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HALLITUS TOIMIKAUDELLA 2012–2015 

Olavi Saarelainen, (puheenjohtaja) Petterin (1705) 

sukuhaara. Opintie 1 B, 77700 RAUTALAMPI.  

Puh. 0400 718 563. olavi.saarelainen@pp.inet.fi  

Heikki Saarelainen, (varapuheenjohtaja, rahaston-

hoitaja, jäsenrekisteriasiat) Tuorilaisten sukuhaara, 

Vanha Ingaksentie 4 A, 02940 ESPOO.  

Puh. 0500 308 853, heikki.saarelainen@metropolia.fi 

 Kalevi Saarelainen, (sihteeri) Eskilin (1702) suku-

haara, Ruonasalmentie 10 b, 00830 HELSINKI,  

puh. 0400 467 003, kalevi.saarelainen@herdesign.fi 

Seppo Saarelainen, (kunniapuheenjohtaja)  

Petterin (1705) sukuhaara. Rönöntie 15 C 13,  

70100 KUOPIO. seppo.saarelainen@betonimestarit.fi 

Leea Hiltunen, Tapanin (1693) sukuhaara.  

Koivulankatu 15 J, 2600 RAUMA,  

Puh. 050 402 1892. leea.hiltunen@dnainternet.net 

 Olavi Martikainen, Petterin (1705) ja Petterin 
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00980 HELSINKI, Puh. 040 543 9764.  

olavi.j.martikainen@gmail.com  

Raimo Saarelainen, Tuorilaisten sukuhaara.  

Hofinkatu 9, 80140 JOENSUU. Puh. 050 563 2180. 

raimojk.saarelainen@gmail.com 

Veijo Saarelainen, Petterin (1705) sukuhaara.  

Porkkatie 7 C 16, 80230 JOENSUU.  

Puh. 0400 913 585. veijo.saarelainen@wippies.fi  

Osmo Turunen, Maunon (1681) sukuhaara.  

Herralanniemi 9 A, 81850 MÄTÄSVAARA.  

Puh. 040 742 8919. osmoturunen@hotmail.com 

Marjatta Törhönen, Maunon (1681) sukuhaara, 

Koulukatu 7, 75500 NURMES. Puh. 040 829 4819. 

marjatta.torhonen@gmail.com 

Heli Unkuri, Maunon (1681) sukuhaara.  

HELSINKI, kosanen@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

TOIMINNANTARKASTAJAT 

Pirkko Saarelainen,  

Kauppatori 7, 75500 NURMES.  

Puh.0400 196 619 

Pertti P.J. Saarelainen, 

Nuijapolku 2 A 11, 01650 VANTAA.   

Puh. 050 414 7485 

 

Varalla: 

Johannes Salminen, 

Suurpäänkatu 13 C 37,20610 TURKU. 

Puh. 050 5659 0622 

Anna-Leena Pylkkönen, 

Urheilukatu 25 B 14, 81700 LIEKSA 

Puh. 0400 828 611 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Saarelaisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti 

Saarelaisten Sanomat 2/2015 
Ilmestyy 1-3 kertaa vuodessa 

Päätoimittaja Olavi Saarelainen 
Toimitus ja taitto Marjatta Törhönen 

Logo Ilpo Jokinen 
Paino Grano Oy Joensuu. Painos noin 370 

 

ISSN 2342-2289 
 
 

Saarelaisten Sukuseuralla on 
myös nettisivut 

www.saarelaiset.fi 
Sivuilla on seuran jäsenille 

tietoa salasanan takana.  
Käyttäjätunnus: sanomat 

Salasana: eskonlatu 
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TERVETULOA SUKUPÄIVILLE 

Ennen vanhaan kaukaisemmat sukulaiset tapa-
sivat toisiaan pääasiassa hautajaisissa ja häissä. 
Sukuseurat ovat muuttaneet ratkaisevalla taval-
la tätä käytäntöä. Sukuseurojen järjestämät su-
kupäivät ovat muodostuneet iloisiksi tapaamis-
tilaisuuksiksi. Tämä on nähty jo monet kerrat 
myös Saarelaisten sukupäivillä.  
 
