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Tervetuloa Parviaiset sukukokoukseen
upeisiin Pohjois-Savon maisemiin
Nilsiään 2.– 3.7.2011

Pääkirjoitus
Hyvät Parviaiset!
Tämä vuosi on Parviaisten sukukokousvuosi. Kokoonnumme
heinäpoutien aikaan kahdeksi päiväksi Savon sydämeen Nilsiään 2.–3.7.2011. Ohjelmamestareina Ulla ja Ulpu ovat suunnitelleet ohjelman niin, että kaikki Parviaisvieraat viihtyisivät sukutapaamisessa, niin nuoret kuin vanhat, niin uudet kuin jo aiemmin
seuran tapaamisissa mukana olleet. Lauantaina varsinaisen sukukokouksen ja illanvieton ohjelmat ovat monipuoliset savolaisine
perinneruokatarjoiluineen. Sunnuntaina tehdään retki Aholansaareen. Päivän ohjelmassa on myös tutustuminen Nilsiän todella monipuoliseen kotiseutumuseoon. Museon viereisessä uudessa näyttelytilassa on tilaisuus ihailla Ulla Kakkisen keramiikkaa
ja taidetta. Kesäteatteriakin on tarjolla.

heilutapahtumia. Jos mahdollista, niin
kannattaa varata useampi päivä lomailuun Nilsiän kesäisissä maisemissa. Kaikille löytyy varmasti myös
sopivat majoittumistilat.

Sukukokouksen puitteet Nilsiässä ja Tahko Spassa ovat kerrassaan hienot. Nilsiässä on erittäin monipuoliset harrastusmahdollisuudet. On kylpylä, keilailua, joka on ollut erityisesti nuorison
suosiossa, golfia, ynnä muuta. Golfaajat voisivat järjestää vaikkapa Parviais-Golf turnauksen. Paikkakunnalla on silloin myös ur-

Oikein Hyvää kesää ja tapaamisiin Nilsiässä!

Sukuseuralla alkuvuosi 2011 on ollut hyvin työntäyteinen. Savon Parviaisista kertovan sukukirjan kokoaminen on ollut vuosien urakka ja viimeistely tämän vuoden alkupuolella on ollut
suuri loppurutistus. Tätä kirjoitettaessa työ on aivan loppusuoralla. Savon Parviaisista kertova kirja julkistetaan sukukokouksessa. Kokousvieraat voivat siis ostaa aivan uunituoreen sukukirjan mukaansa viemisiksi.

Teuvo Parviainen
Sukuseuran esimies

Tällä kerralla
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Lähes satavuotias Päivö Parviainen kiertää vielä viikoittain innokkaana Herran palvelijana eri seurakunnissa
pitämässä tilaisuuksia ja saarnoja. Hän sai vierailla myös viime vuoden keväällä Kiinassa katsomassa entisiä
lähetysalueitaan. Mutta millainen on tämän iloisen ja kiittäväisen miehen tarina ja kuinka Herra on hänelle puhunut?

”Mitä Jumala ilmoittaa aikovansa, sen Hän myös toteuttaa”
Päivö Parviainen, 98, sai löytää Jeesuksen omaksi Vapahtajakseen jo lapsena.
Siihen vaikutti Päivön lastenhoitaja Anna Luukkonen, joka sai tulla uskoon Helsingissä Pastori Urho Muroman evankelioimisillassa.
– Kun hänellä pikkupöydällään meidän kotonamme oli sellainen pieni Uusi Testamentti ja hän sitä aina silloin tällöin silmäili, niin minäkin rupesin mankumaan häneltä, että annapas minullekin tuollainen Piplia. Ja yhdeksän vuoden
iässä ollessani hän minulle sellaisen osti.
Päivö sai kokea Annan kanssa lukiessaan Raamattua pyhien yhteyttä ja Jeesuksen läsnäolon iloa. Hän sai olla uskossa seuraavat vuodet, mutta Annan lähdettyä pois Päivön kotoa, ei kotiin jäänyt
ketään, joka olisi huolehtinut Päivön raamatunluvusta, ja se jäi vähitellen. Näin
hän ajautui lavealle tielle.
Neljän murrosvuoden jälkeen Jeesus
alkoi uudelleen muistuttaa Päivöä iäisyysasioista kutsumalla pois tästä ajasta Päivöä vanhemman sisaren, Maija-Liisan.
– Minä muistan, että Herra puhutteli minua silloin ja sanoi: ”Kuulehan Päivö, tuohan se kuolema on sinullakin ennen pitkää edessäsi. Tiedätkö sinä, minnekä sinä olet joutumassa?” Ymmärrän,

että jos minä olisin silloin kuollut, en minä taivaaseen olisi päässyt.
Sinä syksynä Päivön ollessa lukion toisella luokalla, hän kävi rippikoulun. Konfirmaatiossa 11. marraskuuta 1928 Helsingissä Päivö sai kohdata Jeesuksen.

Lähetyskutsumus jo pienenä
Lastenhoitaja Anna oli säästänyt rahaa
lähetystyölle pieneen pahvilaatikkoon
ja hän kertoi Päivölle lähetystyöstä. Kun
Päivö sai uudistua uskossaan 16-vuotiaana, hän myös liittyi lähetyspiiriin, jossa
kerättiin rahaa Ambomaalla olleelle lähetystyöntekijälle. Tästä lähetyspiiristä kylväytyi lähetystyön kutsumuksen siemen
Päivön sydämeen.
Varsinainen lähetyskutsu tapahtui
vuonna -34 eräässä hiljaisessa ruokalassa
Helsingissä, jossa Päivö sai nähdä näyn:
– Yhtäkkiä näin itseni kokoamassa
tavaroita, jotka olivat lähdössä Kiinaan.
Niitä oli seitsemän erisuuruista pakkausta. Ja samalla kuului neljä lyhyttä lausetta: ”Minä vien sinut Kiinaan, ja tuon sinut sieltä takaisin, ja olen sinun kanssasi,
kunnes saatan sinut kirkkauteeni.” Yhtäkkiä sitten kaikki hävisi.
Vasta jälkeenpäin Päivö sai ymmärtää, että näky oli Jumalan antama ilmes-

tys myöhemmin tapahtuvista asioista ja
niin hän lähti Kiinaan 12 vuotta sen jälkeen, kun oli nähnyt tuon näyn.

Tällainen on Jeesuksemme
– Kun minä sitten lähdin Kiinasta 1953
joulukuussa, silloin jo kiinalainen lääkäri
kertoi minulle, että minun sydän on laajentunut. Ja kotimatkalla oli kanssani samassa laivassa amerikkalainen aviopari,
ja kun he kuulivat tästä vaivasta, he yhdessä hytissä laskivat kätensä päälleni ja
rukoilivat, että tämä sydän parantuisi.
Päivö sai käydä viime vuonna veteraanikuntoutuksessa ja näytti siellä lääkärille, kuinka hän joka aamu voimistelee
ja on niskaseisonnassa. Hän kysyi lääkäriltä, että onko tämä jo näin iäkkäänä riskeerattua voimistella tällä tavoin? Lääkäri
otti Päivöltä pulssin ennen ja jälkeen voimistelun ja totesi, että hänellä on hyvä ja
terve sydän ja että voimistelua voi jatkaa.
– Näin ollen minulla on terve sydän.
Tällä tavalla on Herra auttanut minua.
Tällainen on meidän Jeesuksemme!
Mika Huusko
Haastattelu on julkaistu aiemmin Jeesusviestin numerossa 1/2010.
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”Herra tämän teki, ihmisten välityksellä”
Syksyllä 2008 aloitettiin Lehtomäen kodin pihapiiriin rakentamaan uutta kaksi asuntoa sisältävää rakennusta, Päivölää. Hanke aloitettiin, kun Päivö Parviainen esitti tahtonsa muuttaa lähelle Lehtomäkeä kirjojensa kanssa, joita hän haluaa
tutkia sen jälkeen, kun ei jaksa kierrellä
saarnaamassa eri puolilla Suomea.
Päivölän siunaamistilaisuus pidettiin
elokuussa 2010. Kaikki rakennushankkeessa mukana olleet kutsuttiin aluksi

