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Esimiehen kynästä
Hyvät sukuseuralaiset!
Sukuseuramme kunniajäsen, rovasti Päivö Parviainen nukkui
pois huhtikuussa 102-vuotiaana. Viime kesänä Aulangolla odotimme jaksaako Päivö vielä tulla mukaan juhlaamme. Päivön
viimeiseksi sukujuhlaksi jäi kuitenkin Nilsiän tapahtuma vuonna 2011. Siellä iltatilaisuudessa puhuessaan hän patisteli meitä
houkuttelemaan nuoria mukaan toimintaan. Pidettäköön tätä
Päivön testamenttina meille sukuseuralaisille. Esitellään nuoremmille sukupolville seuraamme ja kysellään millaista seuran
toiminnan heidän mielestään pitäisi olla.

lisista Parviaiskohteista voi jakaa tietoa vaikkapa sukuseuran facebook-sivuilla tai kirjoittaa jutun seuraavaan lehteemme.

Kesällä sukuloimme ja matkustelemme eri puolilla Suomea.
Tuolloin on mahdollista etsiä ja pysähtyä erilaisilla Parviaispaikoilla. Keski-Suomessa liikkuessa poiketkaa Säynätsalossa, Savonlinnan ja Rantasalmen suunnalla piipahtakaa Linnansaaren
Oskarin torpassa, Ylä-Savossa Sonkajärven kotiseututalossa ja
Soinissa ja Taivalkoskella Parviainen-kylissä. Kaikista mahdol-

HYVÄÄ KESÄÄ ja ONNITTELUT KOULUNSA
PÄÄTTÄNEILLE JA VALMISTUNEILLE

Aulangon sukukokouksen jälkeen sukuneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa ja tärkeimpänä aiheena on ollut seuramme 60-vuotisjuhlan valmistelut. Juhla pidetään Kuopiossa kesäkuun 11. päivänä 2016. Laitetaan päivämäärä jo nyt kalenteriin ja tullaan ensi kesänä isolla joukolla juhlimaan Kallaveden
rantamaisemiin.

Mikko Parviainen
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SIBELIUKSEN JUHLAVUONNA

Tänä vuonna tulee Jean Sibeliuksen syntymästä kuluneeksi 150 vuotta. Sibeliusta
on muisteltu (ja muistellaan)
monenlaisissa tapahtumissa
eri puolilla Suomea ja hänestä
on laadittu useita artikkeleita
eri lehtiin. Sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi itsenäisyyspäivänä laajan kirjoituksen Andante festivo -sävellyksestä, jonka Sibelius omisti
tehtailija Walter Parviaiselle.
(Koko kirjoitus löytyy osoitteesta http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/walter-parviaiselle-omistanut-jean-sibelius/1960488). Seuraava teksti
on poimittu Keskisuomalaisen jutusta. Sibeliuksella oli
muitakin yhteyksiä Parviaisiin ja niitä puolestaan valottaa Reetta Parviaisen kirjoitus
tässä lehdessä.

Varsinaisessa juhlassa oli torvisoittoa ja mieskvartetin laulua, Walter Parviaisen juhlaesitelmä ja kunniamerkkien
jako, sekä Sibeliuksen säveltämä kantaatti. Tilaisuus päättyi kirkkoherran rukoukseen
ja Jumala ompi linnamme virteen sekä maamme lauluun
(molemmat torvien säestyksellä).
Juhlaesitelmässä Walter
Parviainen puhui eteenpäin
pyrkimisestä ja työn siunauksesta. ”85 uskolliselle työmiehelle” jaettiin Suomen Talousseuran mitalit. Merkkien jaon aikana soitti amatööri viulukvartetti Sibeliuksen
juhlasävellyksen. Tänä päivänä lukijaa ihmetyttää, että Sibeliuksen sävellyksen aika jaettiin kunniamerkkejä
ja hälistiin. Se oli kuitenkin
tuolloin tapana, eikä juhlamusiikki ollut niin pyhä asia
kuin nykyisin.
Kutsuvieraitten poistuttua
illanvietto Säynätsalossa jatkui myöhään ja viulukvartetti soitti vielä useita kertoja Sibeliuksen teosta.
Illanvieton aikana Sibeliukselle lähetettiin kiitokseksi seuraava sähkösanoma:

Andante festivo

Vuonna 1922 Sibelius sävelsi Andante festivon Säynätsalon tehtaiden 25-vuotisjuhliin. Hän oli tavannut Walter
Parviaisen Helsingissä ennen
joulua ja luvannut muistaa
juhlaa sävellyksellä. Ilmeisesti
teos perustuu Sibeliuksen aiempiin luonnoksiin, sillä niin
nopeasti se valmistui. Posti toi
Akseli Gallen-Kallelan muotokuva Sibeliuksesta.
jo jouluksi Walter ParviaiselIhanaa sävellystänne kuullesle lähetyksen, joka sisälsi muutaman si- junalla jo edellisenä iltana. Vieraiden jousamme ovat sydämemme kokonaan
vun mittaisen partituurin ja sen kannes- kossa olivat mm A K Cajander ja Kaarlo
Teille sulaneet suuri mestarimme.
sa luki:
Castren, useita muita ministereitä tai senaattoreita, pankinjohtajia, professoreita, Vuonna 1938 Sibelius sovitti Andante
28.12.1922 vietettävän juhlan johdosta kauppiaita ja johtajia. Juhlapäivä alkoi aa- festivon radion tarpeita ajatellen jousisäveltänyt ja Walter Parviaiselle omis- miaisella Jyväskylän Seuraklubilla, jonka orkesterille ja patarummuille. Seuraavan
tanut Andante festivo jouhikvartetille. jälkeen lähes 40 hevosen karavaani läh- vuoden alussa radio-orkesteri soitti sen
Jean Sibelius ti ”tiukusten ja kulkusten” helistessä koh- suorassa lähetyksessä Suomen tervehti Säynätsaloa. Perillä juotiin kahvit, tu- dyksenä New Yorkin maailmanäyttelyyn.
Itse juhla pidettiin pyhien välissä vuoden tustuttiin tehtaaseen, pidettiin itse juhla Orkesterisovitus toi teokselle lisää julkilopulla ja se oli valtava seurapiiritapah- Seurantalolla ja päivällinen kansakoulul- suutta ja nykyisin se on yksi Sibeliuksen
tuma Keski-Suomessa. Helsingistä kutsu- la. Illalliselle palattiin jo Jyväskylään Seu- suosituimmista sävellyksistä.
vieraat olivat tulleet Jyväskylään erityis- raklubille.
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Päivö Parviainen

