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SAARELAISTEN SUKUSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2021 

1. SUKUSEURAN TARKOITUS 
Sukuseuran tehtävänä on selvittää Saarelaisen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää 
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Sukuseura auttaa jäseniään löytämään juurensa. 
Sukuseuraan voivat liittyä kaikki Saarelaisten sukuun kuuluvat tai ne, jotka ovat siihen avioliiton kautta 
liittyneet. 

2. JÄSENISTÖ 
Sukuseura perustettiin Kolin Maunolassa 15.7.2000, jonne oli kokoontunut lähes 350 Saarelaista. Edellisenä 
kesänä, 25.7.1999, Seppo ja Tuomo Saarelainen sekä Olavi Martikainen olivat pitäneet ideariihen Kolin 
Maunolassa, jossa päätettiin kutsua suku koolle. Sukuseuran jäsenmäärä on vaihdellut 300:n kahta puolen. 

31.12.2020 tilanne: 

Jäseniä 285, joista ainaisjäseniä 123 ja vuosimaksujäseniä 162. Em. jäsenmaksun suorittanut 
118, maksamatta jätti 44. Rekisteristä poistettu 8 jäsentä. Liittyneitä 3 ainaisjäsentä ja 6 
vuosijäsentä. 

31.12.2021 tilanne: 

Jäseniä 292, perhejäseniä 3, yhteensä 295, joista ainaisjäseniä 125, kunniajäseniä 2 ja 169 
vuosimaksujäsentä. 43 jätti maksamatta, 2 erosi, yhteensä 17 poistettiin rekisteristä. Liittyneitä 
2 ainaisjäsentä ja 7 vuosijäsentä. 

3. HALLINTO  
Vuoden 2018 sukupäivillä valittu hallitus toimi heinäkuussa 2021 pidettyihin sukupäiviin saakka. Hallituksen 
jäsenet ja heidän vastuualueensa: 

− Kalevi Saarelainen, puheenjohtaja 

− Mikko Malinen, varapuheenjohtaja, nettisivut 

− Olavi Martikainen, sukututkija 

− Jouko Saarelainen,  

− Riitta Saarelainen,  

− Seija Saarelainen,  

− Veijo Saarelainen, sihteeri, jäsenlehti, kirjavarasto 

− Raimo Soininen, rahastonhoitaja, jäsenrekisteri  

− Marjatta Törhönen.   
 

Tämä hallitus kokoontui 6.3. ja 24.4. etäkokouksiin. Se valmisteli sukukokouksen asiat, sääntömuutokset ja 
hallitusvalinnat ja päätti mm. järjestää sukuseuran 20-vuotisjuhlamatkan (joka tosin jouduttiin myöhemmin 
peruuttamaan koronatilanteen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi). Saarelaisten Sanomat ilmestyi 
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toukokuussa. Hallituksen jäsenet hoitivat sukukokouksen käytännön järjestelyt: varaukset, ilmoittautumiset, 
nimikortit, maksut, kirjamyynnin ja ohjelman. 

Sukupäivillä 17.7.2021 valittiin uusi hallitus seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenet ja työnjako: 

− Anita Saarelainen, puheenjohtaja 

− Veijo Saarelainen, varapuheenjohtaja 

− Kimmo Saarelainen, rahastonhoitaja 

− Mikko Malinen, jäsenrekisterin hoitaja 

− Pirjo Ruuska, sihteeri 

− Anu Saarelainen, FB, nuoriso, retket 

− Ari Saarelainen, sukututkimus 

− Sulo Eskelinen, tarinat, paikallinen toiminta  

− Jouko Saarelainen, jäsenhankinta 

− Pirjo Saarelainen, tarinat 
 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Sirkku Saarelainen Kuopiosta ja varalle Johannes Salminen Turusta. Lisäksi 
hallituksen kokouksiin on kutsuttu Seppo Saarelainen, 1. kunniapuheenjohtaja, ja Olavi Saarelainen, 2. 
kunniapuheenjohtaja. Seuralla on myös kaksi kunniajäsentä, Olavi Martikainen ja Kalevi Saarelainen. 

Uusi hallitus kokoontui 11.9.2021 Jyväskylän Harmoonissa. Kokouksessa järjestäydyttiin ja sovittiin työnjako ja 
suunniteltiin tulevaa toimintaa. Aiheina olivat mm. jäsenrekisterin ja nettisivujen uudistaminen, jäsen- ja 
varainhankinta, jäsenlehden aiheet, aikataulu ja toimitus sekä muu viestintä. 

Myös 30.10.2021 kokoonnuttiin etänä. Tilannekatsauksessa käsiteltiin uutta jäsenrekisteriä, taloushallintoa, 
viestintää, nettisivujen uusimista, sukututkimusta ja aluetoimintaa. Saarelaisen Sanomien sisältöä käytiin läpi. 
Retki Pielisen ympäri otettiin ohjelmaan. 

4. SUKUPÄIVÄT 
Saarelaisten sukuseuran kahdeksannet sukupäivät pidettiin Mikkelin Anttolanhovissa 17.7.2021. Päivä 
aloitettiin lounaalla. Puheenjohtajan suorittaman avauksen jälkeen eri sukuhaarojen edustajat kokoontuivat 
keskustelemaan sukuseuran tehtävästä ja kokousasioista, mm. henkilövalinnoista.  

