 9500, 

sähköposti: sales.kuopio@sokoshotels.fi.  

 

 

   

   

   

   

    

Hotelli Puijonsarvi sijaitsee kävelymatkan  

päässä juhlapaikasta, osoitteessa Minna 

Canthinkatu 16. Kuopiossa on paljon muita-

kin hotelleja, mutta Puijonsarvi on lähinnä 

juhlapaikkaa.  

 

Toivomme, että mahdollisimman moni ma- 

joittuu samaan hotelliin, jolloin tarjoutuu 

mahdollisuus yhdessäoloon myös juhla-

ohjelman päätyttyä. 

 

Sukujuhlaan pitää ilmoittautua 

erikseen 15.6.2015 mennessä. 

Sukuseuran internet-sivuille tulee linkki, josta 

voi ilmoittautua sähköisesti. Ilmoittautua voi 

myös sähköpostilla osoitteeseen 

posti@saarelaiset.fi tai Raimo Saarelaiselle 

numeroon 050 563 2180,  tai postitse:  

Raimo Saarelainen, Hofinkatu 9,  

80140 Joensuu.  

 

Kokouskutsu sukukokoukseen ja juhlaohjel-

ma ja muuta informaatiota julkaistaan touko-

kuussa ilmestyvässä Saarelaisten Sanomissa.  

 

Toivomme, että varustaudutte hyvin tapaa-

miseen. Hyvä varustus on iloinen mieli. Se on 

tärkein asia, joka pitää ottaa mukaan.  

 

Olavi Saarelainen 
Puheenjohtaja  

 

 

 
 

Sukupäivien ohjelma, tiedot majoitusvaihtoehdoista ja kustannuksista löytyvät 
sukuseuran nettisivuilta www.saarelaiste.fi/tapahtumat sekä toukokuussa 

ilmestyvästä Saarelaisten Sanomista. 
 

Ilmoittautua voit jo nyt tai viimeistään 15.6.2015 mennessä 

 internetosoitteessa: 
https://www.webropolsurveys.com//saarelaiset.net

O 

Tervetuloa kuudensille sukupäiville - 
tavataan sukujuhlassa 25.7.2015 

mailto:sales.kuopio@sokoshotels.fi
mailto:posti@saarelaiset.fi
http://www.saarelaiste.fi/tapahtumat
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Eino Saarelaisen 

Tarinakirjan muistelmia 2 
 
 

li syksy 1949, kun sain 
ensilumien aikaan kyyti-
tilauksen nimismies 

Kinnuselta Lapinlahden asemalle 
yöjunalle. Läksimme hyvissä ajoin, 
kun tie oli lumisohjoinen.  
 

Kun olimme ohittaneet Pärnänmäen, oli 

tiellä jotain valkeaa, ikään kuin 

paperisäkki. Kun tuli lähemmäksi, 

hiljensin vauhtia ja käänsin autoa 

vasemmalle.                     
        Maija   ja Eino Saarelainen 1949 tai -50 

                                                                                   Annin kuppilan edessä Varpaisjärvellä 

 

Huomasin viime hetkellä miehen makaavan poikittain tiellä. Sain auton pysähtymään sohjoiseen 

tienlaitaan. Nousin autosta ja herättelin miestä; nouse ylös, voit jäädä vaikka auton alle. Kun siinä 

vähän aikaa mietittiin, nimismies sanoi, että viedään mies Lapinlahden poliisiasemalle putkaan.  

 

Kun auto oli saatu työnnettyä tielle, nimismies vähän suutahti. Sillä oli vain matalat kengät jalassa, 

kun kerran oli menossa herrojen Helsinkiin. Kengät kastuivat, kun siinä lumisohjossa työnnettiin 

autoa tielle. Kun tultiin poliisiasemalle, nimismies yritti maksattaa sillä puliukolla kyydin, mutta 

mies oli p.a.  

 

Kun mies oli saatu elävänä talteen, jatkoimme matkaa asemalle. Juuri ehdittiin ennen junan tuloa. 

Kyllä nimismiestä sapetti, kun piti junaan nousta sukat ja kengät märkinä. Minulle jäi epäselväksi, 

maksoiko mies koskaan kyytiään. Minä sain kuitenkin joskus myöhemmin omani pois. Kyllä oli 

taas kerran hyvää tuuria, kun huomasin miehen,  ettei tullut juoppoa yliajetuksi.  

Teksti ja kuva: Eino Saarelainen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

Kirjoita Saarelaisten Sanomiin 

Kirjoita muisteluita, ilmoita merkkipäivistä, lähetä kuvia nykyisistä ja menneistä juhlista, kerro uusista 

suvun jäsenistä. Jaa muistosi menneistä ja nykyisistä tapahtumista sukuseuralaisten kanssa. 

 

Toimitus pidättää oikeuden tarvittaessa hiukan editoida tekstejä. Ilmoita sekä tekstien että kuvien teki-

jät. Älä lähetä ilman lupaa tekijänoikeuksien alaista materiaalia. Liitä mukaan yhteystietosi, jos käytät 

nimimerkkiä. Nimetöntä aineistoa ei julkaista. 

 

Lähetä aineisto mieluiten sähköpostia käyttäen: 

olavi.saarelainen@pp.inet.fi tai marjatta.torhonen@gmail.com 
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Sukuseuran korut 
 

Sukuseuran nimikkokorut on 
suunnitellut ja valmistanut 
korutaiteilija Heta Anderson 
hallituksen hyväksymien mallien 
pohjalta. Korut valmistetaan sterling-
hopeasta käsityönä ja virallisesti 
leimattuina. Koruja valmistetaan 
tilaustyönä myös keltakullasta. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Kalvosinnappien hinta 125 €, 

solminoneulan hinta 115 € 

Koruja voi tilata Kalevi Saarelaiselta 
 osoite: Ruonasalmentie 10 b, 00830 Helsinki 

 puh.0400 467 003 

 E-mail: kalevi.saarelainen(at)herdesign.fi 


