
  

  

 SAARELAISTEN SUKUSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 

  SUKUKAUDELTA 2018 – 2020 

1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 

Tämä sukukausi 2018 – 2020 on johdollani toinen, sillä tulin valituksi 

puheenjohtajaksi jo Kuopion kuudensilla sukupäivillä 25.7.2015. Sitä 

ennen toimin sukukaudella 2012 – 2014 sukuseuran sihteerinä. Kolin 

sukupäivillä 28.7.2018 sukukokouksessa päätettiin siitä, mitä kaikkea 

tällä kolmivuotisella sukukaudella ohjelmallisesti tavoitellaan sekä ketkä 

henkilöt toimivat hallituksessa. Kunniapuheenjohtaja Seppo Saarelaisen 

aloitteen perusteella hallitus tavoitteli saada nuorehkoja henkilöitä 

mukaan seuran toimintaan. Jäseniä on mukana nyt alle 300, kun 

kolmena vuonna jäsenmaksunsa laiminlyöneet on poistettu rekisteristä. 

Ainaisjäseniä on mukana yli 120. Sukututkimuskin edistyi tiedolla 

uudesta esi-isästä, Limingan Hirvasniemellä syntyneestä, Clemett 

Juhonpoika Clemettistä. 

Sukukaudella oli kaksi tärkeää ohjelmallista tavoitetta: toteuttaa seuran 

20. juhlavuoden merkeissä Viroon suuntautuva yhteismatka sekä saada 

aikaan Saarelaisten tarinakirja 2. Olavi Martikaisen johdolla onnistuimme 

saamaan tämän ajan lähes sadalta Saarelaisilta omakohtaisia tarinoita 

ja niin kirja toteutui. Sen julkistus lykättiin tulevalle Mikkelin sukupäiville. 

Sitä vastoin toisin kävi 30.7. – 2.8. 2020 ajalle suunnitellulle sukuseuran 

20-vuotisjuhlamatkalle, joka oli välttämätöntä koronaepidemian 

levinneisyyden ja tartuttavuuden johdosta peruuttaa ja siirtää  

 



toteuttavaksi ensi kesänä. Kesällä 2019 toteutui onnistunut kesäretki 

Jyväskylään Alvar Aallon museoon ja edelleen Suomi-laivalla Päijänteen 

risteilylle. Toinen kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelainen vietti 80-

vuosijuhlaa, jolloin onnittelin häntä omasta ja sukuseuran puolesta. 

Jäsenistöön on pidetty yhteyttä toimittamalla Saarelaisten sanomia ja 

ylläpitämällä netissä sukuseuran websivustoa. Seuran taloustilanne oli 

vakaa – kiitos seuran kirja- ja korumyyntitulot. 

 

2. SUKUSEURAN HALLITUS 

Kolilla pidetyssä sukuseuran vuosikokouksessa 28.7.2018 valittiin 

seuraavat henkilöt: Kalevi Saarelainen pj, Mikko Malinen, Olavi 

Martikainen, Jouko Saarelainen, Riitta Saarelainen, Seija Saarelainen, 

Veijo Saarelainen, Raimo Soininen ja Marjatta Törhönen.  

Hallitus järjestäytyi Helsingin kokouksessa 20.10.2018, jolloin 

varapuheenjohtajana toimii Mikko hoitaen seuran web- ja whatsApp- 

sivustot, rahastonhoitajana ja jäsenrekisterinpitäjänä jatkaa Raimo, sekä 

sihteerin ja sukuseuran lehden taittajana ja toimittajana sekä 

kirjavaraston pitäjänä Veijo. Puheenjohtaja hoitaa edelleen kokousten 

sihteeritehtävät. Päätettiin myös, ettei hallitus jakaudu tällä sukukaudella 

työryhmiin.  

 

3. SUVUN HISTORIA JA SUKUTUTKIMUS 

Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun 

vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää 

yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. Suvun historia 

sukuhaaroittain on avautunut tuloksellisten sukututkimusten tuloksena. 