syömään, jonka jälkeen oli kaikille avoin
siunaamistilaisuus ja seurat. Reilut seitsemänkymmentä kodin ystävää juhlisti rakennuksen valmistumista.
Juhlassa kaikui kiitos kaikille rakentamisessa mukana olleille ja lahjoittajille,
jotka ovat tehneet koko projektista mahdollisen. Kiitos kaikui myös Jumalalle, joka on siunannut tämän hankkeen ja johdattanut sen kaikissa vaiheissa.
– Herra tämän teki, ihmisten välityk-

sellä, muistutti Päivölän siunaamisen toimittanut kenttäpiispa Hannu Niskanen
puheessaan.
Tilaisuuden jälkeen juhlaväki pääsi
nauttimaan herkullisista juhlakahveista.
Mika Huusko
Teksti on julkaistu aiemmin Lehtomäen
kodin ystäväkirjessä 3/2010.
Ulla Kakkinen

Mika Huusko

Lehtomäen kodin viereen rakennetun Päivölän siunaamistilaisuutta vietettiin 15.8.2010. Päivölän rakentaminen
aloitettiin syksyllä 2008. Päivölän siunaamisen toimitti kenttäpiispa Hannu Niskanen avustajineen.

Siveltimellä maalaten ja neulalla ommellen
näyttely

Nilsiän Kotiseutukeskuksella Holvikellarissa
01.07. – 17.07.2011, to – su klo 11:00–15:00
Esillä on nilsiäläisen Ulla Kakkisen käsinmaalattua posliinia
ja kirjottuja tekstiilejä yli 50 vuoden ajalta
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Ulla Kakkinen

Mika Huusko

Vasemmalla: Kenttäpiispa Hannu Niskasen ja Päivö Parviaisen iloinen tapaaminen. Oikealla: Päivö Parviainen istuu
Lehtomäen isäntäparin Raili ja Jorma Huuskon keskellä Päivölän päärakennuksen juhlasalin alttarin edustalla.

Päivölän kirjasto
Rovasti Päivö Parviaisen arvokas ja laaja
kirjakokoelma on talletettu hänen omien
toiveidensa mukaisesti Päivölään. Kirjasto on tulevaisuudessa ehkä tutkijoidenkin käytössä.
Päivölää varten oli teetetty Ylivieskassa 100 m kirjahyllyjä. 3500 nidettä käsit-

tävä PP: n kirjasto täytti niistä 70 m. Lehtomäenkodin isäntäperheen poika Ari
Huusko uurasti Helsingissä kirjojen pakkaamisessa ja tietokoneohjelman teossa.
Raili ja Jorma Huusko kuljettivat kuorma-autolla 50 pahvilaatikollista kirjoja
Nilsiään Lehtomäenkodille, jossa talkoo-

voimin alkoi pari viikkoa kestänyt kirjojen puhdistus.
Haapajärveläinen kirjastotyöntekijä Birgit Hyvönen käytti kesälomastaan
2 viikkoa kirjojen selvittelyyn. Kirja kerrallaan hän tutki julkaisutiedot ja sisällön sekä kirjasi ne Mika ja Ari Huuskon
avustamana tietokoneelle. 1200:n kirjan
tiedot on tallennettu tietokoneelle, joten
työtä riittää vielä.
Kirjat on lajiteltu aiheittain, jotta kokoelmaan olisi helppo tutustua. ”Aarrehyllystä” löytyvät 1800-luvulla julkaistut
harvinaisuudet sekä eri kielillä julkaistut raamatunkäännökset (mm. kiina, suahili, englanti, ruotsi, saksa, heprea jne),
elämänkerrat omassa hyllykössä, samoin
omat osastot Kiinalle ja Afrikalle. Lähetystyöhön liittyvää kirjallisuutta on paljon ja monenlaista muutakin kokoelma
sisältää. Mukana on myös pieni kiinaenglanti taskusanakirja.
Kirjastotila on valoisa ja viihtyisä sisältäen myös pienen keittiönurkkauksen.
Kirjastohuoneessa on myös tietokonepöytä ja pieni alttari, jonka takana seinällä on kaunis sininen risti ”Tulkaa minun
tyköni”. Sen suunnittelija sisustusarkkitehti Tanu Toiviainen suunnitteli ristejä,
joiden poikkipalkki muodostaa kuin kutsuvat käsivarret Isän syliin tai rakentuivat
elämänpuuksi. Ristin lahjoitti Päivölään
professori Jouko Martikainen.
Lehtomäenkodin syyskuun 2010 Ystävä
kirjeessä olleesta Birgit Hyvösen kirjoituksesta lyhennelmän koonnut Ulla Kakkinen.