Päivö Parviainen, 102-vuotias, on
nillämme hänen luonaan. Hän jopäässyt kotiin Jeesuksen luo. Jeesus
pa ihmetteli, että minne ne talon
Kristus oli hänen elämänsä sisältö
myynnistä saadut rahat, yli kolme
ja sai vaikuttaa aivan kuolemaan
Päivö Parviainen oli mukana sukutapaamises- miljoonaa, menivät. Kerroin kuulsaakka hänen julistuksessaan, vie- samme Nilsiässä kesällä 2011. Päivö oli mukana leeni jostain, että hänen isänsä oli
läpä viimeisenä vuotena hänen
myös käynnillämme Paavo Ruotsalaisen asuin- osallistunut johonkin sillanrakenkoululaisvierailullaan. Lapset tulinushakkeeseen, joka kuitenkin
paikalla Aholansaaressa.
vat häntä tervehtimään ja jopa haepäonnistui. Siinä hän meni konlaamaan, koska näkivät, mikä lämkurssiin, jota lisäsi 1930-luvun lapö hänestä virtasi heihin.
keenä. Sen nimi oli Konstruktor. Kone- ma. Päivö oli iloinen kuullessaan, etteivät
Muistan, miten Päivö sanoi sen to- pajassa taas rakennettiin useita höyrylai- ne rahat, niin kuin hän luuli, olleet mendellisen syntymäpäivän olevan kastepäi- voja – tunnetuin niistä oli insinööri Arp- neet jonnekin vääryydellä.
vän. Niinpä, koska hän oli kastanut nuo- pen rakentama ensimmäinen höyrylaiva
Päivön lapsuudenkoti ei ollut millään
rimman lapsenlapseni Ulriikan, vietim- Ilmarinen, josta jopa kansanrunoilija in- tavoin kristillinen, vaikka hänen isänme monena vuotena tätä kastepäivää ja noittui runoilemaan: ”Kummako se kul- sä äiti oli kirkkoherra Nordbergin tytär.
kutsuimme toistenkin lasten kastepa- kenoopi sarviniekka Saimahalla, jonka Mutta uskoon johdattajana toimi perpit ja kummit mukaan. Ja ihmeellistä oli, sarvi savuaapi sekä tulta tuiskuaapi niin heen lastenhoitaja, joka oli antanut Päiettä juuri tämä Ulriikka koki niin suur- kuin parhaassa pajassa” ja niin edelleen… völle raamatun. Päivö kertoi, että hänen
ta kiintymystä kastepappiinsa, että halusi Päivön isä Petteri Parviainen rakennutti uskoon tulemisensa pani isänkin lähessekä viime keväänä että vielä tänä vuon- vuonna 1890 Puhoksen konepajalla yh- tymään Jeesusta ja iloitsemaan siitä, etna käydä tervehdyksellä Päivön luona. tiön käyttöön silloisen huomattavimman tä Päivö pyrki teologiseen tiedekuntaan.
Hän sai houkutelluksi Siljamari-sisaren- höyrylaivan, Ahti-nimisen.
Päivö toimi pitkään Kiinassa lähetyssa mukaan ja niin tytöt tulivat viuluineen
Varakkaana miehenä isä-Petteri saarnaajana ja joutui poistumaan sieltä
Päivöä tervehtimään. Ja eikös vain, Päi- muutti Helsinkiin, ensin Puistokadulle viimeisenä länsimaalaisena, koska kiinavö löi tahtia sängyllään tyttöjen soittaes- Kaivopuistossa ja sen jälkeen Maneesi- laiset sanoivat, että hän on vaaraksi heilsa Myrskyluodon Maijaa. Ilo oli suuri, sa- kadulle Pohjoisrannan kulmassa 12 huo- le kommunistihallinnon vallattua koko
moin kahvipöytäkeskustelussamme.
neen huoneistoon. Muuttomatka Joen- maan. Muistan hänen käyneen kotonani
Mutta mennäänpä taaksepäin Päi- suusta Pekkalan kartanosta tehtiin isän kotiseuroissa 1940-luvun keskivaiheilla
vön elämän alkutaipaleeseen. Päivön isä omistamalla Sampo-laivalla. Isä hank- ennen lähtöään Kiinaan. Hänellä oli niin
oli eräässä vaiheessa Joensuun rikkain ki myös omistukseensa kartanon Num- hyvä muisti, että hän ilmestyi kutsumatmies, samoin isoisä ja suurin lainan an- melta.
ta ja meidän ollenkaan häntä muistamattaja. Rikkaudet olivat tulleet hänen kaupPerheessä oli 14 lasta, joista ensim- ta 1988 äitini hautajaisiin. Se oli suuri ilo,
piaan toimestaan ja Puhoksen sahan ja mäiset olivat kolmoset. Heistä kaksi kuoli ja siitä syntyi lopun elämän kestävä yskonepajan omistuksesta sekä Petter Par- heti. Seuraavissa lapsissa oli kolmet kak- tävyys välillemme, myös Parviaisten raaviainen ja & kumppanit -yhtiöstä, jonka soset. Päivö syntyi ennen viimeisiä kak- mattupiirin perustaminenkin.
hän oli perustanut Isidor-veljensä kans- sosia ja hän muistelikin näitä lapsuuden
Päivön erityisharrastuksiin kuului
sa ja joka toimi putki- ja rakennusliik- Maneesikadun aikoja vielä viime käyn- mm. terveiden elintapojen vaaliminen,
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sillä hän tahtoi elää vanhaksi. Niinta oli matkustanut ja kaikkien yspä hän eri tilaisuuksissa esitteli nistävien nimet siellä. Hänen elämänkan päällä seisomista ja muita jokahalunsa oli myös niin vahva, että
aamuisia voimisteluliikkeitä. Ehkä
hän vielä viimeisellä käynnilläni
tähän liittyi se isän esimerkki, että
siellä, kulkiessaan ahtaassa asunisä oli lopettanut juomisen nähdesnossaan rollaattorin avulla, toivoi,
sään vanhempien poikiensa ruvenettä häntä vielä kutsuttaisi johonneen käyttämään alkoholia. Herkkin kouluun puhumaan lapsille.
kusuuna isä oli 50-vuotisjuhlassaan
Mutta Jumalan aika hänen kohdalsanonut, että jos on mahhaa, niin
laan oli jo melkein lopussa ja tulo
on rahhaakin.
taivaan kotiin oli varmaan sellaiPäivö oli nuorena päättänyt olnen, miksi Ulriikka sen kuvasi saala menemättä naimisiin, kun hän
tuaan minulta tekstiviestin Päivön
näki vanhempien erimielisyykpois menosta. Ulriikka tekstasi, etsiä isän elintapojen suhteen. Mut- Päivön luona vieraina Ulriikka ja Siljamari Heikinheimo. tä siellä on varmasti huikea vasta eipä se tullut mieleen silloin,
taanotto ja suuri enkelkuoro. Näin
kun hän avioitui Eeva Annikkinvoimme me kaikki sen nähdä.
sa kanssa, joka myös oli mukana lähe- lessaan Eeva Annikin paranemista. Eeva
Iloitsemme Päivön kanssa hänen uutystyössä. Eeva Annikki antoi vielä kuo- Annikki kuoli vuonna 1996.
desta asuinsijastaan siellä taivaan kartalemansa jälkeen ilmestyksessä Päivölle
Päivön loistava muisti kesti aina lop- noissa ja tiedämme hänen hedelmänsä
neuvoja monissa uskoon liittyvissä asi- puun saakka ja muutama vuosi sitten hän tuoton leviävän ympäri maailmaa.
oissa, muun muassa siinä, etteivät he ol- saattoi luetella kaikki paikkakunnat, joisleet ymmärtäneet Jumalan tahtoa rukoil- sa hän oli ollut Kiinassa, reitit, mitä kautSeija-Sisko Raitio

L

auantaina 16. päivänä toukokuuta 2015 siunattiin sukuseuramme kunniajäsen, rovasti Päivö Parviainen haudan lepoon. Siunauksen toimitti Teemu Laajasalo Kallion kirkossa.
Kirkko oli lähes täynnä saattajia. Parviaisten sukuseuran edustajat olivat mukana siunaustilaisuudessa kirkossa sekä muistotilaisuudessa. Siunaus ja muistotilaisuus olivat ehjä ja kaunis kokonaisuus. Se oli myös henkilökohtainen opintomatka.