Sukuseura on julkaissut toiminnastaan kirjan Saarelaisten tarina ja 

sukukirjat 1 ja 2 sekä Saarelaisten kuvakirjan. Viimeisimpänä uusin kirja 

- Saarelaisten tarinakirja 2. Suvun historiaa täydennetään hyvillä 

artikkeleilla Saarelaisten Sanomissa. 

 

4. SUKUPÄIVÄT SEKÄ SUVUN AKTIVOINTIA, TAPAAMISIA JA MUISTAMISIA 

 

         Kolin sukupäivät 

Puheenjohtaja avasi seitsemännet sukupäivät Kolin Luontokeskuksen 

auditoriossa. Nämä olivat kolmannet sukupäivät Lieksassa. Aluksi 

pidettiin hiljainen hetki edesmenneen entisen hallituksen jäsenen, Eino 

Saarelaisen muistolle. Juhlaosuudessa Silja Martikainen ja Tuulikki 

Halonen esittivät musiikkia ja lausuntaa kalevalaisessa hengessä. Silja 

oli sovittanut Saarelaisten laulun huilulle. Ohjelma jatkui Ilmari 

Martikaisen juhlaesitelmällä ”Koli ja sen kansallinen merkitys” ja Anita 

Saarelaisen juonnolla tallennefilmin näytelmästä ”Honka 40 vuotta”. 

Heikki Saarelainen hoiti kasvovalujen myynnin. 

Kunniapuheenjohtaja Seppo Saarelaisen juohevasti vetämänä seuran 

virallinen sukukokous päätti kaikista sääntömääräisistä asioista –  

 



toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä, 

toiminnantarkastuskertomuksesta, tili- ja vastuuvapaudesta sekä tulevan 

kauden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. 

Sukupäivät päättyivät Kolin kansallispuiston luontoretkeen ja Pielisen 

risteilyyn. 

Kunniapuheenjohtaja Seppo Saarelaisen aloite 

Kunniapuheenjohtaja teki aloitteen hallitukselle hankkia nuoria henkilöitä 
perustettavaan ”Nuorten jäsenten ringiin” kehittämään osaltaan 
sukuseuran toimintaa luvaten maksaa kymmenen ensimmäisen henkilön 
jäsenmaksun jopa toisenakin vuonna. Seppo toivoi, että asia 
markkinoidaan lehdessä ja netissä. Valinnat tulee hallituksen tehdä. 
Hallitus päätti, että aktiivisesti haetaan nuoria 18 – 30 -vuotiaita. Mukaan 
ilmoittautuneiden tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus henkilö- ja 
yhteystietoineen puheenjohtajalle hallituskäsittelyä varten. 
Aloite oli erinomainen, joskaan se ei toteutunut (9.2.2019) 
 

                   Sukututkija Olavi Martikaisen informaatio tutkimustuloksista 
 

Olavi kertoi 9.2.2019 saaneensa yhteyden Mika Jokelaan, joka toimitti 

sukututkimusmateriaalia ”Eskelistä taaksepäin”, jotka hän toimitti 

jakeluna tiedoksi/liitteet. Esi-isä Clemett Juhonpoika Clementilän tietoja 

löydettiin Pohjanmaan jalkaväkirykmentin ruodutusluettelosta – 1627 

WA 773. Yhteyksiä löytyi myös Ari Saarelaisen dna-testitulosten 

pohjalta. 