Sääntömääräinen sukukokous sujui reippaasti ja kahvin jälkeen kuultiin Olavi Saarelaisen esitelmä 
Metsäsuomalaisista ja julkistettiin kasvovaluäänestyksen tulokset. Päivän toinen puheenvuoro oli Ari 
Saarelaisen DNA:n käyttöä sukututkimuksen apuna valaiseva esitys. 

Juhlapäivällisten yhteydessä kuultiin musiikkia ja laulettiin Saarelaisten laulu. Olavi Martikainen kertoi 
”Tarinoita elämästä, meistä – ihmisistä”. Sukuseuran merkittävä kirjatuotanto jatkui: julkistamisvuorossa oli 
Tarinakirja 2.  

5. MUU TOIMINTA 
Elokuussa 2021 järjestettiin retki Savijärven metsäkalmistolle, josta löytyy Heikki Saarelaisen katovuosina 
sammuneen sukuhaaran kalmisto. Paikalla on sukuseuran vuonna 2007 pystyttämä muistokivi laattoineen. 
Retken organisoi Arvo Saarelainen Kontiolahdelta. Osallistujia oli 28 henkeä. Paikalle asetettiin geokätkö 
nimeltään ”Sammunut”. 
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Alueellinen toiminta ”Turpakäräjät” on ollut koronan vuoksi hiljaista, joitakin tapaamisia on kuitenkin ollut 
Kuopion suunnalla. 

6. VIESTINTÄ 
Saarelaisten Sanomat ilmestyi totuttuun tapaan kaksi kertaa. Kevään numero keskittyi tulevien sukupäivien 
asioihin. Virallisten asioiden ohella se esitteli tulevaa ohjelmaa, esitelmiä (mm. DNA-tutkimusten antia ja 
Ruotsin metsäsuomalaisia), sääntömuutoksia, kasvovaluäänestystä, retkisuunnitelmia ja seuraavan tarinakirjan 
julkistamista. Olavi Martikainen oli kirjoittanut lehteen koosteen seuran 20-vuotistaipaleesta. 

Toinen numero ilmestyi joulun alla. Siinä kerrottiin uuden hallituksen suunnitelmista uudistaa sukuseuraa. 
Tavoitteeksi oli otettu viestinnän parantaminen. Välineinä olisivat jäsenrekisterin uusiminen ja 
sähköpostiosoitteiden keruu. Nettisivuja luvattiin uudistaa ja aktivoida Facebook-sivujen käyttöä. 

Suuren osan lehdestä täytti sukupäivien tapahtumien kuvaus. Kalevi Saarelaisen kirjoitus oli kattava ja kuvat 
tekivät tarinasta elävän niillekin, jotka eivät itse osallistuneet sukupäiville. Lehdessä kerrottiin myös tehdystä 
Kalmistoretkestä ja suunnitellusta kesäretkestä Pielisen ympäri. Uutta tietoa antoivat Ari Saarelaisen 
kirjoitukset Saarelaisista sisällissodassa ja DNA-sukututkimuksesta. Uudet hallituksen jäsenet esittäytyivät. 

Jäsenviestintä, tapahtumien ja sukutuotteiden markkinointi ja niistä viestiminen toteutuu aktiivisten 
hallituksen jäsenten voimin verkkosivuilla (saarelaiset.fi) ja Facebookissa (Saarelaisten suku). Hallitus on 
pitänyt yhteyttä kokousten välillä sähköpostitse.  

7. SUKUSEURAN TALOUS 
Vuosi 2021 oli sukukokousvuosi ja se näkyy tilinpäätöksen luvuissa. Vuonna 2021 talous kehittyi seuraavasti 
(suluissa edellisen vuoden vastaava euromäärä): 

Tuloslaskelman mukaan varsinaisen toiminnan tuotot olivat 6486,00 € (2660,00) ja kulut 9101,68 € (7748,44). 
Yleiskulut olivat 1319,62 € (199,61). Varainhankinnan tuotot olivat 2500,00 € (2465,00). Näin tilikauden 
alijäämäksi jäi -1435,30 € (-2823,05).  

Taseen vastaavan puolelta löytyy vaihto-omaisuutta (kirjat, sukukorut) 11024,00 euron edestä (ed. vuonna 
11642,52). Pankkitileillä oli rahaa vuodenvaihteessa 4750,08 € (6569,86) eli yhteensä 15774,08 € (18212,38).  

Vastattavaa-puolelta löytyy omaa pääomaa 15684,08 € (15687,38) ja saatuja ennakoita eli ennakkoon 
maksettuja jäsenmaksuja 90,00 € (225,00) ja sukuseuran 20-v. juhlamatkan ennakkomaksuja 0,00 € (2300,00). 
Taseen loppusumma siis 15774,08 € (18212,38). 

Sukuseuran talous mahdollistaa toiminnan järjestämisen jäsenten toiveiden ja hallituksen harkinnan mukaan. 
Suurimmat kuluerät ovat sukupäivien järjestäminen ja Saarelaisten Sanomat. Yleiskulut ovat varsin pienet 
hallituksen jäsenten tekemän talkootyön ansiosta. Jäsenmaksujen lisäksi tarvitsemme tuloja sukutuotteiden 
myynnistä. Kirjavarasto on melko suuri aktiivisen julkaisutoiminnan vuoksi. Peruuntuneen juhlamatkan 
ennakot on palautettu loppuvuoden aikana. 

Karstulassa 16.2.2022 

Anita Saarelainen 