BUSSI- JA TAKSIPALVELUT
ISOT JA PIENET RYHMÄT
BUSSILLA OY
Ilpo Hämäläinen

BUSSI- JA TAKSIPALVELU HYVÖNEN
Ari Hyvönen

Taksipalvelut 040 544 5459
Tilausajot
040 594 5459
bussilla@bussilla.fi

Taksipalvelut 045 356 9636
Tilausajot
040 773 3008
ari.hyvonen@tahko.com
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Ikä ei kangista sielua eikä kroppaa
98-vuotias lähetystyöntekijä, rovasti Päivö Parviainen vieraili
maaliskuussa 2011 Petäjävedellä ja herätti hämmästynyttä ihailua, minne vain menikin. Sunnuntaina 20.3. hän saarnasi jumalanpalveluksessa – ilman mitään muistiinpanoja. Ja väkevän
saarnan pitikin. Jumalanpalveluksen jälkeen hän osallistui Eläkeläisten kirkkopyhän juhlaan ja tapasi sotaveteraaneja. Loppupäivän aikana Parviainen vieraili muun muassa veteraanien ja
muidenkin petäjävetisten kodeissa.
– Yhtään puolituntista ei jäänyt käyttämättä, hän määritteli
seuraavana aamuna vierailunsa tahtia. Maanantaina 21.3. hän
kävi yläaste-lukion ja Kirkonkylän koulun oppilaita tapaamassa.
Parviaisen sanoma teki suuren vaikutuksen koululaisiin, jotka keskittyneesti kuuntelivat ikämiehen tarinoita. Hän paljasti
myös sen, että oli papiksi opiskellessaan 1930-luvulla niin masentunut ja iloton, ettei rohjennut lähteä lähetystyöhön, vaikka
oli siitä unelmoinut ja henkilökohtaisen lähetysnäynkin nähnyt.
Viiden alakuloisen vuoden jälkeen hän tajusi, että masennus oli
poissa ja hän oli valmis toteuttamaan näkynsä, joka osoittautui
ihan konkreettiseksi.Osallistuttuaan niin talvi- kuin jatkosotaankin, hän suuntasi Kiinaan täsmälleen lukioaikaisen näkynsä mukaan. Seitsemän matkalaukkua mukanaan Parviainen matkusti Shanghaihin.
Kiina oli yllätyksiä täynnä. Siellä puhkesi sisällissota ja vallankumous. Mao astui valtaan vuonna 1949 ja kielsi kaiken kristillisen kokoontumisen. Vaikka Suomen Lähetysseurasta kävi käsky poistua maasta, Päivö Parviainen ei saanut pakatuksi laukkujaan. Hän halusi jäädä katsomaan, kuinka paikallisten
käy. Hän palasi Suomeen vasta neljä vuotta myöhemmin, kun
kiinalaiset ystävät kokivat, että heille olisi helpompi, jos Parviainen lähtisi turvaan. Tämä oli tuossa vaiheessa maan ainoa suomalainen lähetystyöntekijä.
Viimeksi Parviainen on käynyt Kiinassa vuosi sitten. Hän tapasi siellä muun muassa vanhan oppilaansa, joka 1950-luvulla
oli 13-vuotias. Mies oli nyt 75-vuotias ja yhä kristitty.
Päivö Parviaisen käsittämättömän hyvälle kunnolle ja virkeälle mielelle löytyy monta selitystä. Yksi on joka-aamuinen
voimistelu.
– Voimistelen joka aamu viisitoista minuuttia. 15-vuotiaana
ostin puolivahingossa kirjan nimeltä ”Järjestelmä miehille”, joka
osoittautui tanskalaisen kirjoittamaksi voimisteluoppaaksi. Sen
neuvoja noudatan edelleen. Toivon, että myös te, nuoret, pidätte huolta kunnostanne ja terveydestänne.
Inkeri Niiles

Päivö Parviainen halusi tavata sotiemme veteraaneja.
Kuvassa rovasti on Pentti Vääräsen (vas.), Oiva Savolaisen, Kaino Mäenpään ja Martti Asunnan (oik.) seurassa.

Päivö Parviaisen voimistelusarja koulussa päättyi hartiaseisontaan. Viimeisenä liikkeenä oli vetää polvet kiinni otsaan. ”Kiitos, Jeesus, taas autoit!” hän huudahti
noustessaan voimistelumatolta.

Nilsiän harrastajateatteri esittää
Simolan kesäteatterissa
musiikkinäytelmän

ROSVO-ROOPE
heinäkuussa 2010
liput 10/12/15€
tiedustelut ja varaukset 050 409 9619
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Vanerilaukun tarina

Leena Hänninen ihailemassa tarinan kaltaista vanerilaukkua. Laukun omistaa Usko
Toivola (kuvassa) Muuratsalossa. Kuva Teuvo Parviainen.

S

äynätsalossa käynnistyi vuonna
1913 Joh. Parviaisen tehtaat Oy:n
sahan rinnalle vaneritehdas, jonka perusti Johan Parviaisen poika Hugo Parviainen. Vaneritehtaan johtajaksi kutsuttiin insinööri Yrjö Putkinen, joka oli Hugon serkku. Tallinnassa toimi maailman
ensimmäinen ristiinliimattua vaneria
valmistava tehdas, Lutherin tehdas. Sen
saksalainen insinööri Gustav Haase toimi
Säynätsalon tehtaan asiantuntijana ja hän
toi tallinalaiset mestarit mukanaan töihin
tehtaalle. Tämä tehdas oli Suomen ensimmäinen ristiinliimatun vanerin tuottaja.
Nousussa oleva teollisuus hyötyi Venäjän
sotaponnisteluista. Vanerituotantoa täytyi lisätä, koska kaikki meni Venäjän armeijalle. Lisää mestareita tuli Tallinnasta mielellään, koska näin he välttyivät armeijaan menosta. Säynätsalon tehdas oli
Lutherin tehtaan esimerkkiä noudattaen
ruvennut valmistamaan myös vaneriaskeja, vanerisia matkalaukkuja, hatturasioita yms., joilla oli hyvä menekki paitsi
kotimaassa myös Venäjällä.
Valtion Rautateiden ratamestari Johan
Granforsin perheessä kuopuksella oli

neljä kansakouluvuotta takana ja koulunkäynti tulisi tämän jälkeen jatkumaan
oppikoulussa, niin kuin häntä vanhemmat sisaruksetkin olivat tehneet. Ylivieskassa, missä perhe asusti, ei tuolloin ollut
sellaista mahdollisuutta, vaan lähin sellainen minne olisi junayhteys, oli Kannuksessa. Junayhteys tarvittiin siksi kun
rautatieläisperheet saivat ”luontaisetuna” matkustaa vapaasti junalla. Koulukotikin järjestyi Kannuksessa läheltä asemaa. Eräänä päivänä isä tuli kotiin kantaen laukkua, joka oli tarkoitettu pikku
matkalaiselle. ”Ostin oikein Parviaisen”
oli isä huudahtanut ja antoi komean vanerilaukun tyttärelleen. Elman koulu alkoi syyskuussa 1922 ja hän lähti junalla koulukotiinsa Kannukseen kantaen
tavaransa ”Parviaisessa”. Vielä ei nuori
neitonen tiennyt kuinka enteellinen olikaan tuo isän ostama laukku. Hän kantoi
”Parviaistansa” kodin ja koulukodin väliä kolme vuotta. Isän kuolema 1925 sotki
perheen elämän. Ylivieskan virka-asunto täytyi antaa seuraavalle ratamestarin
perheelle. Perheen äiti päätti lähteä Helsinkiin työpaikan toivossa. Niinpä tavarat pakattiin junavaunuun ja matkustet-

tiin Helsinkiin. ”Parviaisessa” oli Elman
henkilökohtaiset tavarat ja hän kantoi sitä itse. Koulua hän jatkoi Kallion Yhteiskoulussa, eikä vanerilaukkua enää tarvittu koulunkäyntiin. ”Parviaisesta” tuli
nuoren tytön salaisuuksien säilytyspaikka. Vähitellen sinne rupesi sujahtamaan
kapioita ja muuta oman kodin perustamiseen liittyvää. Naimisiin Elma meni 1932 Aimo Parviaisen kanssa ja hän
muutti omaan kotiinsa molempien ”Parviaistensa” kanssa, ja hänen nimekseen
tuli Elma Parviainen. Sota-aikana ”Parviainen” oli pakattuna perhekalleuksilla ulko-oven vieressä valmiina mukaan
otettavaksi hälytyksen tultua. Pikkutyttönä muistan kun juostiin pommisuojaan,
mummo edellä sitten me muut. Mummo
huusi perässä tuleville: ”onko hoppeet ja
lakanat mukana”, tarkoittaen, olimmeko
muistaneet ottaa ”Parviaisen” mukaan.
”Parviaisessa” on säilytetty aina tämän
jälkeenkin monenlaisia aarteita. Uskoisin siitä tulevan äidiltä tyttärelle siirtyvä perhekalleus. Se on nyt jo siirtynyt Elman tyttärelle ja on hänellä entisessä ”virassaan”.
Pirkko Siltanen
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Tervetuloa Parviaisten sukukokoukseen
Nilsiän Tahkolle 2.– 3.7.2011

Ohjelma
Lauantai 2.7.2011

Sunnuntai 3.7.2011

Lauantai vietetään upeissa puitteissa
Tahkovuorella Tahko Spassa
(Ahopellontie 1, 73310 TAHKOVUORI)

