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KUOPIOSTA 

KUULTUA 
 
Saarelaisten sukujuhla 
25.7.2015 Kuopiossa Pe-
räniemen kasinolla oli 
onnistunut sukuseuram-
me 15. toimintavuoden 
huipennus.  Puheenjohta-
ja Olavi Saarelainen toi-
votti aterioinnin jälkeen 
vieraat tervetulleiksi juh-
laan ja samalla sukulaisia 
tapaamaan. Hänellä oli myös ilo luovuttaa Var-
paisjärveltä seikkaillut Esko-Nalle velvoittavin 
saatesanoin jatkamaan retkeään suvun jäsenten 
parissa.  Nyt se on allekirjoittaneen perheessä. 
Ristiinan mökillä Esko-Nallea odotti lukuisa saman 
sukuisten ystävien joukko, josta Nalle halusi heti 
kertoa kuvan kera Facebookissa. 
 
Kuopion konservatorion Senkka-orkesteri aloitti 
juhlan musiikillisen osuuden tunnelmaa nostatta-
vasti Mendelsonin ” Prinsessa Ruususen juhla-
marssilla”. Sen jälkeen oli vuorossa Saarelaisten 
laulu orkesterijohtaja Heikki Ritvasen säestämä-
nä. 
 
KTT Anita Saarelainen kertoi juhlaluennossaan 
kiinnostavasti, mitä tutkimustuloksia ja johtopää-
töksiä hänen väitöskirjansa sisälsi. Siinä tarkaste-
lun kohteena olivat raha, valta ja rakkaus perhe-
yhtiön näkökulmasta. 
 
Mittavan ja monta sukujulkaisua tuottaneen ura-
koinnin sukuseuran hyväksi tehnyt sukututkija 
Olavi Martikainen kertoi, kuinka työ, harrastus ja 
rakkaus on vienyt miestä. Sen jälkeen hän esitteli 
uusimman julkaisunsa, upean suvun jäsenistä 
tehdyn ”Saarelaisten kuvakirjan”. Puheenjohtaja 
kiitti Olavia hänen suuresta työpanoksestaan Saa-
relaisten suvun kartoittamisessa ja luovutti sih-
teerin kanssa hänelle korutaiteilija Heta Anderso-
nin valmistaman sukuseuran oman kultaisen an-
siomerkin.  
 
Heikki Saarelaisen letkeästi spiikkaama juhla 
päättyi Senkka-orkesterin soittamaan, Merikan-
non säveltämään ”Kesäyön valssiin”. 

Väliaikakahvittelun jäl-
keen alkoi varsinainen 
sukukokous, jota johti 
kunniapuheenjohtaja 
Seppo Saarelainen ru-
tinoidusti. Päätökset syn-
tyivät juohevasti, kun ra-
hastonhoitaja ja sihteeri 
esittivät toimintakauden 
2012 – 2014 tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuk-
sen. Puheenjohtaja esitteli 
lisäksi toimintasuunnitel-
man kaudelle 2015 - 2018, 
jäsenmaksut sekä talous-

arvion. Vaalitoimikunnan ehdotukset hallituksen 
jäsenistä sekä toiminnantarkastajista hyväksyt-
tiin. 
 
Sitten oli taas juhlallisuuksien vuoro. Seppo luo-
vutti sukuseuran pitkäaikaiselle puheenjohtajalle 
ja sukuseuraa menestyksellä luotsanneelle Olavi 
Saarelaiselle kunniakirjan, jolla hänet nimettiin 
sukuseuran uudeksi kunniapuheenjohtajaksi. Sih-
teeri ojensi hänelle vielä nahkakansiin sidotun 
Saarelaisten kuvakirjan sekä sukuseuran kal-
vosinnapit. Olavi puolestaan kiitti hallituksen jät-
täviä Heikki Saarelaista ja Olavi Martikaista luo-
vuttamalla heille nahkakansiin sidotut Saarelais-
ten sukukirja 2:n ja kuvakirjan sekä Heikille suku-
seuran kalvosinnapit. Olavi kiitti työnsä jättäviä 
seuran toiminnantarkastajia Pirkko ja Pertti P.J. 
Saarelaista ojentamalla heille sukuseuran pöytäs-
tandaarit.  
 