Saarelaiset kokoontuvat kuudensille sukupäivil-
leen Peräniemen Kasinolle Kuopiossa lauantai-
na 25.7.2015.  Kuopio on keskellä Suomea, ja 
sinne on helppo tulla kaikkialta maasta. Toivon 
vilpittömästi, että Saarelaiset tavoittavat tällä-
kin kerralla toisensa iloisissa merkeissä ja löy-
tävät myös uusia, ennen näkemättömiä sukulai-
sia.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Sukupäivien ohjelmaan sisältyy tällä kertaa varsi-

naisen juhlan ja sukukokouksen lisäksi rentoa yh-

dessäoloa Kallavesi-risteilyllä 

 
Yhdessäoloa voidaan jatkaa risteilyn jälkeen 
kokouspaikan lähellä sijaitsevassa Sokos - hotel-
li Puijonsarvessa, josta sukuseura on varannut 
majoituskiintiön sukupäiville tuleville. 
 
   

Tervetuloa tapaamaan vanhoja ja löytämään 

uusia mielenkiintoisia sukulaisia!  

Tervetuloa viihtymään  

iloisessa Saarelaisten seurassa! 
 

Olavi Saarelainen 
puheenjohtaja 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 

Puheenjohtajan 

kynästä 

Sukupäivien ohjelma, tiedot majoitusvaihtoehdoista ja kustannuksista löytyvät sukuseuran 

nettisivuilta 

www.saarelaiset.fi/tapahtumat. 

 
Ilmoittautua voit 15.6.2015 mennessä internetosoitteessa 

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

 

http://www.saarelaiset.fi/tapahtumat


 

 

 
 

 

KOKOUSKUTSU 
 
 
Saarelaisten Sukuseura ry:n jäsenet kutsutaan sukuseuran sääntömääräiseen sukukokouk-
seen, joka pidetään Peräniemen Kasinolla Kuopiossa lauantaina 25 päivänä heinäkuuta 2015 
alkaen klo 15.30. 
 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
- puheenjohtajan vaali 
- pöytäkirjanpitäjän vaali 
- pöytäkirjan tarkastajien vaali 
- ääntenlaskijoiden vaali 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien  

lausunnot viimeiseltä toimikaudelta eli sukukokousten väliseltä ajalta 
 

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut  

seuraavalle kolmivuotiselle toimikaudelle 
 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi 

 toimikaudeksi  
 
10. Käsitellään muut asiat 
 
11. Kokouksen päättäminen 
 
 

HALLITUS 
 
 
 



 

 

SUKUPÄIVIEN OHJELMA 25.7.2015                                                                               

 

 

 

10.30-12.00     Ilmoittautuminen Peräniemen kasinolla 

 

11.00-12.30     Lounas seisovasta pöydästä 

 

13.00              Sukujuhla                  

                    - Musiikkia, Senkka orkesteri 

                    - Sukupäivien avaus 

                    - Saarelaisten laulu, yhteislaulua Senkka orkesterin  säestyksellä 

                    - Musiikkia, Senkka orkesteri 

                    - Esitelmä; Raha, valta ja rakkaus, kauppatieteiden tohtori Anita Saarelainen 

                    - Musiikkia, Senkka orkesteri 

                    - Työ, harrastus ja rakkaus, Olavi Martikainen kertoo toiminnastaan sukuseurassa 

                    - Kuvateoksen esittely 

                    - Huomionosoitukset 

 

14.45             Iltapäiväkahvi 

 

 15.30            Sukukokous 

 

 16.30            Siirtyminen satamaan ja  

nousu Osmo-laivaan 

 

 17.00-20.00  Risteily Kallavedellä 

 - ohjelmaa laivalla: kauniiden savolais-

ten järvimaisemien lisäksi mm. yhteislau-

lua haitarin säestyksellä 

 - iltapala; kahvia ja suolainen kahvileipä 
 

 

 

Hotelli Puijonsarvesta on varattu yöpyjille 40 huonetta. Kahdenhengen huoneen hinnaksi on sovittu 

90 euroa ja yhdenhengen huoneen hinnaksi 70 euroa. Huonekiintiö on varattu 19.6.2015 saakka. Huonevara-

ukset 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. Kuopios-

sa on paljon muitakin hotelleja, mutta Puijonsarvi on lähinnä juhlapaikkaa. 