Kunniapuheenjohtaja Olavi Saarelaisen 80-vuotisjuhla 

Koko joukko Saarelaisten sukuseurasta oli saanut kutsun Olavilta 

osallistua Myllykosken kievarissa 13.heinäkuuta 2019, jolloin hän juhli 

80-vuotissyntymäpäiväänsä. Olavin panos Saarelaisten sukuseuralle 

on ollut hyvin keskeinen, koska hän toimi heti sukuseuran 

perustamisesta lähtien v. 2000 hallituksen varapuheenjohtajana kuuden 

vuoden ajan, joista kolmena ensimmäisenä toimien samalla 

rahastonhoitajana. Sitten seurasi yhdeksän vuotta käsittävä seuran 

puheenjohtajuus vv. 2006 – 2015. Olavi on kulttuurihenkilö ja hänen 

kirjoittamia ovat olleet kolmella sukupäivillä näytelmät v. 2002 Oulussa 

”Eskon uusi elämä”, v. 2006 Viking Linen laivalla ”Ei oikeutta maassa 

saa” sekä v.2012 Hyvinkäällä ”Esko ja rajaseudun kirot”. Seuran 

puheenjohtaja onnitteli Olavia ja luovutti hänen ansioistaan Saarelaisten 

sukuseuran kultaisen ansiomerkin. Juhlat jatkuivat maittavan juhla-

aterioinnin ja ohjelmanumeroiden merkeissä, jolloin mm. Esko-nalle 

siirtyi vuorostaan majailemaan Aulin ja Olavin kotiin Kuopioon. 

                     Sukuseuran kesäretki Jyväskylään 

                     Joukko sukuseuralaisia kokoontui 3.elokuuta 2019 Alvar Aallon museon 

kahvilaan nauttimaan juuri leivottua poro- tai lohipiirakkaa kahvin ja  



  teen kera vaihtaen vilkkaasti kesäkuulumisiaan. Sitten saimme tilatun 

museo-oppaan kertomana tietopläjäyksen Aino ja Alvar Aallon aikaan 

saamisistaan arkkitehtuurin sekä liiketilojen ja kodin sisustamisen 

aloilta. Kaikki avautui kuulijoille erinomaisen selkeästi suunnitellusta ja 

esille laitetuista museon vitriineistä sekä esineistä ja tärkeimmistä 

suunnittelukohteista. Niitä olivat kuuluisimpina arkkitehtuurissa Viipurin 

kirjasto, Paimion parantola, Villa Mairea Noormarkussa sekä 

Säynätsalon kunnantalo ja edelleen sisustamisessa käytettävät 

moninaiset huonekalut. 

                   Retki jatkui museokierroksen jälkeen Lutakon satama-alueelle, jossa 

siirryimme Suomi-laivaan lounaalle ja parituntiselle risteilylle ihailemaan 

upeassa kesäsäässä Päijänteen maisemia 

  Saarelaisten sukuseuran 20-vuotisjuhlamatka Viroon 

  Hallitus päätyi 26.10.2019 tilaamaan 20-vuotisjuhlamatkan 

toteuttamisen HansaTravelin 23.10.2019 päivätyn tarjouksen 

mukaisesti. 

  Puheenjohtaja kertoi Kuopiossa 7.3.2020, että sitovia ilmoittautumisia 
tuli 32 matkalle lähtijältä, joten matka toteutuu ellei korona - viruksen 
uhka tule esteeksi. 
Valitettavasti juhlamatka jouduttiin 24.4.2020 siirtämään 
koronatilanteen Suomessa ja Virossa uhkaavasti levitessä. Matka-
aikataulu tulee olemaan 5.– 8.8.2021.  
 

 

5. JÄSENISTÖ JA SEN KEHITYS SUKUKAUDELLA 2018 - 2020 

 

Sukukaudella on jäsentilanne muuttunut kaiken aikaa uusien jäsenten 

liittyessä ja vuosittain kolmelta vuodelta jäsenmaksunsa suorittamatta 

jättäneiden poistettaessa jäsenrekisteristä. 

Raimo Soinisen raportoinnin mukaan: 

• 31.12.2018 jäseniä oli 307, joista ainaisjäseniä 123 ja  

vuosijäsenmaksujäseniä 184; 22 jäsentä poistettu rekisteristä; 

• 31.12.2019 jäseniä oli 303, joista ainaisjäseniä 122 ja 

vuosijäsenmaksujäseniä 181, em. 64 jätti jäsenmaksun maksamatta; 

19 jäsentä poistettu rekisteristä; 

• 31.12.2020 jäseniä oli 285, joista ainaisjäseniä 123 ja 

vuosimaksujäseniä 162, em. jäsenmaksun on suorittanut 118 ja 44 

jätti maksamatta sekä 8 jäsentä poistettu rekisteristä. 