Sukuseuran puheenjohtajaksi valittuna allekirjoit-
tanut voi todeta, että sukuseura on saavuttanut 
15 vuoden aikana kaiken sen, mihin sukuseurat 
yleensä pyrkivät. Jatkossa edessämme ovat uudet 
haasteet, minkä vuoksi kaikki hyvät ideat ja toi-
veet jäsenistön taholta ovat tervetulleita. Pyy-
dänkin, että toimitatte hallitukselle runsaasti eh-
dotuksia ja palautetta vastaamalla jäsenkyselyyn. 
Vastausten perusteella voimme linjata sukuseu-
ran toimintaa tulevina vuosina teidän toiveidenne 
mukaiseksi. 
 
Helsingissä 10. syyskuuta 2015. 

Kalevi Saarelainen 
puheenjohtaja 



Saarelaisten Sukuseuran kuudennet sukupäivät pidettiin 

heinäkuussa 2015 Kuopiossa Peräniemen Kasinolla 
 

 
Heikki ja Marja Saarelainen sekä Olavi Martikainen ottivat juhlavieraat vastaan kasinolla 

 

 
Kasinon juhlasali täyttyi Saarelaisista 

 

 
Tohtori Anita Saarelainen piti juhlapuheen 

 
Senkka-orkesteri viritteli piuhoja musiikkia varten 
 

 
Puheenjohtaja Olavi Saarelainen seuraa ohjelmaa 
 
 



 
 

 
 
 

Sukupäivien päätteeksi 
risteiltiin Osmo-laivalla 
upealla Kallavedellä, nautit-
tiin iltapalaa ja laulettiin 
yhteislauluja. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Raha, valta, rakkaus perheyrityksessä
 

Kauppatieteiden tohtori 

Anita Saarelaisen juhlapuhe 

 
Aiheenani on: Raha, valta ja rakkaus perheyrityk-

sessä. Se oli myös väitöskirjani aiheena. Aloite-

taan rahasta. Raha on vaihdon väline ja arvon mit-

ta. Vaihdamme aikaamme palkkaan ja rahalla os-

tamme tavaroita ja palveluja. Entä mitä raha 

merkitsee yrittäjälle? Alkavat yrittäjät toivovat 

hyvää toimeentuloa, eivät niinkään nopeaa rikas-

tumista. Muita syitä, jotka saavat ihmisen yrittä-

mään, ovat yrittämisen vapaus, työaikojen jousta-

vuus ja itsensä toteuttaminen. Yrittäjä laittaa yri-

tykseensä omia ja lainarahoja riskille alttiiksi. 

Suhtautuminen yrittäjiin on Suomessa kaksija-

koista: yrittäjän odotetaan luovan työpaikkoja ja 

tuovan verotuloja – rikastua ei sallita.  

 

Seuraavaksi puhun vallasta. Valta maistuu, valta 

houkuttaa. Mitä valta on? Se on mahdollisuus hal-

lita tai päättää tai määrätä asioista. Valtaa on vi-

ranomaisilla ja medialla. Poliittinen vallankäyttö 

on taas yhteisten resurssien jakamista. Suuryrityk-

sillä voi olla valtaa jopa eri maiden hallituksiin.  

Pienissä yrityksissä valta on yrittäjällä, joka myös 

omistaa yrityksensä. Perheyrityksissä on omista-

jan valtaa, johdon valtaa, sekä työntekijöiden ja 

sidosryhmien vaikutusvaltaa. Teemani olivat raha, 

valta ja rakkaus. Seuraavaksi puhun rakkaudes-

ta. Mitä tekemistä rakkaudella on perheyrittämi-

sen kanssa? Rakkaus on kuitenkin iso asia, sillä 

perheyritys perustuu puolisoiden, lasten ja jopa 

suvun yhteiselämälle.  

 

Tutkin väitöskirjassani myös todellisuuspoh-

jaista televisiodraamaa ”Puhtaat valkeat laka-

nat”. Kyseinen tv-sarja kuvaa elämää yrittäjäper-

heessä ja perheyrityksessä. Perheen vaikutus yri-

tykseen näkyi sekä työvoima- ja osaamisresurssi-

na että ristiriitoina. Raha, valta ja rakkaus ovat 

ikuisia teemoja. Rakkaus näkyy luottamuksena, 

huolenpitona ja toisista välittämisenä. Kun on ra-

haa ja rakkautta, syntyy luottamus. Silloin per-

heenjäsenet haluavat tehdä hyvää ja toimia vas-

tuullisesti, vaikkei heillä olisi johdon valtaa. Yrit-

täjät ovat erilaisia. Tv-draamasta löytyi ihanteelli-

nen yrittäjä, joka koki yrittämisen elämäntehtä-

väkseen.  