 

 

Sukujuhlaan pitää ilmoittautua erikseen 15.6.2015 mennessä. 
Sukuseuran internet-sivuille tulee linkki, josta voi ilmoittautua sähköisesti.  

Ilmoittautua voi myös sähköpostilla osoitteeseenposti@saarelaiset.fi tai  

Raimo Saarelaiselle numeroon 050 563 2180, tai postitse: 

Raimo Saarelainen, Hofinkatu 9, 80140 Joensuu.

mailto:sales.kuopio@sokoshotels.fi
http://www.koskilaiva.com/wp-content/uploads/2014/11/Osmo.2-e1416943716460.jpg


 

 

TOIMINTAKERTOMUS 
SUKUSEURAN TOIMINTAKAUDELTA 2013 – 2015 

 
1. TOIMINTAKAUDEN HALLITUS 

Saarelaisten viidensillä sukupäivillä 11.8.2012 Hyvinkään hotelli Rantasipi Sveitsissä sukukokous valitsi 

seuraavalle toimintakaudelle uuden hallituksen. Hallitus järjestäytyi sukupäivien jälkeen pidetyssä kokouk-

sessa puheenjohtajansa Olavi Saarelaisen johdolla: 

elainen, vpj. ja Raimo Saarelainen. 

 

 

Viestintätyöryhmän työskentelyyn tuli myöhemmin mukaan myös Olavi Martikainen. 

 

2. SUVUN HISTORIA JA SUKUTUTKIMUS 

Saarelaisen sukuhistorian ja - tutkimuksen toteuttamisen kannalta on ollut erittäin tärkeää, että seuralla on 

ollut sisäpiiristä pitkäjänteisesti työhön sitoutunut sukututkija Olavi Martikainen. Hän on tehnyt tutkimus-

työtä intohimoisesti sukuseuran perustamisesta lähtien. Tutkimustulokset ovat olleet mittavia, sillä niiden 

tuloksena on julkaistu jo kolme sukukirjaa ja neljäs kirja on juuri kirjapainossa. Sukuseuran hallituksen ja 

suvun jäsenet ovat olleet tukemassa sukututkimusta mm. toimittaen materiaalia Saarelaisten Sanomiin. 

 

3. SUKUPÄIVÄT, TAPAAMISIA JA MUISTAMISIA 

Onnistuneet sukupäivät Hyvinkäällä oli merkittävä rajapyykki. Silloin julkistettiin Saarelaisten sukukirja 2 

”Juuret Pielisen Karjalassa”. Siellä valittiin Saarelaisten sukulaulu ” Hiihteli hankia harteva mies”. Toimin-

takauden 2013 - 15 hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi sukututkimuksen jatkaminen 

ja kuvakirjan valmistaminen seuraaville sukupäiville, yhteydenpito jäsenistöön sukulehteä julkaisemalla 

sekä erilaisten tapaamistilaisuuksien järjestäminen. 

 

Hallituksen toimesta järjestettiin ”Seilataan Pielisellä – 

 Saarelaisten sukuseuran risteily” 24.8.2013 Lieksan sata-

masta Autolautta Pielisellä. Tämä tilaisuus koettiin 70 muka-

na olleen sukulaisen kesken onnistuneeksi. Pielinen kimalteli 

ja aurinko paistoi risteilyn ajan. Tilaisuuteen sisältyi myös 

mielenkiintoinen museovierailu Suomen toiseksi suurimpaan 

ulkomuseoon – Pielisen museoon. 

 

Risteilyn innostamana hallitus järjesti myös toisen risteilyn 

sukuseuran jäsenille  – ”Pikkujouluristeilyn Tallinnaan” 

29.11.2014. Myös tässä onnistuttiin sen verran hyvin, että hallitus päätti ottaa sen vuosittaiseksi ohjelmaksi. 

Viking XPRS -laivalla hyvien puheiden ja joululaulujen jälkeen kisailtiin seuran vuoden 2014 ”Vippikses-

tä”. Valituksi tuli selvin äänin Olavi Martikainen. 

 

Sukuseuran puheenjohtaja Olavi Saarelainen vietti 75. vuosipäiväänsä 12. heinäkuuta 2014 Rautalammilla. 