Sunnuntaina retkeilemme Aholansaareen ja
Nilsiän kotiseutukeskukseen

9.00
10.00

Näytteilleasettajat
MonitoimiAreenalle
Ilmoittautumispiste avataan
Tutustuminen näyttelyihin
– esillä Parviaisten kätten töitä ja
harrastuksia
– myynnissä Parviaisten Sukuseuran
julkaisuja ja vaakunatuotteita

11.00

Lounastarjoilu alkaa

11.30

Lehdistötilaisuus

12.00 –17.00 Pääjuhlan ja vuosikokouksen ajan
valvottu lastenhoito leikkipaikassa
13.00

Pääjuhla MonitoimiAreenalla
Pääjuhlan yhteydessä Savon
Parviaisten sukukirjan
julkistaminen ja esittely

14.30

Ryhmäkuva

15.00

Kahvi

15.30

Vuosikokous

11.00

Hartaushetki leirikirkossa
(katettu tila)

12.00

Lounas Aholansaaressa, perinteistä
kotiruokaa noutopöydästä
Laivat Toivo ja Kleofas kulkevat
tauotta, poistuminen Aholansaaresta
oman aikataulun mukaan. Matka
edestakaisin 5 €.

13.00

Kunniakäynnit sankarihaudoilla ja
Einari Parviaisen haudalla

13.00

Nilsiän kotiseutukeskus
– alueen oppaat paikalla
– museo ja aitat auki
– laajat ja monipuoliset näyttelyt,
viehättävä museoalue

16.00 –18.00 Päätöskahvit kotiseutukeskuksessa
Jos jollakulla sattuu olemaan kiire
lähteä, kahvit saa jo aikaisemminkin.
Lisätietoja sukukokouksesta

Majoittuminen
19.00

9.00 –10.00 Laivakuljetukset Aholansaareen
Saaren esittelyä

Näyttelyiden purku

Ulla Kakkinen puh.050 350 6022

Illallinen

Ulpu Valkama puh. 040 503 1225

Ohjelmallinen illanvietto
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Muuta tietoa sukukokous-päivistä
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 6.6.2011 mennessä joko postittamalla lehden ilmoittautumislomake rahastonhoitajalle osoitteeseen
Briitta Kolehmainen
Sonkalammentie 5
97240 SONKA
tai Internetin kautta osoitteessa
www.parviaistensukuseura.fi.
Hinnat
Sukukokouksen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, osallistumismaksut ovat omakustannushintoja ja kattavat korkeintaan todelliset kulut. Lauantain sukujuhla, lounas, päiväkahvi ja juhlaillallinen ohjelmineen
60 €, sunnuntain lounas, Nilsiän kotiseutukeskus ja
päätöskahvit 20 €. Lapsialennus 4 –14 v. 50 %.
Maksut
Osallistumismaksut suoritetaan ilmoittautumisen
mukaisesti 10.6.2011 mennessä Parviaisten Sukuseuran tilille Keski-Uudenmaan OP 513205-464821,
sama viitenumero kuin jäsenmaksuissa.

Sukukokous
Sukuseuran virallinen kokous, jossa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä mahdollisesti muut jäsenten lähettämät asiat. Sääntöjen mukaan sukukokouksen käsiteltäviksi tarkoitetut ehdotukset on jätettävä seuran esimiehelle viimeistään viikkoa ennen
kokousta.
Sukuhaaratapaamiset
Tahko Spasta löytyy tiloja sukuhaarojen ja pienryhmien kokoontumisille.
Aholansaari
Syväri-järven saari, joka on tunnettu herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen asuinpaikkana – Paavon pirtti
on museoviraston suojelema kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennus. Saarella on Herättäjä-Yhdistyksen
leiri- ja majoitustoimintaa.

Nilsiän kotiseutukeskus
Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys ry:n omistama
ja ylläpitämä kotiseutukeskus. Museolla on laajat pysyvät näyttelyt, mm. Itä-Suomen urheilumuseo ja Toivo Kärki -näyttely, sekä vaihtuvia näyttelyitä. Galleria
Sukunäyttely ja vaakunatuotteet
Holvikellarissa nyt sukuseuramme pitkäaikaisen toiSukunäyttelyssä monitoimiareenalla on esillä Parvi- mijan Ulla Kakkisen näyttely ’Siveltimellä maalaten
ais-taitajien töitä ja taidetta sekä muuta Parviaisiin ja neulalla ommellen’, jossa on käsinmaalattua posliiliittyvää. Näyttelyssä on myynnissä sukuseuran vaa- nia ja kirjottuja tekstiilejä yli 50 vuoden ajalta.
kunatuotteita sekä sukuseuran julkaisuja.
Majoittuminen
Sukutietonurkkaus
Vaihtoehtoja Tahko Span sviiteistä mökki- ja ryhSukutietonurkkauksessa sukuseuran tukijat opasta- mämajoituksiin. Kaikki majoitusvaihtoehdot löytyvat ja vastaavat kysymyksiin.
vät Internet-osoitteesta www.tahko.com. Ks. myös
www.nilsia.fi.
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Toivo Kärki -kokoelma
Nilsiän museoon
Nilsiän museon näyttelyt ovat saaneet
erittäin mielenkintoisen lisän helmikuussa 2011. Tällöin Toivo Kärjen nuorin
poika Kalervo Kärki Marjatta-puolisonsa kanssa lähjoitti huomattavan määrän
Toivo Kärjelle kuuluneita henkilökohtaisia esineitä, levyjä, valokuvia ja nuotteja
pysyvästi museon kokoelmiin. Kokoelma
on koottu yhteen huoneeseen jossa soi
Kärjen säveltämä musiikki. Tietokoneelta voi katsella valokuvia aina 1930-luvulta alkaen ja lehtileikkeitä löytyy parikin
kansiollista. Kärjelle tyypilliset rusetit ja
mustat teräväkärkiset kengät, jotka olivat
aina yhtä epämuodikkaat, kertovat vahvatahtoisesta oman tien kulkijasta.
Toivo Kärki ei sinällään suoraan liity
Nilsiään mutta hänen poikansa on ollut
vuodesta 1976 lukion matematiikan lehtorina ja Toivo Kärki on vieraillut Nilsiässä tiheästikin poikansa perheen luona ja
viihtynyt mainiosti. Tällä hetkellä Kärjen
koko jäämistö on Nilsiässä ja toistaiseksi
siitä vain pieni osa on näytteillä museossa.
Toivo Kärki syntyi Pirkkalassa 3.12.
1915. Hänen isänsä oli pappi Frans ja äiti, lähetyssaarnaaja Ester Kurvinen jonka
isän isoäiti oli Mateli Kuivalatar, kuuluisa runonlaulaja ja kansanparantaja. Lapsuus ja nuoruus kuluivat ensin Töysässä
ja sittemmin Laihialla. Kaiken aikaa harrastuksiin kuului pianonsoitto jonka hän
aloitti jo nelivuotiaana. Vanhemmat oli-
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vat kuitenkin huolissaan pojan musiikkiharrastuksesta ja vielä 1960-luvulla isä
Frans huokaili, että kunpa Toivokin vielä joskus saisi oikean ammatin. Tuolloin Toivo Kärki oli jo tunnustettu alansa
mestari. Koulunsa Toivo kävi Tampereella kirjoittaen ylioppilaaksi 1933.
Samana vuonna alkoi Kärjen ammattimuusikon ura. Aluksi hän soitti pianoa
paikallisessa yhtyeessä mutta jo 1935 hän
siirtyi nimekkääseen Klaus Salmen johtamaan Ramblers-yhtyeeseen. Seuraavana
vuonna olikin vuorossa perheen perustaminen. Tällöin hän meni naimisiin Tuulikki Leikkaan kanssa. Marraskuussa 1937
syntyi ensimmäinen lapsi Anna-Liisa.
Armeijaan meno oli vuorossa 1938 ja
siellä ollessaan hän osallistui englantilaisen lehden sävellyskilpailuun jonka voitti. Tuolloin hän suunnitteli vakavasti lähtöä Amerikkaan mutta sota sotki suunnitelmat ja matka jäi lopullisesti.
Talvi- ja jatkosodassa Toivo Kärki oli
rintamalla tykistöupseerina toimien patteriupseerina, patterin päällikönä ja tulenjohtajana. Talvisodan aika oli rintamalla niin kiireistä aikaa, ettei sävellystyöhön jäänyt aikaa eikä tarmoakaan.
Jatkosodan pitkinä asemasodan vuosina tilanne oli toinen ja Kärki ehti paneutua sävellystyöhön vaikkakin ilman minkäänmoista instrumenttia. Toukokuussa
1942 Eero Väre lauloi levylle 33 Kärjen