 

 

 

 

Liikemiehelle ja pelurille bisnes oli mielenkiin-

toista peliä, velvollisuudentuntoinen jatkaja  

toteutti isänsä tahtoa ja yrittäjäpuoliso taas toimi 

vahvana taustavaikuttajana.  

 

Perheyrityksessä perheenjäsenet vaikuttavat mo-

nella tasolla: työntekijänä, johtajana, omistajina, 

päätöksentekijöinä, taustavaikuttajina, auttajina 

jne. Raha ja valta kuuluvat johtajille ja omistajille. 

Rakkaus ja valta näkyvät haluna huolehtia yrityk-

sen maineesta ja perheen kunniasta. Nämä kolme 

asiaa, eli tuloksenteko, vastuullisuus ja maineesta 

huolehtiminen tähtäävät yrityksen jatkuvuuteen, 

joka on perheyrittäjyyden ydin. Vaikka kyse on 

perheyrityksistä, perhekään ei saa nousta bisnek-

sentekoa tärkeämmäksi. Toisaalta myös yritys voi 

riistää perheeltä. Yrittäjä tekee pitkää päivää ja 

hänen pitäisi huolehtia myös itsestään ja antaa 

aikaansa läheisilleen ennen kuin on liian myöhäis-

tä. Jotta ongelmat voidaan estää, pitäisi pystyä 

huolehtimaan kaikkien kolmen edusta, niin joh-

don, omistajien kuin perheenkin. Silloin raha, val-

ta ja rakkaus ovat tasapainossa. Perhe yrityksen 

johdossa yhdistää vallan ja rakkauden.  

 

Loppuun haluan vielä lisätä yhden tutkimustiedon. 

Vaikka perheyrittämiseen liittyy haasteita, tutki-

muksessa on todettu, että perheyrittäjät ovat elä-

määnsä tyytyväisempiä kuin muut. He kokevat 

haasteiden ja voimavarojensa olevan tasapainossa. 

He nauttivat saamastaan arvostuksesta ja elämä on 

mielekästä ja merkityksellistä. Eläköön per-

heyrittäjyys myös Saarelaisten suvussa!                             

 

Esitelmän on lyhentänyt Kalevi Saarelainen 
 

 
 

 

KTT Anita Saarelaisen juhlaesitelmä on luetta-
vissa kokonaisuudessa sukuseuran nettisivuilla. 

www.saarelaiset.fi. 
Sivuilla on seuran jäsenille paljon muutakin 

ajankohtaista tietoa. 

Käyttäjätunnus: sanomat 
Salasana: eskonlatu 



 JÄSENKYSELY  
 
 

Vastaaja_________________________________________________________ 

 

Osoite: __________________________________________________________________________ 

 

Sähköposti:_______________________________________________________________________ 

 

Puhelin nro: ____________________ Sukuhaaran nro: _____________________________________ 

 

 

1. Mitä odotuksia ja toivomuksia Sinulla on sukuseuran toimintaan toimintakaudella 2015 – 2018,  

esimerkiksi nuorten aktivoimiseksi mukaan. 

 

 

 

 

2. Millaisia juttuja ja kirjoituksia haluat Saarelaisten Sanomiin?  Oletko halukas kirjoittamaan tai 

 toimittamaan materiaalia? 

 

 

 

 

3. Ovatko sukuseuran kotisivut nykytavalla riittävä kanava tiedon jakamiseksi jäsenistölle?  

Mitä toivomuksia Sinulla on viestinnän kehittämiseksi?  

 

 

 

4. Kannatatko Saarelaisten Sanomien siirtämistä nettilehdeksi? 

 

 

5. Oletko valmis maksamaan painetusta lehdestä ja sen postituksesta erillistä maksua,  

jos siirtyisimme nettilehteen? 

 

 

6. Hyväksytkö, jos Saarelaisten Sanomissa tarjottaisiin maksullista mainostilaa jäsenyritysten 

 ilmoituksille? 