Sukuseuran hallitus onnitteli merkkipäivän vetreää viettäjää. Olavin paneutuminen sukuseuran hallituksessa 

sen alkupäivistä lukien ja vuodesta 2006 lähtien puheenjohtajana on ollut hyvin aloitteellista ja jämäkkää. 

 

Sukuseuran aiempi sihteeri ja hallituksen jäsen, maisteri Anita Saarelainen väitteli Jyväskylän yliopistossa 3. 

elokuuta 2014 taloustieteen tohtoriksi. Sukuseuran puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat väitöstilaisuuteen ja 

onnittelivat sukuseuran puolesta tulevaa tohtoria. 

 

Sukuseura käynnisti puheenjohtajan valmistelemana yhteishankkeen Kolin Kotiseutuyhdistys ry:n kanssa 

hautakiven hankkimiseksi 16.5.1933 kuolleen kansanedustaja Pekka Saarelaisen haudalle Lieksan hautaus-

maalle. Sukuseuran hallitus päätti 7.3.2015 valita tarjouskilpailun perusteella Kaavin Kivi Oy:n toimitta-



 

 

maan hautamuistokiven. Hautakivi paikoilleen asennettuna maksoi 1 900 euroa. Hallitus päätti myös, että 

Lieksan kaupungilta haetaan 1 000 euron avustusta hautakiven hankintakustannuksiin. Puheenjohtaja lähetti 

myös esityksen Lieksan seurakunnalle, että kirkkoneuvosto tekisi päätöksen Pekka Saarelaisen haudan hoi-

tamisesta kulttuurihistoriallisena hautapaikkana. 

 

4. JÄSENISTÖ JA SEN KEHITYS 

Saarelaisen sukuseuran jäsenmäärä on karttunut 2010-luvulla tasaisen varmasti. Vuoden 2015 alussa jäseniä 

oli 537. Sukupäivät on ollut aina merkittävä markkinoija liittymään mukaan tähän toimintaan. Jäsenhankinta 

toimintamme piiriin on keskeinen asia meille kaikille. 

 

5. SUKUSEURAN HALLITUKSEN LINJAUKSIA TOIMINTAKAUDELLA 

Hallitus on kokoontunut toimintakaudella seuraavasti: 

 11.8.2012 Hyvinkäällä, 16.3.2013 Helsingissä, 24.8.2013 Lieksassa, 15.3.2014 Joensuussa, 

11.10.2014 Kuopiossa ja 7.3.2015 Espoossa. 

 

Hallitus valitsi kauden alussa PunaMustat Nurmeksesta Saarelaisten Sanomien painatuspaikaksi halvimman 

tarjouksen jättäneenä. Kesken toimintakauden jouduttiin saatujen kokemusten perusteella palamaan joensuu-

laisen Grano Oy:n toimituksiin. 

 

Myös sukuseuran kotisivujen ylläpito on jouduttu ohjelmistoista johtuen uudistamaan normaalien päivitys-

ten lisäksi. Hallitus tilasi 14.3.2013 päivätyn tarjouksen pohjalta kuopiolaiselta Viestitär Ky:ltä kotisivujen 

suunnittelun ja toteutuksen. Samalla luovuttiin Planeetta- sopimuksesta. Kotisivut sijoitettiin webhotellipal-

velujen PHP 5.3. ohjelmistoversioon, jonka tuki myös päättyi. Hallitus päätti 11.10.2014 siirtää kotisivut 

Netsorin tarjoamalle Helpot sivut.fi- palvelimelle, jonka kuukausiveloitus on 7,90 €. Raimo Saarelainen on 

huolehtinut kotisivujen sisällön päivittämisestä. 

 

Hallitus hyväksyi 16.3.2013 HerDesign Oy Ltd:n tarjouksen perusteella sukuseuran korumallit, jotka koru-

taiteilija Heta Anderson oli suunnitellut. Sukupinssin lisäksi naisten koruiksi valittiin S-riipuskoru, korvako-

rut ja rintakoru. Kaikki valmistetaan sterling – hopeasta ja merkitään tekijän leimalla sekä yksilöidysti tarjot-

tuina myös 18k keltakullasta. Hallitus hyväksyi HerDesign Oy Ltd:n tarjouksen perusteella 7.3.2015 miesten 

koruiksi kravattineulan ja kalvosinnapit. Nekin valmistetaan sterling - hopeasta ja oksidoitaan näyttäviksi. 