Sukuseuraamme Päivö Parviainen oli liittynyt 21.7.1956, siis sukuseuramme perustamisvuotena. Suvun vanhimpana hän oli
hyvin usein mukana sukukokouksissamme. Niistä muistamme
myös hänen ystävällisen opettavaiset ja innostavat puheensa sekä kertomukset lähetystyöstä. Päivö elää muistoissa, myös meillä sukuseurassamme.
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Muistoja Kuopion Yhteiskoulun
ajalta 1952–1960
Asuin Muuruveden (myöhemmin Nilsiää, nykyisin Kuopiota) Murtolahdessa
Kallaveden pohjoispäässä. Kotimme oli
tiettömän taipaleen päässä kylästä, jonka
vuoksi kuljimme joka paikkaan veneellä
tai moottoriveneellä. Ensimmäiselle luokallekin Kuopion Yhteiskouluun sousin ensin Haisevan laituriin, sitten kolme tuntia hitaasti puksuttavalla laivalla.
Olin 11-vuotias ja sain usein nukkua hytissä. Lokki-laiva kulki aikaisesta keväästä pitkälle syksyyn aina Ylioppilaskesääni 1960 saakka. Talvella
kuljin linja-autolla ja hevosella. Nilsiän tielle oli
kuusi kilometriä ja sieltä
noin 35 kilometriä kaupunkiin. Yleislakon aikana odotin tuntikausia autoa kylmässä hytisten.

la tutun Jormalaisen Anni-rouvan ja sanoi: ”Ottakaa Lepu luoksenne asumaan.”
Ottivathan he, vaikka perheen kaksiossa oli kolme pientä lastakin. Tosin isäAarne oli paljon matkoilla kuljettamassa Veikko Vennamoa asutustiloilla. Nukuin keittiössä ja tein läksyt vaatehuoneessa. Minua vähän nuoremmat pojat
ovat vieläkin kuin pikkuveljiäni. Rippikouluvuodestani 1957 asuin muutaman
vuoden tyttölyseolaisen Marketan kanssa ja luonnollisesti koulujen vertailu oli

kovaa. Minulle ainoa ja ehdoton oli yhteiskoulu. Elimme melkein ryynimakkaralla ja kananmunilla. Vuokraemäntämme oli simpsakka nainen. Hän kertoi joskus ”tosi vitsiä”. Kun hän käveli kadulla
korkokengissään, sanoi joku poika: ”Takkaa kun lyseo, eestä kun museo.” Viimeisen kouluvuoteni asuin Kuninkaankadulla Pitkäsillä ison huoneiston entisessä
palvelijan kamarissa. Siellä sairastin ankaran ”aasialaisen”, jolloin vuokraemäntä hoiti minua.

Lapikkaat
hävettivät

Viisi eri
koulukortteeria
Äiti oli saattamassa ensimmäiseen kortteeriin
Elli-tädin luo Haapaniemeen. Eväänä oli ruisleipää, maitokannu ja riisipiirakoita (paksuja, isoja), usein ternimaitoakin.
Mukanani toin polkupyörän, jolla kuljin koululle.
Asunto oli reilu kaksio
tehtailija Jeulosen talon
yläkerrassa. Kaksi nuorempaa poikaserkkuani
ja heidän poliisi-isänsä
asuivat siellä tädin lisäksi. Minulla oli turvallinen
ja hyvä olla. Jeulosella oli
tytär Marjatta, joka kutsui
minut joskus vauraaseen
kotiinsa.
Neljännellä luokalla
meinasin lopettaa koulun, koska jouduin kortteeriin, jossa en viihtynyt. Äitini näki kadul-
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Penkkariajelulla.

Penkkariajelijat menossa Vaajasaloon Kallaveden jäällä
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Luokallani oli 40 oppilasta, valtaosa tyttöjä. Minulla oli ainoana luokallani lapikkaat, joita häpesin. Muitakin maalaisia oli, esim. Maaningalta
Pirkko ja Karttulasta Laila. Koulu oli jotenkin kotoisa, koska asuin itsekin
vaaleassa puisessa maalaistalossa. Minusta oli
jännä kulkea pitkiä tervanhajuisia käytäviä ja
niiata vastaantuleville
opettajille ja osallistua aamuhartauteen. Meillä oli
heti alkuun mukava luokkahenki. Porukoimme pihalla, kuljimme keväällä jäällä ja maleksimme
kaupungilla ”kartsalla” ja
kaupunkilaiset vierailivat
toistensa kodeissa. Sairastuneelle luokkatoverille keräsimme yhdessä
herkkuja. Teitittelimme
opettajia kahdeksannelle luokalle asti. Tosin minä teitittelin vanhempianikin pitkään. En muista minkäänlaisia mellakoita tai tappeluita, olut
tai alkoholikaan ei tullut

tutuksi kouluaikana. Lukiossa käytiin jo
joskus tanssimasakin ”kulmalla”. Lauantaisin kiirehdin laivalle suoraan koulusta.