 

7. Oletko valmis maksamaan kerran 50 € tukimaksua oltuasi jo kymmenen vuotta ainaisjäsen? 

 

8. Hallitus toivoo, että jokaisen sukuhaaran yhteydenpitäjiksi nimetään oltermanni ja emäntä. 

Keitä henkilöitä Sinä ehdotat omasta sukuhaarastasi? Lähetä henkilöiden nimet yhteystietoineen. 

 

 

 
 

Jäsenkyselyn vastaukset tulee lähettää 15.12.2015 mennessä puheenjohtaja Kalevi Saarelaiselle sähköpostis-

sa: kalevi.saarelainen@herdesign.fi tai postissa os. Ruonasalmentie 10b as.3; 00830 Helsinki. 

Jos haluat vastata jäsenkyselyyn e-meilinä käyttäen kyselykaavaketta, voit tilata sen sähköpostiisi  

osoitteista: kalevi.saarelainen@herdesign.fi tai marjatta.torhonen@gmail.com 
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Kansanedustaja Pekka Saarelaisen hautakiven paljastus 

 

 
Kesäkuun 27. päivänä 2015 kokoontui Saarelaisten Sukuseuran hallitus ja joukko muita Saarelaisia Lieksan 

Mähkön hautausmaalle juhlistamaan kansanedustaja Pekka Saarelaisen hautakiven paljastamista. 
 
 

 
Kuva: Marjatta Törhönen 

”Elämän kunnioittamiseen kuuluu kyky arvostaa 

elettyä elämää vielä kuoleman jälkeenkin. Kunni-

oittava ja arvostava suhtautuminen elämään tar-

koittaa sitä, että muistamme ihmisen työtä, hänen 

elämäänsä ja toimintaansa meidän joukossamme 

ja sitä, että hän yksinkertaisesti oli yksi meistä.” 
Kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelainen puheessaan 

 
 
 
Olavi Martikainen kertoi tilaisuudessa Pekan vai-

heista kansanedustajana ja hänen työstään maa-

kuntamme hyväksi. Tilaisuuden lopuksi laulettiin 

yhdessä Karjalaisten laulu. 

 
Kolin kotiseutuyhdistyksen kukkaseppeleen 
laskivat Sulo Eskelinen ja Matti Ponkilainen 

 
Sulo Eskelinen toi myös Lieksan kaupungin tervehdyk-
sen. Hän muisteli Pekan vaiheita kansanedustajana 
Kuvat ja tekstit: Seija Saarelainen 



 

 
 

 
 
 

 

On jäsenmaksujen aika! 
 

Sukuseuran kuudensilla sukupäivillä hyväksyttiin hallituksen esitys sukuseuran jäsenmaksujen korottami-
sesta. Ne ovat ensi vuonna 15 euroa/henkilö ja ainaisjäseniltä 150 euroa/henkilö. Jos olet unohtanut 
maksaa tämän vuoden jäsenmaksun (12 euroa/henkilö), voit maksaa molemmat 
jäsenmaksut nyt samalla kertaa. 
 
Tuo perheesi ja suvun nuorisoa mukaan sukuseuraan maksamalla heidän puolestaan 
seuran jäsenmaksu - vaikka joululahjaksi. Muita mainioita joululahjavinkkejä löytyy taka-

kannen sukukirjojen ja sukukorujen joukosta! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Saarelaisten Sukuseura ry:n jäsenmaksut 

Maksun saaja: Saarelaisten Sukuseura ry 

Saajan tilinumero: Kuopion Osuuspankki, FI46 5600 0520 2536 52 

Jäsenmaksu 2016: 15 euroa/henkilö, ainaisjäsen 150 euroa/henkilö 

Lisää pankkisiirron viesteihin jäseneksi liittyvän yhteystiedot  

eli sukuseuran lehden postitusosoite 

”Suvun jäsen Mikko Malinen  
(kuvassa oikealla) väitteli Itä-

Suomen yliopiston Tietojenkäsit-
telytieteen laitoksella Joensuussa 
25.6.2015 aiheesta ”New Alterna-
tives for k-Means Clustering” (uu-
sia vaihtoehtoja k-means ryhmit-
telylle). Tiedon ryhmittelyä käy-
tetään esimerkiksi kuljetusten 

tehostamisessa.” 
Mikko Malinen, filosofian tohtori 



Hallituksen uusi 

jäsen esittäytyy  
- Leena Rauhala 

 
aarelaisten sukuun on ilo 
kuulua.  Saarelaisten suku-
seuran järjestämiin tapah-