 

Hallitus hyväksyi 24.8.2013 puheenjohtajan laatiman jäsenrekisteriselosteen ja sihteerin laatiman sukutut-

kimusrekisteriselosteen sekä sihteerin laatiman ehdotuksen pohjalta sukuseuran viestintästrategian. 

 

Sukututkija Olavi Martikainen on kerännyt suvun jäseniltä kuvakirjaa varten valokuvia. Niitä oli 15.3.2014 

mennessä kertynyt 720. Olavi informoi hallitusta kirjan rakenteesta, joka toteutetaan sukuhaaroittain. Jokai-

sen sukuhaaran alkuun hankittiin  kiinnostava kirjoitus suvun ihmisistä ja tapahtumista. Kuvia otettiin myös 

suvun kantapaikoista, Saarelan saaresta ja seuran hallituksista. Hallitus päätti 11.10.2014, että saatujen tar-

jousten perusteella kuvakirja taitetaan ja painetaan 500 kappaleen neliväripainoksena Tallinna Raamatutrü-

kikodan painotalossa kiinteään hintaan 10 360 euroa. Viron alv on 20 %, joten lopullinen hinta nousi 12 360 

euroon. Hallitus päätti 7.3.2015 kirjan myyntihinnaksi 50 euroa.  

 

Puheenjohtaja on hoitanut Kuopiossa 25.7.2015 pidettävien sukupäivien valmistelua kartoittaen juhlapaikat. 

Hallitus päätti 15.3.2014 juhlapaikaksi Peräniemen kasinon, jonne sopii 200 vierasta. Tarjoilusta vastaa Ra-

vintolamestarit Oy. Ohjelma rakentuu puheista, tri Anita Saarelaisen juhlaesitelmästä, Senkka-orkesterin 

musiikkiesityksistä, sukukokouksesta sekä risteilystä Kallavedellä. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin 

sukupäivien ohjelmaksi. Samoin päätettiin sukupäivien talousarvio, tilaisuuden maksuista ja sukupäiville 

ilmoittautumisista. Yöpyville vieraille suositeltiin hotelli Puijonsarvea. 

 

Marjatta Törhönen on huolehtinut Saarelaisten Sanomien toimittamisesta. Sukuseuran toimintakaudella 

2013 – 2015 ilmestyi kaikkiaan seitsemän sisältörikasta lehteä. Lehden toimittaminen oli avainasemassa 

viestinnässä sukuseuralaisten kesken. 



 

 

 

Kevätkokouksissa hallitus hyväksyi varapuheenjohtajana toimivan rahastonhoitaja Heikki Saarelaisen val-

misteleman tilinpäätöksen. Toimintakertomuksen laatimisesta vastasi sihteeri Kalevi Saarelainen. Sukuseu-

ran toiminnantarkastajat Pirkko ja Pertti P.J. Saarelainen hyväksyivät hallituksen hyväksymät vuosiasiakir-

jat. 

 

6. SUKUSEURAN TALOUS JA SEN KEHITYS TOIMINTAKAUDELLA 

Sukuseuran talous on vakaalla tasolla. Talousluvut on esitetty erillistauluna. 

 

Helsingissä 13. huhtikuuta 2015. 

 

HALLITUS 

Olavi Saarelainen    Kalevi Saarelainen 

puheenjohtaja    sihteeri 

 
 

SAARELAISTEN SUKUSEURA 
TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2016 - 2018

 
Seuran toiminnan tarkoitus 
Saarelaisten sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edis-
tää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.   

 

Tavoitteet vuosille 2016 - 2018 
Seuran tärkeimmät tavoitteet seuraavalle kolmivuotisjaksolle ovat: 

 

1. monipuolistaa sukuseuran toimintaa 

2. rohkaista ja tukea sukuun liittyvää tutkimusta 

3. julkaista edelleen sukuun liittyviä tutkimuksia ja suvun tarinoita 

4. aktivoida jäsenistöä ja jäsenten perheenjäseniä toimimaan sukuseurassa 

5. järjestää suvun jäsenille erilaisia tapaamistilaisuuksia 

6. edistää jäsenhankintaa. 