sävellystä mutta niistä ei vielä tullut menestyjiä. Sen sijaan maaliskuussa 1944 levytetty Siks oon mä suruinen menestyi ja
menestyy edelleen.
Ansioistaan sodassa Kärki palkittiin
3. ja 4. luokan Vapaudenristillä. Siviiliin
hän siirtyi luutnanttina.
Sodan jälkeen 1945 perheeseen syntyi kolmas lapsi, Kalervo ja perheen elättäminen musiikilla vaati kovaa työtä. Samana vuonna äänitettiin todelliset menestyskappaleet kuten Liljankukka ja Tule hiljaa. Seuraavana vuonna alkoi kiertuelämä
oman orkesterin kanssa joka kesti kymmenen vuotta. Orkesterissa soittivat alan
huiput ja laulusolisteina olivat mm. Henry
Theel, Tauno Palo ja Erkki Junkkarinen.
Yhteistyö Reino Helismaan kanssa alkoi 1948 jolloin he tekivät ensimmäisen
yhteisen kappaleensa Suutarin tyttären
pihalla. Radion pääjohtaja Hella Wuolijoki kielsi kappaleen esittämisen radiossa
arveluttavien sanojen vuoksi. Soittokielto pysyi voimassa kymmenkunta vuotta.
Tämän yrityksen jälkeen Kärki keikkaili
tiiviisti Esa Pakarisen ja Tapio Rautavaaran kanssa. Yhteistyö Helismaan kanssa alkoi toden teolla loppuvuodesta 1950
ja kappaleita alkoi tulla tiuhaan tahtiin.
Elokuvasta Rovaniemen markkinoilla alkoi rillumarei-ilmiö.
Korkeakulttuurin Kärkeen ja Helismaahan kohdistama kritiikki oli ankaraa
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ja heitä pidettiin kansan musiikkimaun
pilaajina vaikka heidän tuotannostaan
oli rillumareita vain pieni osa.
Pekka Puupää -elokuviin, joita oli
kaikkiaan kolmetoista, Kärki sävelsi musiikin. Olavi Virta alkoi löytää oman tyylinsä ja levytti 1950-luvun alkuvuosina
suuren joukon Kärjen ja Helismaan kappaleita joista suosituiksi nousivat mm.
Täysikuu ja Sinun silmiesi tähden.
1950-luvun puolessa välissä Kärki lopetti kokonaan keikkailun ja aloitti Musiiki Fazerin kotimaisen tuotannon päällikkönä. Säveltämisessä alkoi väliaikaisesti hiljaisempi kausi.
Nuorisomusiikin nousu ja yleinen kansainvälistyminen sai Kärjen ja Helismaan
modernisoimaan tyyliään. Uusien laulajien ohella Tapio Rautavaara, Esa Pakarinen, Kauko Käyhkö ja Henry Theel olivat
taas mukana. 1965 tapahtunut Reino Helismaan kuolema päätti 17 vuotta kestäneen ja yli 550 levytettyä kappaletta käsittäneen yhteistyön. Helismaa kertoi syövästä kertoneen lääkärin sanoneen jotensakin
näin. ”Syö, juo ja nai, aikaa on vähän.”
Kärjen sävellystyö jatkui uusien sanoittajien kanssa joista mainittakoon
Lauri Jauhianen, Juha Vainio ja Vexi Salmi. Vuodet vierivät ja musiikkibisnes
muuttui aina vain kovemmaksi mutta perinteisellä iskelmälläkin oli edelleen kannatusta ja Kärki sävelsi edelleen tiiviiseen
tahtiin. Eläkkeelle hän jäi Musiiki Fazerilta 1980 mutta sävellystyö jatkui vaikka sanoittajat vaihtuivat. Mökkeily Asikkalassa muuttui aina vain tärkeämmäksi.
Ennen kuolemaansa 30.4.1992 hän
ehti saada tunnustustakin. Vuonna 1983
hän sai Helsinki-mitalin. 1985 hänelle
myönnettiin Kalevala-vuoden tunnustuspalkinto ja säveltaiteen valtionpalkinto.
Pro Finlandia -mitali tuli 1987 ja ja Kultaisen Emman numero 1 hän sai 1986.
Kärjen tuotannosta on levytetty n.
1330, elokuvamusiikin hän on säveltänyt
noin 50 elokuvaan. Lukemattomat ovat
revyyt, näytelmät ja radiohupailut, joissa on Toivo Kärjen musiikki.

Museon historiasta
Nilsiän kotiseutukeskuksen museo on nykyisessä muodossaan varsin nuori ja on
toiminut vasta kymmenen vuotta. Kuitenkin jo 1970-uvulta samassa pihapiirissä olevassa isossa aitassa on ollut tyypillistä maatalouskulttuurin esineistöä ja
nähtävissäkin ainakin kesäiseen aikaan.
Vuonna 2001 Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys hankki rakennukset omistukseensa ja vuokrasi tarvittavan maaalueen sekä nimesi paikan Nilsiän kotiseutukeskukseksi. Alueella toimii muse-

on lisäksi Nilsiän harrastajateatteri jolla
on ajanmukaiset teatteritilat. Perinne- ja
kulttuuriyhdistykseen kuuluu vain neljä
yhdistysjäsentä. Nilsiän kaupunki antaa
hieman taloudellista tukea ja Nilsiän kotiseutuyhdistys, Nilsiän Martat ja Harrastajateatteri hoitavat sitten kotiseutukeskuksen käytännön toimet talkoopohjalta. Vuotuinen kävijämäärä on 5000 suuruusluokkaa ja hiljalleen kohoamassa.