Sukuseuraan liittyi jäsenistöön: 

• v. 2018 ainaisjäseninä 3 ja vuosijäseninä 20; 

• v. 2019        - ” -    1 ja - ” -       16; 

• v. 2020        - ” -           3 ja - ” -         6; 

Yhteensä       7              42 

             



 

 

 

 

 

 

 

6. SUKUSEURAN HALLITUKSEN LINJAUKSIA SUKUKAUDELTA 

 

Hallitus kokoontui sukukaudella seuraavasti: 

 

•  7.3.2018 Kolilla, ravintola Sokos Koli 

• 20.10.2018 Helsingissä, Liisa ja Kalevi Saarelaisen kotona; 

•  9.2. 2019 Joensuussa, ravintola Aadan kabinetissa 

• 26.10.2019 Mikkelissä, ravintola Vaihan kabinetissa 

•  7.3. 2020 Kuopiossa, ravintola Hygge Brossa 

• 10.10.2020 Google Meet:ssä etäkokouksena 

Hallituksen sisäiset kannanotot 

          Helsingin kokouksessa 20.10.2018 käytiin hallituksen 

palautekeskustelu sukupäivien järjestämisestä, jolloin todettiin, että 

Kolin tilaisuus oli sisällöllisesti ja toteutukseltaan sekä paikan valinnalta 

onnistunut. Kritiikkiä sai sitä vastoin, ettei sovitulle yhteiselle 

keskustelulle ollut aikaa. Päätettiin, että seuraaville sukupäiville 

kannatettiin suppeampaa ohjelmaa ja varataan riittävästi aikaa 

yhteiselle keskustelulle ja esim. alueelliset turpakäräjät otetaan 

käyttöön. 

          Hallituksen kokouksessa aiemmin 6.9.2017 strategiakeskustelun 

yhteydessä esille otettu DNA:n käytön selvittämistarve suunniteltiin 

toteutettavaksi sukututkija Ari Kolehmaisen tekemän tarjouksen 

pohjalta. Seuran oman sukututkijan analysoiman ehdotuksen 

perusteella tästä päätettiin luopua. Sitä vastoin hallitus kannusti seuran 

jäseniä tilaamaan itse ns. isälinjan DNA-tutkimuksia. 

Kuopion hallituksen kokouksessa 7.3.2020 Jouko S. luovutti 
vuorostaan Esko-nallen Mikolle, joten nalle siirtyy nyt majailemaan 
Joensuuhun. 
Jouko ilmoitti, että on skannannut kaikki vieraskirjan tekstit. 
Päätettiin keskustelun jälkeen, että Jouko lähettää skannaukset 
hallituksen jäsenille eikä niitä levitetä sen laajemmalti.  
Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin, että Mikko laatii luettelon 
aikajärjestyksessä numeroinnin, ketkä juttuja ovat kirjoittaneet ja koska. 
Tämä luettelo laitetaan seuran web- sivulle sopivaan paikkaan 
markkinoimaan Esko-nallen matkaa.  
 
 
  

Meet:ssä


          Saarelaisten sukuseuran yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste  
 

Puheenjohtaja oli laatinut EU:n velvoittamaan käytäntöön perustuvan 
sukuseuran rekisteri- ja tietosuojaselosteen. Hallituksen jäsenillä oli 
ehdotus ennakkoon tutustuttavana. 
Hallitus hyväksyi 26.10.2019 sukuseuran yhdistetyn rekisteri- ja 
tietosuojaselosteen, joka liitetään seuran web-sivuille. 
 