 
Toimintavuosi 2016 

o Myydään Saarelaisten kuvakirjaa sekä aikaisemmin tehtyjä julkaisuja sekä sukuseuran koruja.     

o Sukuun liittyvää tietoa ja valokuvia kerätään ja tallennetaan edelleen   

o Sukuseuran tiedotuslehden julkaisemista jatketaan  

o Järjestetään jäsenistölle pikkujoulutilaisuus. 

Toimintavuosi 2017 
o Järjestetään opastettu tutustumismatka suvun kannalta tärkeään kohteeseen (esimerkiksi johonkin yritykseen). 

o Saarelaisten kuvakirjaa ja muita julkaisuja sekä sukuseuran koruja myydään 

o Jäsenverkostoa kehitetään ja sukuseuran tiedotuslehden julkaisemista jatketaan. 

o Aloitetaan sukupäivien 2018 suunnittelu 

Toimintavuosi 2018  
o Järjestetään seitsemännet sukupäivät. 

o Sukuseuran julkaisuja ja koruja myydään edelleen. 

o Tiedotuslehden julkaisemista jatketaan. 



 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

Kolin kulkijoita 1940- ja 1950- luvulla 
pojan silmin 

 

 
 

 

 

aksi saksalaista upseeria ilmestyi kotimme 

ovelle. Nauroivat. Kynnyksen edessä röt-

kötti viholaissäkin päällä Tiina Kontio. 

Mikä lienee ollut oikea sukunimi? Tiesin, että Tii-

na Kontio oli haukkumanimi. Hän kulki kylää säk-

ki selässä, siinä koko omaisuus. Mummo Kaisa 

sanoi saksalaisille: ” Menkää pois. Näettekö, että 

lastakin itkettää”.  

 

Minulla oli linkkusänky keskellä tupaa. Sen sai 

yläkepeistä puristamalla kasaan. Molemmissa pää-

dyissä oli kepit, jotka menivät linkkuun, kasaan tai 

levälleen, vahva kangas piti petin levällään. 

 

Isä ja setä olivat sodassa ja Koli oli saksalaisten 

sotilaiden lomapaikka. Kolin Ylämaja oli saksalai-

sille. He suhtautuivat kylän ihmisiin kyllä hyvin. 

Tammelan tyttö Lempi on kertonut, että hänen 

isänsä sai tarvitsemansa bensat saksalaisilta. Meille 

he järjestivät heinänseivästystalkoot, kun isä ja setä 

olivat sodassa.  

 

Setä oli kuitenkin päässyt silloin lomalle ja meillä 

oli yksi kylän ensimmäisiä niittokoneita. Setä istui 

pukilla ja niitti koneella Ruukin niittyä, kapale 

kapaleen jälkeen. Ihmettelin, kun eräs saksalais-

miehistä osasi niittää viikatteella. Hän niitti ihan  

 

 

 

 

 

tyylikkäästi ojanvarret. Muut pystyttivät seipäitä, 

iskivät niille heinää ja haravoivat.  

 

Äiti ja mummo koettivat järjestää jotain syötävää 

ja korviketta talkooväelle, vai toivatkohan saksa-

laiset ihan kahvia. Muistini mukaan sinä iltapäivä-

nä saattoi koko niitty mennä seipäille. 

 

 
 

 

Isästä ja sedästä muistiini on jäänyt juhlavana hei-

dän lomalla olonsa, miten olimme saunassa, siinä 

samassa savusaunassa, jossa olen syntynyt ja joka 

kerran oli palaa mutta sammutettiin ja jonka Liek-

san palopäällikkö kiertää nykyään kaukaa.  

 

 

 

K 



 

 

Muistan selvästi kuin videokuvana, miten olimme  

laskeutuneet lauteilta. Isä paineli jollain tupolla 

poskeaan, josta kranaatin sirpale oli mennyt. Sirpa-

le löytyi monta vuosikymmentä myöhemmin rin-

nasta ulos tulleesta paiseesta. Tästä kerrottiin jopa 

Helsingin Sanomissa. 