reissuja tehtiin, esimerkiksi Pitkälahteen.
Hauska perinne oli pukeutua lapsiksi
penkkariaamuna. Kuljimme riemuissamme opettajien keskellä ja jopa Kekäläisen
Kyllikki nauroi kuvissa. Penkinpainajaiset rekiajeluineen Vaajasaloon yli Kallaveden oli hohdokasta. Minä sain herasmiehen, Koskisen Riston, parikseni ja isä
hankki tuttunsa Kalle Jälänteen hevosen.
Takana oli frescomme, jossa oli lakkia tavoitteleva poika ja luki ”voi jos mie mokoman saisin!”

Paras ystävä löytyi
Ystävystyin Kekäläisen Elinan (nyk. Eliina Heinonen) kansasa. Hän pyysi minua
kotiinsa nimipäivilleen ja siitä lähtien
olimme erottamattomat. Elina oli silloin
hiljainen, vaikka nykyisin Kansan raamattuseuran evankelistana puhuu suurillekin joukoille. Minä puhuin molempien puolesta esimerkiksi, kun pyysimme
historian tunnille Pelkosen Kallelta lukemista. Osallistuimme yhdessä myös Kallen pitämään rippikouluun. Elinasta tuli
tyttäreni kummi ja ystävyys on jatkunut.

Yhteisöllisyyteen kasvamista ja
elämänikäistä opiskelua

Opettajista positiivisia
muistoja
Rehtorimme Erkki Turunen oli sopuisa,
mutta jämäkkä mies ja piti pojat kurissa urheilutunneilla. Tytöillä oli iäkäs Esteri W, ”Viku”, jonka tamburiinin äänen
kuulen vieläkin korvissani: vaihtoaskel,
hyppy… Olin punkero jo koulussa, joten
voimistelussa olin kankea, mutta Viku ymmärsi. Pallon heitossa ja pesäpallossa menestyin ja sain
olla lukkarina; liikunnassa yhdeksän! Elina muistaa, että valitsin hänetkin
”armosta” joukkueeseeni.
Pelasimme koulun pihassa, useimmat hame päällä.
Muistan, että minulla oli
kyllä yhdet puna-mustaraitaiset kesähousut kahdeksannella luokalla.
Pidin psykologiasta,
äidinkielestä ja kirjoittamisesta, jonka vuoksi
muistan erityisellä lämmöllä Hilkka Luomaa,
Kyllikki Heloa ja Erkki Korpelaa. Kerran jopa kirjoitin runon ”Laulava lehmä”. Kyllä harmitti, kun ylioppilasaineen
laudatur meni yhdeksän pisteen pilkkuvirheeseen, enkä psykologian kokeessa
muistanut jotain laatikkokoetta. Uskonnossa pärjäsin myös hyvin – liekö johtunut körttiseudun seuraperinteessä kasvamisestani. Minun vahvuutena ei ollut
oppia kieliä, eikä ollut oikein aikaakaan
päntätä tekstejä ja sanoja ulkoa päähän.
Kotona ei kukaan muu niitä puhunut.
Sain joskus ehdotkin. Kuulin jälkeenpäin, että Kajander ei päästänyt preppaamatta yo-kirjoituksiin. Isä sanoi, että ”jos
luokallesi jäät, on paskalapion varressa
töitä”. Niitä oli lomillakin, enkä koskaan

Koulun vanhimpina.

Abiturientit lapsina.
voinut ajatellakaan esimerkiksi Saksaan
kielikurssille menoa kuten jotkut. Pidin
paljon käsitöistä, mutta en sietänyt purkamista – enkä siedä vieläkään. Lukiossa
osallistuin vapaaehtoiseen lauluun. Sain
todistukseen yhdeksän. Sen ansiosta sain
opettajan sijaisuuden Kaavilla heti koulun loputtua velvollisuudella opettaa laulua myös yläluokille, koska näiden opettajalla oli viitonen laulussa.