Museoalueen historiasta
Nilsiä on saanut kiinteän asutuksensa varsin myöhään eli Täyssinän rauhan (1595) jälkeen uskaltautuivat ensimmäiset urhoolliset alueelle. Vuoden 1664
maantarkastuskirjan mukaan täällä oli 25
kantatilaa joista 5 nykyisen kuntakeskuksen tietämillä.
Alue jolla museo nykyisellään sijaitsee
tulee esille Juankosken ylimääräisillä käräjillä 22.1.1776 jolloin Juankosken ruukin patruuna, kapteeni Georg Fredrik Tigestedt (1729–1790) oli haastanut mm.
Nuutti Pirisen vastaamaan siitä, että hän
oli useista kielloista huolimatta kaatanut
ruukille kuuluvasta metsästä tukkipuita
ja aiheuttanut muutakin vahinkoa. Omistusoloista ruukin patruuna ilmoitti, että
hän on ostanut Nilsiän Piristen tilat perintötiloiksi.kruununtiloista.
Kiistan taustalla olivat sopimukset
vuosilta 1765 ja 1770 jolloin isännät olivat sopinet hiilen ja puutukkien toimittamisesta Juankosken ruukille. Ruukin
patruuna toi esille, että talonpojat olivat
kaskenneet metsiä ja jättäneet hiilen ja
tukkien toimittamisen tekemättä. Korvauksiinhan siinä talonpojat joutuivat.
Hankalan niehen maineessa oleva
kapteeni Geog Fredrik Tigerstedt yleni
myöhemmin everstiluutnantiksi Ruotsin
ruotuväkiarmeijassa. Hän luopui ruukista 1787 ja myi sen paroni ja kapteeni Stephen Bennetille. Tigerstedt teki kuitenkin. 1788 väärän valinnan. Ruotsin ja Venäjän välillä oli syntynyt sota ja hän oletti
Venäjän voittavan mutta toisin kävi. Tigerstedt jäi kiinni kasakkaupseerin univormssa ja vangittiin. Hänet teloitettiin
Rantasalmella 1790.
Tigerstedtin tytär meni naimisiin
ruotsalaisen Johan Fredrik Ekholmin
kanssa joka osti huutokaupasta ruukin
1799. Tämän patruunan häikäilemättömistä otteista ja salamurhasta on nilsiäläinen kirjailija Matti Pajula tehnyt Patruuna-näytelmän. Salamurhaan johtaneet tapahtumat muistuttavat Nilsiän Pajuniemen isäntien kokemia mutta olivat
vieläkin karkeampia.
Edellä mainittu ylhäisaatelinen paroni Stephen Bennett piti ruukkia vain nel-

jä vuotta. Käräjätuomarin allekirjoittamassa pöytäkirjaotteesta vuodelta 1791
käy ilmi, että Bennett oli vaihtanut Nilsiä 4 nimisen verotilan talollisten Nuutti
Olavinpoika Pirisen, Olli Pekanpoika Pirisen, Matti Matinpoika Ronkaisen ja Olli Yrjönpoika Taskisen kanssa ilmeisesti
Siikajärvellä sijainneeseen tilaan.
Pari vuotta myöhemmin Nilsiässä alkanut isojako lohkoi Nilsiä N:o 4 seuraavasti:
Nilsiä N:o 11 Pirilä 9/32 manttaalia
Olavi Pekanpoika Pirinen
Nilsiä N:o 12 Pirttijärven aho
Matti Hartikainen
Nilsiä N:o 13 Ronkaalan pelto ja Sikosaari Matti Ronkainen
Nilsiä N:o 14 Nuutila 7/32 manttaalia
Nuutti Olavinpoika Pirinen
1800-luvun puoleenväliin mennessä Piriset olivat luopuneet tiloistaan Pajuniemellä mutta rekisterinumero 14 on mm.
kotiseutukeskuksen määräaloilla käytössä tälläkin hetkellä.
Edellä mainittu paroni Stephan Bennett rakennutti Kuopioon mm. Harmaalinnan 1788 joka tuhoutui tulipalossa
1981. Bennett oli osakkana myös Kuopion Tupakkatehtaassa.
1875 muutti Rautalammilta Kusti Simonen ja tila säilyi suvun hallussa vuoteen 1925 jolloin Nilsiän kunta osti tuolloin 350 hehtaarin suuruisen tilan jossa
oli viljetyä 30 hehtaaria. Kunnan maatila
tuotti elintarpeita lähinnä kunnalliskodin
tarpeisiin. Sotavuosina päärakennus toimi mm. kulkutautisairaalana ja sen jälkeen mm. sosiaalilautakunnan palveluasuntolana. Käyttö loppui ja rakennuksesta todetaan Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelossa: ”…rakennus ei ole
täysin paloturvallinen, joten sitä uusien
palveluasuntojen valmistuttua odottaa
purkutuomio.”
Onneksi näin ei käynyt vaan muutaman vuoden tyhjillään olon jälkeen rakennus palvelee yhteisöään kotiseutukeskuksena.
Matti-Juhani Töyräs

Lähteet:
Biografiakeskus: Kärki Toivo 1915–1992
www.toivokarki.net/elama.html
Keskustelut Kalervo ja Marjatta Kärjen
kanssa
Paula Kainulainen: Nilsiän Piriset 1720–
1940
Seppo Pitkäsen kotiarkisto
Marja-Sisko Pihl: Strömsdalsbruk eli
Juantehdas 2010
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Savon Parviaiset -kirja ilmestyy
Parviaisten sukukirjasarjan kolmas osa
Savon Parviaiset on loppusuoralla. Kirjan
tekeminen aloitettiin heti Karjalan Parviaisia käsittelevän kirjan valmistuttua ja
pari viimeistä vuotta sitä on tehty urakalla. Teos julkaistaan kesällä sukukokouksen yhteydessä Nilsiässä.
Savon Parviaiset on tyypillinen itäsuomalainen suku, josta löytyy maaseutuväestön koko kirjo. Esivanhemmissamme
on talollisia, torppareita, loisia ja piikoja
sekä renkejä. Parviaiset ovat olleet omalla
tavallaan ja panoksellaan mukana Savon
historiassa. Sodat ja nälkävuodet ovat aiheuttaneet meillekin surua ja kärsimystä.
Teollistumisen myötä, 1800-luvun loppupuolelta lähtien työn perässä on muutettu
kaupunkeihin tai jopa ison meren taakse Amerikkaan. Monenlaisista rötöksistä on jouduttu kirkkoherran ripitettäviksi, milloin on rikottu sapattirauhaa, milloin juopoteltu tai tehty aviottomia lapsia. Löytyypä Parviaisista murhapolttaja

ja metsärosvokin. Surullisin tutkimuksissa esiin tullut tarina on varmaan nilsiäläisen Britan kohtalo. Irtolaisen elämää vietettyään hänet karkotettiin Siperiaan, jossa Brita sitten murhattiin.
Kirja on jatkoa Kari Matti Piilahden
Parviaisten suku 1 -teokselle, jossa sukumme vaiheita on selvitetty 1500-luvulta 1700-luvun alkuun. Nyt ilmestyvässä
kirjassa vaelletaan Savon Parviaisten parissa noin 200 vuotta. Tutkimuksen takarajana on pidetty toista maailmansotaa ja
perhetauluihin on pyritty ottamaan mukaan 1930-luvulla muodostuneet perheet. Sukutaulusto-osiossa on kaikkiaan
23 sukuhaaraa. Jotkut niistä ovat suuria
ja sisältävät tiedot yli tuhannesta henkilöstä, jotkut haarat taas sammuvat miespuolisten jälkeläisten osalta muutamassa sukupolvessa. Useimmat sukuhaarat
on pystytty yhdistämään kirjasarjan ykkösosaan. Suurin osa Savon Parviaisista
on koillissavolaisia, Riistavedeltä, Kaavil-

Parviaisseurassa
viiskymmentä vuotta

ta tai Nilsiästä lähtöisin. Vanhoilta Parviaisalueilta Rantasalmelta ja Leppävirralta
alkaa molemmista joitakin sukuhaaroja.
Suvun lähtöhenkilöitä on myös Pieksämäeltä, Suonenjoelta, Karttulasta, Kiuruvedeltä ja Sonkajärveltä.
Kirjan teossa on ollut mukana useita henkilöitä. Kari Matti Piilahti kirjoitti
jakson, jolla teos saadaan yhdistettyä ykkösosaan. Muutoin kirja on pitkälti kirjatoimikunnan talkootyön tulosta. Lisäksi monet sukumme jäsenet ovat auttaneet
luovuttamalla aineistoa kirjaa varten.
Kaikkea materiaalia ei kirjassa ole kuitenkaan pystytty käyttämään siihen tehtyjen rajausten vuoksi. Ylijäänyt aineisto pyritään hyödyntämään myöhemmin
tehtävissä kirjoissa tai Parviaisten parissa -lehdessä.
Suuret kiitokset kaikille mukana olleille
ja apua antaneille.