 

 

 
 

 

 

Kotimaiset kulkijat 

Suomalainen kylä piti ennen vanhaan omistaan 

huolen, niin Kolillakin. Tiina kulki viholaissäkkei-

neen pitkin kylää, ehkä Ahmovaarassakin. Sai ta-

loissa syödäkseen ja yösijan. Lattialla nukkui, säk-

kinsä oli pehmikkeenä. Oli myös Kuirin Matti, 

mykkä yksinäinen mies. Tuli taloon, osoitti suu-

taan ja äänteli ”yyää, yyää”. Hänelle annettiin kai-

paamaansa ruokaa.  

 

Mustalaisissa, joita romaaneiksi nykyään kutsu-

taan, oli myös kauempaa tulleita porukoita. Heistä 

ei aina pidetty. Kerran meille tuli heitä iso joukko, 

pyysivät leipää ja kaikenlaista, mutta varastivat 

villoja, niin mummoni kertoi heidän lähdettyään. 

Taisivat pyytää yöksi, mutta heitä ei otettu. Aiheut-

tivat paljon meteliä. Oman kyläalueen mustalaiset 

ja kiltit pariskunnat hoidettiin. Manu ja Hulta oli-

vat kuin oman kylän vieraita, joilla ei ollut kotia. 

Heistä oli pojilla pieni pilkkalaulu: ”Aisa katkes, 

kuorma kaatui. …. , kuolo saapui”. Heihin suhtau-

duttiin hyvin ja kestittiin.  Kerran kotiimme saapui 

juhannuksen alla vanha mustalaispari, nuori pari ja 

heidän poikansa. Vanha vaimo antoi ison kangas-

pakan pantiksi, jota vastaan sai rahaa.  

 

 

 

 

Mamma povasi ja nuori poika lauloi rahan edestä 

Kolin kallioilla. Naapurin Onni oli kuitenkin näh-

nyt, miten nuoremman parin mies mätki meidän 

navetan takana nuorta vaimoaan vahvalla kämme-

nellä persuuksille. 

 

Savottalaiset 

Otto Gröhn tai Ryönin Otto, niin kuin häntä kut-

suimme, oli vakituinen Kolin työmies. En tiedä 

hänen palkkansa suuruutta, mutta hänen kiertokul-

kunsa oli meiltä Kankaalaan, Kankaalasta Mauno-

laan ja Maunolasta meille. En tiedä, oliko muita  

taloja välillä. Ottoa pidettiin hyvänä puiden pilkko-

jana, ja hän teki muutakin työtä sen mukaan kuin 

talossa tarvittiin. Arvasin myöhemmin, että Otolle 

ei jäänyt liikaa ystäviä hänen päästyään Lieksan 

Ruunaan Jätkänkotiin. Siksi otin tavakseni lähettää 

hänelle joulukortin aina hänen kuolemaansa asti. 

Arvelin, että Otto ilahtuisi. 

Erosen Hannes piti Kolia synnyinkylänään. Hannes 

oli kova tekemään pölliä savotoilla. Säästi tienestit, 

mutta kun keväällä palasi, pani tilit reippaaseen 

nautintaan. Siskoni Maijakin taisi saada hyvän 

palkan, kun lankkasi Hanneksen kengät. Kolin 

taksi sai myös ansiota. Vanhana ja kuntonsa me-

nettäneenä Hannes kärvisteli yksinäisenä autioksi 

jääneessä Honkavaaran pirtissä. Tuli kuitenkin 

lauantaisin saunareissulle syntymäkotini eli veli 

Ilmarin ja Suoman pirttiin. Eräänä lauantaina, vii-

meisen saunareissun aikana, hän sitten kuukahti 

tästä elämästä pirtin penkille. 

 

Oli muitakin kotoisia kulkijoita, oli Pitkä Lassi ja 

oli muurari ”Jappaji”. Äitini kertoi olleensa eräänä 

juhannuksena seurojentalon ravintolapuolella ja 

kuullut, kuinka Jappaji (rappari Alppi) oli möy-

kännyt seurojentalon putkassa. Kaveri oli huutanut 

oven takana: ”Alppi, Alppi, siunoo ihtesi ja ruppee 

moata.”  

 

 

Kolin persoonina heitä muistamme. 

 

Olavi Martikainen 
sukututkija, sukuseuran hallituksen pitkäai-

kainen jäsen 