Perinteitä vaalittiin
”Vanhojen” tanssit Puijon majalla, teatterista lainatuissa puvuissa, eivät unohdu. Luokkaretki Helsinkiin, siellä Suomenlinnan, Linnanmäen ja Kansallismuseon näkeminen ja kokeminen. Piletys-

Meillä on ollut useita mukavia luokkakokouksia. Jyväskylässä asuu lisäkseni Arohongan (Siippaisen) Eeva, jonka kanssa
olemme osallistuneet niihin ja päivittäneet muistojamme. Eräs tyttö sanoi minulle, että hän ei muista koulusta muuta
kun minun kotonani maatilalla käynnin.
Päiväkirjastaankin hän löysi siitä onnellisen merkinnän. Luokkatoverit, 10 tyttöä
ja viisi poikaa, tulivat Lokki-laivalla. Laitalan Jorma on vielä vuoden 1955 kuvissa, mutta muutti lukion
alussa Australiaan perheensä kanssa. Tanssia
opeteltiin ison tuvan lattialla ja korttiakin pelattiin. Eräässä kuvassa tuleva pappi, jo edesmennyt Eevamme, sekoittaa
kortteja. Kesällä seilattiin
pitkin järveä vene pullollaan, eikä turvaliivejä ollut olemassakaan. Talvella
kävijät saivat hevoskyytiä.
Tuo mainittu muistaminen lienee todiste tunnekokemusten tärkeydestä
ja yhteisöllisyyden kokemuksesta myös koulussa
ja opetuksessa.
Vaikka kielissä kangertelin, minulle
tuli kuitenkin ikuisen opiskelijan vietti ja
olen saanut myöhemmin hienoa opetusta
uusin menetelmin. Opiskelin kolmiportaisen terveysalan koulutuksen: sairaanhoitaja, terveydenhoitaja sekä yliopistossa terveydenhuollon hallinto (ylihoitaja). Vielä eläkkeellä kirjoitin loppuun
yhteiskuntatieteellisessä sosaaligerontologian alan gradun (YTM). Lukiossa olin
oppilaskunnan emäntänä ja osallistuimme seurakunnan kerhotoimintaan. Niistä lienee itänyt myös elämänikuinen järjestötoimintani, osin työssäkin, osin harrastuksena edelleen.

Parviaisten parissa 31/2015

Leena Hänninen (o.s. Parviainen)

7

Kansallisromantiikkaa ja kotiseuturakkautta

– Oppia ikä kaikki –
Parviainen, Pakarinen, Sibelius ja Järnefelt

HS Teema nro 6/14 keskittyy Sibeliukseen. Vuosi 2015
on Sibeliuksen 150-juhlavuosi. Kuten kaikki tiedämme,
on Jean Sibelius kansallissäveltäjämme. Jokainen tuntee
vähintään yhden Sibeliuksen
sävellyksen, Finlandian. Tästä on osin kiittäminen Edvin Lainetta ja Väinö Linnan
Tuntematonta sotilasta vuodelta 1955.
Lyhyesti suhteeni klassiseen: kuuntelen sujuvasti.
Vaikka, kuten Vesa Siren
HS Teeman esipuheessaan
kirjoittaa, kansallissäveltäjän
statukselle on nyky-yhteiskunnassa vähemmän käyttöä,
kansallisromantiikan ei tarvinne jäädä menneiden aikojen jäänteeksi.
Mitä yhteistä on Sibeliuksella ja Parviaisilla? Ensimmäisen kerran törmäsin tähän
mielenkiintoiseen seikkaan
tutustuessani Parviaisten suku 2, Parvviisii sukukirjaan.
Sekä taidemaalari Oscar Parviainen että Säynätsalon tehtaat kuin myös Emmy
Parviainen, linkittyvät kukin tavallaan Jean Sibeliukseen.
Sanotaan kaikkien teiden vievän Roomaan. Vievät, jos vievät. Yhtä varmaa
kuin tien loppu, on tien alku. Jostain me
tulemme. Kotimaa on kotimaa, kotiseutua ihminen rakastaa. Eräänlaista kansallisromantiikkaa.
Suomi, Pohjois-Karjala ja Kiihtelysvaara ovat minulle rakkaita. Oli ilo lukea
Järnefelteistä ja etsiä tietoa Emmy Järnefeltistä. Tuntui kuin olisin elävästi sukeltanut ajassa taaksepäin.
Koetan tekstissäni avata lukijoille, minulle avautuneita; kotiseutu, Parviais-
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Jean Sibelius vuonna 1913.
ten suku (sukuhaara K16) ja Sibelius yhteyksiä. Koska Maikki Pakarinen, Armas Järnefeltin ensimmäinen puoliso, oli
osittain kiihtelysvaaralaislähtöinen, pysyköön hänkin juonessa mukana.

Emmy:
Emilia Fredrika Mikontytär Parviainen
syntyi 15.3.1865 Jyväskylässä ja kuoli 20.3.1937 Helsingissä. Emmy jäi varhain orvoksi; isänsä Mikko kuoli vuonna
1878, ja äitinsä Katarina Charlotta kuoli vuonna 1875. Emmy oli perheen nuorin lapsi, jolle orvoksi jäätyään määrättiin
holhooja, lehtori Jaako Länkelä.
Mikko Parviainen syntyi Kiihtelysvaarassa vuonna 1816, muutti kolmen-