Ne niemet ja vaarat
Pudasjärven ja TaivalkoskenParviaisten sukua

Parviaisseurassa viiskymmentä
vuotta julkaistiin seuran 50-vuotisjuhlassa. Kirjassa tarkastellaan
seuran syntyhetkiä, sukukokouksia, alueellisia tapaamisia ja sukuneuvoston toimintaa. Kirjan lopusta löytyvät luettelot seuran esimiehistä, sihteereistä ja kunniajäsenistä. Lopuksi tarkastellaan
kuinka yleinen sukunimi Parviainen on. Kirja on tiivis tietopaketti kaikille seuran historiasta ja toiminnasta kiinnostuneille.
Parviaisten sukuseuran
50-vuotishistoriikki
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Tilaukset Mikko Parviaiselta.

Kirja on kovakantinen, sivuja 280,
perhetauluja 607 ja henkilöhake
misto. Kirja sisältää myös tietoja
ja valokuvia suvun henkilöistä ja
siirtolaisuudesta. Mistä sitten nimi kirjalle? Parviaisten tärkeämpiä asuinpaikkoja on ollut kol
me vaaraa ja kolme niemeä Iijoen
keskijuoksulla, mainittujen kun
tien rajalla.
Kirjan hinta on 20 € + postikulut,
tilaukset Mikko Parviaiselta.
Kustantaja: Parviaisen suvun perinneyhdistys ry, www.einop.eu
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Maikki-täti, pitokokki
Maria Lovisa Parviainen syntyi 13.4.1882
Nilsiän Kinahmissa Antti ja Maria (o.s.
Taskinen) Parviaisen perheeseen kolmantena 14:stä lapsesta, kuoli 18.2.1967
Kinahmissa 84-v. Maikki oli itseoppinut
taitava pitokokki, kuten monet aikalaisensa. Hän valmisteli tarjouksia suvun
juhliin, häistä hautajaisiin.
Kun taloissa entisaikaan suunniteltiin
juhlia, kutsuttiin avuksi pitokokki. Hän
tuli hyvissä ajoin sopimaan talon väen
kanssa ruuat, juomat, leivonnaiset ja tarvikehankinnat. Pitokokki arvioi myös
apuväen tarpeen ja tiesi mistä on saatavana astiastoja lainaksi, eihän niitä taloissa ollut riittävästi suurelle joukolle. Isäntäkin sai ohjeet, mm. mitä teurastetaan,
mistä kalaa ja miten ne käsitellään ja säilytetään ennen ruuaksi valmistamista.
Useita päiviä ennen juhlia pitokokki
leipoi ja valmisteli ruokia talonväen tai
apulaistensa kanssa. Talon lapset olivat
pikkupiikoina apuna, huolehtivat mm.
hellapuista.
Pitokokkien reseptit olivat kokemusten muistiin kirjoittamia, kuten tuo ohes-

sa oleva ohjekin. Jokaisella oli myös omat
salaiset kikkansa, joita ei paljastettu.
Palkka ei useinkaan ollut rahaa. Maikki-täti on saanut esim. Notsjö´n vaahteranlehden muotoisia pieniä lasivateja 4
kpl tai 2 kpl leikekirjonnalla somistettuja pikkuliinoja. Pitokokkeja oli yleisesti 1800-luvulla ja maaseudulla ainakin
1900- luvun puoliväliin saakka.

”Maikki-tädin sormet”
sormileivät eli vekomaalit
1 lasi kermaa
1/2 kg voita
vehnäjauhoja tarpeen mukaan
Jauhot ja voi nypitään yhteen ja lisätään kerma. Taikinasta leivotaan
sormen paksuisia ja pituisia tankoja, jotka kieritetään munassa ja sitten manteli-raesokeriseoksessa.
Paistetaan kypsiksi.

Tämän ohjeen täti kertoi herkkua maistelleille. Kokeilivat, mutta eipä tulos

useimmiten ollut alkuperäisen mukainen. Tädillä oli sormituntuma jauhojen
suhteen. Hän ei myöskään kertonut, ettei
taikinaa vatkata. Tankojen pituus ja paistolämpö jäi myös kokeilun varaan.
Oman kokemukseni mukaan jauhojen
määrä on n. 650 g. Taikina saa olla viileässä ennen leipomista. Taikinasta leivotaan sormen vahvuisia tankoja, jotka paloitellaan n. 7–8 cm pituisiksi ja kieritellään ohjeen mukaisesti. Pidetään viileässä myös ennen paistamista.
Paistetaan 225 asteessa n. 15 min.
ajan, kunnes ovat vaal. ruskeita ja mantelit osin ruskettuneet. Kypsyyttä voi kokeilla myös taittamalla sormileipää, kypsä on tasaisen mureaa.
Olen keventänyt ohjetta käyttämällä puoliksi voita ja puoliksi margariinia.
Laktoositon on helppo toteuttaa valitsemalla laktoosittomat ainekset. Gluteenittomaan käytetään gluteenitonta jauhoa,
määrä on kokeiltava.
Tämä ohje on jäänyt ”elämään” lähisuvun piirissä ja ”sormet” ovat edelleen
juhlapöydän herkkuna. ” En oo ikinä saanut näin hyviä keksejä”, totesi eräs pikkutyttö.
Ulla Kakkinen

Kari-Matti Piilahti: Parviaisten suku 1
Kirjan kolmas painos tuli myyntiin kesäkuussa 2006.

Maija Parviainen (toim.): Parvviisii Pohjois- ja RajaKarjalassa 1700-luvulta 1900-luvulle – sukuhakemisto

Kirjassa kuvataan Parviaisten vaiheet 1500-luvulta
isoonvihaan asti 1700-lu
vulle. Lähtökotina oli Soisalon saari, jossa asui 16
Parviaisten ruokakuntaa
1500-luvun puolivälissä.
Sieltä suku hajaantui Pohjois-Savoon, Pohjois-Kar
jalaan, ylipäänsä pohjoiseen Pudasjärveä myöten,
yksi joukko myös Pohjan
maalle Soiniin. Periaattees
sa kaikki Parviaiset ovat sukua keskenään.
Kari-Matti Piilahti sai kirjasta kunniamaininnan sukukirja
kilpailussa vuonna 2000, joten kirja on korkeatasoinen.