 
 

         Saarelaisten tarinakirja 2 taiton ja painopaikan päättäminen 
 

Hallitus päätti oikeuttaa 26.10.2019 Olavi Martikaisen tilaamaan taiton 
Elsa Turtiaiselta 1 270 euron kokonaishinnalla (per kirja 4,23 euroa) sis. 
alv ja kirjan painatuksen painotalo Bookealta korjatulla 4 686 euron 
kokonaishinnalla (per kirja 15,62 euroa) sis. alv. 300 kpl:n eränä. Kirjan 
yksikköhinnaksi tulee 19,85 euroa ja kokonaishinnaksi 5 956 euroa.  
 
Hallitus päätti myös, että kirjan myyntihinta on 35 euroa ja tarinoiden 
kirjoittajille 30 euroa. 
Sukuseura maksoi kirjan toteuttamisesta 6 044,00 euroa, 
josta taiton osuus oli 1 240,00 euroa ja painatus 4 804,00 euroa 

 
         Seuraavat vuoden 2021 sukupäivät 

 
Hallitus päätti 10.10.2020, että seuraavat vuoden 2021 sukupäivät 
pidetään Mikkelin Anttolanhovin tiloissa 17.7.2021. 

  Puheenjohtaja oli kosinut Anita Saarelaista seuraavaksi 
puheenjohtajaksi perusteluinaan, että on tärkeä asia saada vuorostaan 
nainen seuraavaksi puheenjohtajaksi. Anita on suvusta kiinnostunut ja 
hyvin kokenut sekä osaava henkilö.  

  Puheenjohtaja tiedusteli nyt kokouksessa Anitan suostumusta, olisiko 
hän valmis vielä palaamaan hallitukseen sukuseuran puheenjohtajaksi! 
Anita ilmoitti olevansa kiinnostunut puheenjohtajuudesta, kun hän nyt on 
jättämässä politiikan velvoitteet. 

 
           Sukuseuran kotisivut  
 

Sukuseuran web-sivujen päivitys ja WhatsApp-yhteys: 
Mikko Malinen päivitti ja ylläpiti Netsorin Helpot sivut.fi -palvelimella 
sukuseuran websivuja, jotka toimivat sukupäivien välillä jäsenistön 
keskeisenä viestimenä.  
Päätettiin, että Mikko päivittää sivuston ed. vuoden 
toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. Mikko ilmoitti, että seuran web-
sivuston käyttäjätunnus on: Saarelaiset ja salasana eskonlatu. 

 
Saarelaisten Sanomat 
 

Veijo Saarelainen toimitti ja taittoi sukuseuran jäsenlehteä sukukaudella 
vuonna 2018 2 kpl, vuonna 2019 2 kpl ja vuonna 2020 2 kpl. 



 

7. SUKUSEURAN TALOUS JA SEN KEHITYS SUKUKAUDELTA 

 

Tilinpäätösten mukaisesti sukukaudella talous on kehittynyt seuraavasti: 

 

TULOSLASKELMA: 

Tuotot/Kulut  2018 2019 2020 

1. Varsinainen toiminta 

Tuotot  8 111,00 1 673,00 2 660,00 

Kulut  8 383,73 3 899,52      7 748,44 

2. Yleiskulut     921,74    940,78         199,61 

3. Varainhankinta 

   Tuotot  2 435,00 1 975,00      2 465,00 

Tilikauden yli-/alijäämä 1 240,53    -1 192,30     -2 823,05 

 

TASE  2018 2019 2020 

Vastaavaa 

1. Vaihto-omaisuus 6 502,06 5 598,52    11 642,52 

2. Pankkisaamiset 7 276,67 7 427,91      6 569,86 

Yhteensä                   13 778,73   13 026,43    18 212,38 

Vastattavaa 

Oma pääoma                   13 658,73   12 466,43    15 687,38 

Saadut ennakot     120,00        560,00 

Jäsenmaksut 2021      225,00 

Sukuseuran 20-v. juhlamatka   2 300.00 

Yhteensä                   13 778,73   13 026,43    18 212,38 

 

HALLITUS, psta 

Kalevi Saarelainen Raimo Soininen 

pj.   rah.hoit. 