kymmenenkahden ikäisenä
Jyväskylään, perusti ruokatavarakaupan, avioitui savonlinnalaislähtöisen Charlotta
Catharina Pundanin kanssa,
kuoli varakkaana ja maineikkaana porvarina. Mikko jätti
jokaiselle elossa olevalle, hyvän kasvatuksen ja koulutuksen saaneelle lapselleen kullekin yli 20 000 markkaa. Mikon isä Juho Ollinpoika Parviainen syntyi Kiihtelysvaaran
Oskolassa ja kuoli Kiihtelysvaaran Huhtilammen Parvilassa. Mikon veljet Simo,
Heikki, Erkki ja Petter Parviainen vaikuttivat aikoinaan
näkyvästi joensuulaisina liikemiehinä ja porvareina.
Tyttökoulun jälkeen, Emmy jatkoi opiskeluaan Helsingissä, Ottilia Stenbäckin johtamassa Suomalaisessa Jatkoopistossa. Siellä Emmy Parviainen tutustui Aleksander
(synt. Tohmajärvellä Hovilan
kartanossa 1833) ja Elisabeth
Järnefeltin tyttäriin, heistä lähimmin Elliin.
Eräänä keväisenä toukokuun ensimmäisenä päivänä, nuorten juhliessa vappua, Emilia Fredrika Parviaisen katse
kiinnittyi komeaan ylioppilaslaulajaan,
Ellin veljeen Arvidiin.
Ajassa myöhemmin nuoret tapaavat
toisensa Järnefeltien kotona. ”Emmy, tässä tulee Arvi-veljemme”, sanoo Elli, ja jatkaa: ”Arvi, tämä on hyvä ystävämme Emmy Parviainen.”
Näin saa alkunsa kahden ihmisen
elinikäinen liitto. Arvid ja Emmy vihittiin
syyskuun 16. p:nä 1884 Jyväskylän kirkossa. Häitä juhlittiin Hilman, Emmyn
vanhimman sisaren, ja tämän miehen,
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kruunuvouti Rönnebergin talossa. Emmyn häät olivat suuri tapaus Jyväskylässä.
Vuonna 1897 Emmy ja Arvid Järnefelt
saivat rakennettua talon, Rantalan, Lohjan Virkkalaan. Elisabeth seurasi Aleksanderin kuoltua poikansa perhettä Rantalaan, hankki naapurista talon, jonka nimesi Vieremäksi, ja asui siellä vakituisesti ensimmäisen maailmansodan aattoon
saakka.
Tolstoilaisuuden vuoksi Arvid oli valmis uhraamaan sekä itsensä että uransa.
Emmynkin, varakkaan kauppiasperheen
tyttären, oli totuteltava maalaiselämään
mukanaan tuomiin muutoksiin. Olisiko
Arvid Järnefeltistä tullut kirjailijaa, jos
hän ei olisi ottanut edellä mainittua ratkaisevaa askelta?

Emmystä Oscariin:
Emmyn ukin, Juho Ollinpoika Parviaisen veljestä, Olli Ollinpojasta polveutuvat sekä Anders että Johan Parviainen.
Ensiksi mainittu toimi liikemiehenä Helsingissä, jälkimmäinen Jyväskylässä, Säynätsalossa. Kuten tiedämmekin, Sibelius
sävelsi Andante festivon Säynätsalon kirkon vihkiäisiin.
Anders Parviaisen poika, Oscar Parviainen (1880–1938), oli 1900-luvun alkupuolen taidemaalari ja graafikko. Hän
vietti suurimman osa elämästään ulkomailla. Pariisissa Parviainen oleskeli useampaan otteeseen. Siellä hän myös nähtävästi tutustui Emmy Järnefeltin Arvid
puolison Aino siskon mieheen, Jean Sibeliukseen. Tosin eräiden lähdetietojen
mukaan Oscarin serkku, Valter Parviainen oli Sibeliuksen ystävä, ja Oscarin sisko Adele oli jo tätä ennen tutustunut Sibeliuksen Linda siskoon.
Joka tapauksessa nämä kaksi suurta taiteilijasielua ystävystyivät, ja löysivät
toisistaan hengenheimolaisuutta. Oscar
Parviainen lahjoitti Sibeliukselle yhteensä viisi maalaustaan. Yksi näistä, Bönen
till Gud, sai säveltäjän tunteelliseen kiitoksen: ”Veli, sinun ihana taulusi on minulla pianoni ääressä ja soitan sille, s.o.
Sinulle, päivittäin. Kiitos sinä mielikuvituksen täyttämä tunnelmaihminen ja taiteilija! Tunnen itseni niin rikkaaksi kun
sinä olet avannut sielusi sisimmälleni.”
Vuoden 1918 loppupuolella Oscar
Parviainen oli lepäämässä Ruotsin Ulricehamnin parantolassa. Siellä ollessaan
hän kääntyi Sibeliuksen puoleen, pyytäen säveltäjältä pari lohdullista, mieltä kohottavaa nuottiriviä. Sibelius sävelsi Oscarille Sonnetin op. 94, nro 3.
Näin Parviainen kiittää: ”Mestari –
Oli kuin salama olisi kulkenut lävitseni ja olen vielä elävänä. …Olet lahjoitta-

nut minulle toivoa elää ja rukoilla jumalia taivasten jumalia – Kuinka voin kiittää Sinua?-”