tumiin osallistuminen on innos-
tanut minua tutustumaan juurii-
ni. Sukuun liittyvät asiat ovat 
saaneet uusia tarinoita ja suvun 
merkitys omalle elämälleni on 
kasvanut.  Nuoruudesta lähtien 
olen kantanut sisälläni saarelai-
suutta ja kuvaa vahvasta ja elämänmyönteisestä 
mummostani Elli Mariasta. Hänen kauttaan juu-
reni asettuvat Saarelaisten Lieksan Tapanin suku-
haaraan. Mummoni ja äitini kokivat elämänsä 
aikana paljon menetyksiä. Erityisesti äitini kovia 
kokemuksia ajatellessani voin ymmärtää, että hän 
koki iloa ja kiitollisuutta Jumalaa kohtaan synnyt-
täessään kaksoset, Leean ja minut, Kalevalan päi-
vänä 28.2.1942.  
 
Valmistuin sairaanhoitajaksi 21-vuotiaana. Aloitin 
työt sairaanhoitajana 1963 Helsingissä Hesperian 
sairaalan nuoriso-osastolla. Erikoistuin psykiatri-
seen sairaanhoitoon ja jatko-opintojen jälkeen 
toimin mm sairaanhoidon opettajana ja päiväko-
din johtajana. Jatkoin opiskeluja yliopistossa mm. 
kasvatustieteissä, sosiaalitieteissä ja kansanter-
veystieteessä ja valmistuin filosofian maisteriksi. 
 
Avioiduin vuonna 1963 ja perheeseemme syntyi 
viisi lasta, vuonna 1964 Minna-Kristiina ja vuonna 
1965 kaksoset Teemu ja Vesa, vuonna 1966 Mar-
ketta ja vuonna 1971 Tuomo. Mieheni oli pappi ja 
toimi Imatralla asuessamme kappalaisena Kolmen 
Ristin Kirkossa. Pappilakotimme oli avoin ihmis-
ten tapaamisille ja monet vaikeat tilanteet py-
säyttivät näkemään avun tarpeen. Siitä lähtien 
olen ollut mukana vapaaehtoistyössä, mm. perus-
tamassa Etelä-Karjalaan Palvelevaa puhelinta ja 
myöhemmin Tampereelle Kristillistä vanhusten 
palvelutaloa.   
 
 

 
 

Muutimme mieheni työn vuoksi 
1973 Tampereelle, jossa toimin 
aluksi sosiaalipsykiatrisen kun-
toutuskodin johtajana.  
 
 Vuonna 1974 siirryin työhön 
Tampereen yliopistoon lääketie-
teellisen tiedekunnan sosiaali-
psykiatriseen koulutus – ja tut-
kimusryhmään. Toimin yliopis-
tossa mm sosiaalilääketieteen 
sekä didaktiikan lehtorina yh-
teensä noin 25 vuoden ajan. 
Erilaisten tehtävien kautta näin, 
miten yhteiskunnassa voi vaikut-
taa ja saada aikaan muutoksia. 

Sisareni Leean työtä läheltä seuranneena kiinnos-
tuin politiikasta. Lähdin ensin kuntavaaleihin 
1992. Siitä lähtien olen ollut jäsenenä Tampereen 
kaupunginvaltuustossa.  Kansanedustajana olin 
neljä kautta 1999 – 2015. Sosiaalineuvoksen ar-
vonimen sain 2013. 
 
Rakkaus auttamis- ja lähimmäistyöhön on äitini 
perintöä. Toimin edelleen useissa yhdistyksissä ja 
seurakuntatyössä. Ne antavat elämään sosiaalista 
ja henkistä rikkautta.  Kaikista tehtävistä etusijalla 
on kuitenkin mumman rooli. Erityisesti viisi lasta-
ni ja kymmenen lastenlastani auttavat minua 
ymmärtämään hetkien merkitystä ja ajan muut-
tumista. 
 