Parvviisii-kirja on laaja teos Parviaisten karjalaisista sukuhaaroista. Kirja ei
koostu vain julkaistuista
sukutauluista. Ensimmäi
sessä osassa on laaja historia osuus. Kari-Matti Pii
lahden, Marjatta Bellin ja
Tuula Kiisken kirjoittamista
ajan ja elinolojen kuvauksista saa monipuolisen kuvan
elämästä 1700–1900-lukujen välisenä aikana. Teoksesta välittyy selvästi kuin
ka Suomen historian vaiheet ovat vaikuttaneet Parviaisten eläämään ja Parviaiset ovat
vaikuttaneet monin tavoin Suomen historiaan. Erityisen hienoja ovat sukulaisten tallennetut muistelot. Kirjan kuvituk
sena on vanhojen kuvien lisäksi kauniita lyijykynäpiirroksia,
jotka antavat kirjalle miellyttävän ilmeen. Puolet kirjasta on
varattu sukutauluille. Hakemistot on laadittu huolella ja ne
nopeuttavat suunnattomasti paikkojen ja henkilöiden löytymistä. Kirja on mainio hakuteos paitsi juuriaan etsiville Parviaisille myös muiden karjalaisten sukujen sukututkijoille.
Tämä on ehdottomasti tutustumisen arvoinen teos.

Parviaisten suku 1 -kirja: jäsenille 40 €, muille 45 €
Parviaisten suku 2 -kirja: jäsenille 50 €, muille 60 €
Kirjoja voi tilata Mikko Parviaiselta Vehmersalmentie 11,
71310 Vehmersalmi, puh. 044 077 7487, mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi. Kirjat lähetetään postiennakolla ja hintoihin lisätään postikulut.
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Parviaisten sukukokous Nilsiässä
Tahko Spassa la 2.7. – su 3.7.2011
Osallistujat
Nimi (myös sukunimi)

Jäsennumero (1
(jos jäsen)
		
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Rastittakaa osallistumisvaihtoehdot
Aikuinen
Lapsi 4 –14 v.
60 €
20 €
30 €
10 €
Su □
La □
Su □
La □
La □
Su □
La □
Su □
La □
Su □
La □
Su □
La □
Su □
La □
Su □
La □
Su □
La □
Su □

1) Jäsennumero on Parviaisten parissa -lehden osoitetarrassa

Osallistumismaksut
Lauantain osallistumismaksu on aikuisille 60 €, mikä sisältää lounaan, pääjuhlan, päiväkahvin ja
juhlaillallisen ohjelmineen. Sunnuntain hinta 20 € sisältää lounaan Aholansaaressa, sisäänpääsyn Nilsiän
kotiseutukeskukseen sekä opastukset ja päätöskahvin museoalueella.
Lapsialennus 4 –14-vuotiaista lapsista on 50 %. MLL:n koulutetut nuoret hoitavat lapsia leikkitilassa
pääjuhlan ja vuosikokouksen ajan, hinta 10 €/lapsi.
Meiltä osallistuu valvottuun hoitoon ______ lasta:

Kyllä □   Ei □

Erikoisruokavaliot
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä tämä lomake tai sen kopio 6.6.2011 mennessä sukuseuran
taloudenhoitajalle osoitteeseen
Briitta Kolehmainen
Sonkalammentie 5
97240 Sonka

(puh. 040 737 9718 tai 016 775 555)
(sähköposti briitta.kolehmainen@pp.inet.fi)

Osallistumismaksut suoritetaan ilmoittautumisen mukaisesti 10.6.2011 mennessä Parviaisten Sukuseuran
tilille Keski-Uudenmaan OP 513205-464821, käyttäkää samaa viitenumeroa kuin jäsenmaksuissa.
Majoittuminen
Osallistujat varaavat ja maksavat majoituksensa itse. Tehdessänne hotellivarausta Tahko Spasta
ilmoittakaa, että tulette Parviaisten sukukokoukseen, alla yhteystiedot:
Tahko Spa Oy
Ahopellontie 1
73310 TAHKOVUORI
puhelin 020 747 9900
info@tahkospa.fi

Myynti:
Puh. 020 747 9916
sales@tahkospa.fi

Nettivaraamosta www.tahko.com löytyvät kaikki majoituskohteet, yhteystiedot ja tarjoukset.

Parviaisten Sukuseura ry

Sukuneuvoston jäsenet 2008–2011
ESIMIES

Teuvo Parviainen
Järvenpääntie 501
07170 Pornainen
050 360 6324
teuvo.parviainen@elisanet.fi

JÄSENET

Briitta Kolemainen
Sonkalammentie 5
97240 Sonka
040 737 9718, (016) 775 555
briitta.kolehmainen@pp.inet.fi

Mikko Parviainen
Vehmersalmentie 11
71310 Vehmersalmi
044 077 7487, mikko.juhani.
parviainen@kuopio.fi

Pirkko Siltanen
Leppäkertuntie 4 C
02120 Espoo
050 596 2041
pirkkohelmi@elisanet.fi

Mauno Parviainen
Alhokallionkatu 11
60320 Seinäjoki
040 771 2780
mauno.parviainen@netikka.fi

Helena Holopainen
Vaahtorinne 3 A 15
01600 Vantaa
050 596 2727
helenahelena@gmail.com

Pertti Parviainen
Tervaruukinkatu 5 as. 5
41160 Tikkakoski
040 556 0361
pertti.parviainen@pp3.inet.fi

Eino Parviainen
Urheilutie 11
93100 Pudasjärvi
041 547 6505
eino.parviainen@pp.inet.fi

Maria Parviainen
Lohkaretie 11 C 6
70700 Kuopio

Heikki Parviainen
Sivolantie 94
87950 Kuluntalahti
(08) 687 3164, 050 322 4591
heikki.parviainen@pp.inet.fi

Kyösti Thum
Joensuuntie 701
82220 Niittylahti
(013) 872 122, 040 739 4255
kyosti.thum@pp.inet.fi

Lea Parviainen
Toivolankuja 4 E 31
90460 Oulunsalo
040 562 0499
lea.parviainen@gmail.com

Katja Parviainen
Vuoritie 11 B 15
04400 Järvenpää
040 504 6089, katja.parviainen@dnainternet.fi

Ulpu Valkama
Aaponkuja 12
21420 Lieto
040 503 1225
ulpu.valkama@kolumbus.fi

VARAJÄSENET
Hilkka Alkkiomäki
Läntinen pitkäkatu 20 B 28
20100 Turku
050 536 0495		
jhalkkiomaki@hotmail.com

VARAESIMIES

Leena Hänninen
Torpankuja 3 A 8
40740 Jyväskylä
(014) 311 1252, 040 593 0558
leena.hanninen@pp1.inet.fi

Parviaisten vaakunatuotteet
Adressi ja suruadressi nauhalla
Kortti (taitettu, kaksi erilaista)
T-paidat, eri värejä ja kokoja
Viinilasit 6 kpl
Olutlasit 6 kpl
Maljakko (erilaisia)
Lasilautanen, pieni
Lasilautanen, iso
Lasilautaset yhdessä (pieni + iso)
Pöytästandaari
Parviaisten isännänviiri

10
1
14
40
55
20
10
15
20
50
100

Tilaukset
Mikko Parviainen
mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi
puh. 044 077 7487
Vehmersalmentie 11, 71310 Vehmersalmi

Isännänviiri on 4,5 m pitkä,
se on suunniteltu noin 8–10 m
korkeaan lipputankoon.

Hyvää kesää
kaikille Parviaisille!
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