
 
Saarelaisten sukuseura ry <broadcast@floapps.com> Peru tilaus 
 

su 6. marrask. 21.20 (3 
päivää sitten) 

 
 
 

-> minä 

 
 

 
 
 

Saarelaisten Sanomat tulossa – laita juttu kuvan kera 15.11. mennessä 

Sanomat ilmestyy perinteisesti joulun alla. Siinä on juttuja toteutetuista ja 
suunnitelluista retkistä ja tapaamisista, uusien nettisivujen tilanteesta, 
jäsenten kuulumisia, uutta sukututkimuksesta ym. mielenkiintoista luettavaa. 

Lisääkin mahtuu. Jutut ja kuvat perhetapaamisista ovat tervetulleita. 
Muisteloita on aina kiva lukea. Jos runosuoni ei pulppua, pelkkiä kuviakin voit 
lähettää kuvatekstin kanssa. Siten kartutamme suvun kuva-arkistoa. Ne voivat 
olla tarpeen seuraavaan julkaisuun tai sukututkijoille. Aineistot 
Veijolle, veijo.saarelainen@wippies.fi. 

Joko olet päivittänyt tietosi jäsenrekisteriin? 

Jäsenrekisterissä on runsaasti lisätietokenttiä, johon voit kirjoittaa uutta tietoa 
itsestäsi ja omista kiinnostuksen kohteita. Näin voit löytää sukulaisista 
vaikkapa saman asian harrastajia. Pyydä Mikko 
Malista, mikko.i.malinen@gmail.com, lähettämään aktivointilinkki, jonka kautta 
pääset luomaan salasanan tietojesi päivittämiseen jäsenrekisterissä. 

Sähköpostiosoitteet ovat tarpeen tiheämpää yhteydenpitoa varten. Seuraa 
myös Facebook-sivuja. Sieltä löydät suvun jäsenten uusimmat kuulumiset. 

Kutsu jäseneksi niitä sukulaisiasi, jotka eivät vielä ole huomanneet, kuinka 
aktiivinen Saarelaisten sukuseura on. Harvalla sukuseuralla on sellaista 
julkaisutoimintaa kuin meillä! 

Kirjakampanja – nyt joululahjat könttähintaan koko suvulle! 

Tilaa nyt aiemmin ilmestyneitä kirjoja, ennen kuin ne loppuvat. Tilaa kerralla 
enemmän, saat paketin erittäin edullisesti. Ensimmäinen kirja hintaan 20 
euroa, kaksi kirjaa 30 eurolla ja kolme kirjaa 35 eurolla. Niissä riittää luettavaa 
ja tutkittavaa joulun pyhiksi. Tilaukset Veijolle. 
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Hyvä idea on myös toimittaa kirjoja omaan paikalliseen kirjastoon. Sieltä niitä 

voivat lainata muutkin uteliaat . 

25-vuotishistoriikin kokoaminen aloitettu 

Historiikin kokoaminen on aina iso urakka. Järjestösihteerimme Mikko Malinen 
on ahkeroinut sen parissa. Kuvia aikaisemmista sukupäivistä on koottu ja 
aktiivisia toimijoita on haastateltu. Homma etenee. 

Tulevaa toimintaa 

Ensi vuoden toiminnan suunnittelu on käynnissä. Ainakin kevätretki 
toteutetaan. Tällä kertaa on suunnaksi ajateltu pääkaupunkiseutua. Jos sinulla 
on tietoa kiinnostavista sukuun liittyvistä paikoista tai kohteista, ilmoittele 
hallituksen jäsenille. Kukaties pääsemme tutustumaan niihin yhdessä ja 
kartuttamaan tietoa suvusta. 

Sukupäivätkin häämöttävät tulevaisuudessa. Seuraavat sukupäivät ovat 
vuonna 2024. Niiden suunnittelu on aloitettava jo keväällä. Ideoita 
vastaanotetaan! 

Mukavaa talven odotusta kaikille! 

Anita Saarelainen, pj 

 