Jäin keväällä 2015 eläkkeelle ja nautin uudenlai-
sesta elämästä kiireisten työvuosien jälkeen.  
Iloitsen uudesta tehtävästäni sukuseuran hallituk-
sessa.  Kolmannen sektorin alueella toimin edel-
leen mm Kristillisessä eläkeläisyhdistyksessä, 
Tampereen seurakunnan Palvelevassa puhelimes-
sa, Tampereen Valkonauha ry:ssä, Tampereen 
romaniyhdistyksessä, Tampereen NNKY:ssä, Kris-
tillisessä Elämänpuu Palvelutalo ry:ssä ja KD:n 
Naisjärjestössä. Jumalan rakkaus on kantava voi-
ma elämässäni ja yhteiset harrastukset sisareni 
perheen kanssa mm. matkailun ja musiikin paris-
sa tuovat uuden kokemisen iloa. 
 

Leena Rauhala 
 
 

S 



 
 

Sukuseuran julkaisuja 
 
 

SAARELAISTEN KUVAKIRJA 

 
Viime kesänä ilmestynyt kuvateos on jatkoa viisi-
toista vuotta jatkuneelle Saarelaisten sukuhaaro-
jen selvitystyölle. Sukututkimuksen yhteydessä 
sukuseuralle oli kertynyt laaja, yli 400 valokuvan 
arkisto, joka päätettiin julkaista omana teokse-
naan. Kuvakirjaan kertyi kuvia lopulta noin 1200, 
kun tieto sen kokoamisesta levisi suvun keskuu-
dessa. 
 
Vanhimmat kuvat ovat yli sata vuotta vanhoja. 
Niiden avulla voi nähdä millainen ukki on ollut 
vauvana tai mummi kauniina neitona, johon ukki 
rakastui. Eräissä kuvissa on monta sukupolvea. 
Niihin on myös tallentunut varsinkin maaseudun 
historiaa, kotieläimiä, työtä ja työtapoja. 
 
Kirjan on koonnut sukututkija Olavi Martikainen, 
jonka työpanos on ollut vertaansa vailla sukukir-
jojen syntymiselle. 
 
Tekijä: Olavi Martikainen. 
Laajuus 336 sivua. 
Hinta 50 euroa + postikulut 
 
 

 
 
JUURET PIELISEN KARJALASSA – 
Saarelaisten Sukukirja 2 
Lähtökohtana kirjalle on ollut Oulunjoen suusta, 
nykyisestä Oulun Saarelan kaupunginosasta, Pieli-
sen Karjalaan 1600-luvulla tullut Saarelaisten su-
ku. Tiedot on jaettu yhdeksään sukuhaaraan. Jo-
kaisen sukuhaaran jälkeen on aakkosellinen ha-
kemisto, jossa on viittaukset sukutauluun, jossa 
henkilön tiedot esiintyvät. Yli 800-sivuinen kirja 
on koottu talkootyönä sukututkijoiden Olavi Mar-
tikainen ja Pertti J. Saarelainen toimesta. 
Hinta 50 euroa + postikulut. 
 
EI OIKEUTTA MAASSA SAA... 
Kirjassa selvitetään Pohjois-Karjalaan muuttanei-
den Saarelaisten sukuhaarojen vaiheita, omista-
misia, liikkumista ja elämää 1600-luvun puolivälis-
tä autonomian alkuun vuoteen 1809 asti. Kirjassa 
on myös sukutaulut samalta ajalta. Suvun tapah-
tumat on kytketty säästeliäästi yleisen historian 
kehykseen. Kirjan koko: B5, 288 sivua. Värivalo-
kuvia: 24 kpl ja harmaasävykuvia 19 kpl. Värikart-
toja 17 kpl ja harmaasävykarttoja 17 kpl. Varsinai-
sia sukutauluja vuosilta 1650–1810 on 60 sivua. 
Pertti Saarelaisen kokoamat sukutilaluettelot, 
asuinpaikkakartat ja valokuvat paikallistavat ja 
täsmentävät Saarelaisten elämää menneillä vuo-
sisadoilla. 
 
Tekijät: Olavi Martikainen ja Pertti J. Saarelainen 
Hinta: 30 euroa + postikulut 
 
 

Sukuseuran julkaisuja voi tilata: 
Raimo Saarelainen, Hofinkatu 9, 80140 JOENSUU. 
puh. 050 563 2180, 
E-mail: raimojk.saarelainen@gmail.com 

 

Oikein hyvää ja rauhallista joulunaikaa sekä 
onnekasta uutta vuotta kaikille Saarelaisille! 

 
Sukuseuran hallitus 

 