Maininta Maikista:
Myös Maikki Pakarisen isä, Antti Pakarinen, toimi kauppiaana, ensin Kiihtelysvaaran kirkonkylässä v. 1863, ja sitten Joensuussa vuodesta 1870. Maikki Pakarinen, kansainvälistä mainettakin aikanaan
niittänyt oopperalaulaja, oli naimisissa Arvid Järnefeltin veljen, säveltäjä Armas Järnefeltin kanssa. Toinen aviomies
oli säveltäjä Selim Palmgren.
Elokuun 25. päivänä 1893 pidettiin
Joensuussa häät, joissa syötiin, juotiin ja
tanssittiin monena päivänä. Maikin häiden kunniaksi rakennettiin Pakaristen
kesähuvilan Lähtelän rantaan tekosaari ja saareen johtava silta. Häitä juhlistettiin ilotulituksin.

Poimintoja kirjeistä:
Aino Sibeliuksen kirjeestä Maikki Pakariselle Joensuuhun 31.7.1889:
”Maikki rakas! Niinpä niin, Maikki,
semmoista se elämä on. Nyt sinä olet siellä, me täällä kaukana ja kohta taas kuukauden perästä olemme yhdessä Helsingin hulmeessa. Tiedätkö, että täällä on satanut melkein koko kuukauden… Kysyit
missä Sibba oleksii? Loviisassa kai. Kauan sitten oli Armaalle kirje, jossa hän kirjoitti että on taas ollut kuudetta viikkoa
kipeänä ja ettei tiedä koska paranee. Siksi hän kai ei myöskään ollut sinulle lähettänyt sitä laulua… Voi, voi Maikki kulta,
kun minua ja kaikkia vielä niin hirveesti
vaivaa ja harmittaa ettet sinä tule tänne.
Olimme aivan varma että tulisit. ..”
(Aino ja Jean Sibeliuksen vihkiminen tapahtui kymmenes kesäkuuta 1892 Tottesundissa. Morsiuspari teki häämatkan
Karjalaan. Imatralla he pysähtyivät ihailemaan Imatran koskea, sen ajan häämatkakohdetta. Imatralta hääpari jatkoi Joensuuhun, josta matka taittui sisävesilaivalla Lieksaan. Lieksassa, Monolan talossa, Kolin vastarannalla, Aino ja Jean
Sibelius viettivät kuherruskuukauttaan.)
Emmy Järnefeltin kirjeestä Aino Sibeliukselle 28.6.1892:
”Rakas Aino! No, hyvä sielu kuinka
sinä annoit odottaa kirjettä itseltäsi. …
Ja te nyt sitten sijaitsette siellä Pielisjärven rannalla. Onko luonto oikein kaunista siellä ja viihdyttekö te siellä hyvin. Oikeastaan hyvin hassua sellaista kysyä, sillä vaikka teidät panisi asumaan palaneen
metsän keskelle niin varmaankin se olisi
ihanata. …Ja nyt asiaan. Kuulkaa te nuo-

ri pari kunta. Oletteko te saaneet kirjeenne? Kirjeet, jotka lähetimme teille Joensuuhun. Sinun kirjeesi oli Sibban mammalta ja Sibballe oli vakuutettu kirje. Ne
lähetettiin Joensuuhun siis jollette ole niitä hakeneet postikonttorista niin menkää
ne lunastamaan. Kaikki käskevät sanoa
terveisiä, terveisiä, terveisiä, hyvin, hyvin, hyvin paljon. Voikaa oikeen hyvin!
Sano terveisiä aviomiehellesi erittäin vielä minulta.” Emmy

Emmystä lisää:
Vuonna 1895, Sibeliusten asuessa Helsingissä, Kaivopuisto 21:ssä, Sibeliusten kodin vastapäinen talo paloi. Aino oli palon hetkellä asioilla torilla, ja perheen tyttäret, Eva ja Ruth, Hildan, kodinhoitajan
kanssa kotona. Arvid ja Emmy asuivat lähellä Ullanlinnassa, ja riensivät nopeasti hätiin. Emmy vei tytöt heille turvaan.
Arvidin jäi pelastamaan nuotteja ja muita arvoesineitä. Tuli ei onneksi levinnyt
parveketta kauemmaksi. Vastapäinen talo sen sijaan paloi poroksi.
Vieremän lukutuvasta, jossa Emmy
toimi muun muassa laulutuntien vetäjänä, löytyy tietoa esimerkiksi netistä. Emmyn kauniin ja kaikuvan lauluäänen johdolla laulettiin yhdessä joukolla.
Musiikki soikoon! Karjalasta kajahtakoon! Taide (sukua) yhdistäköön!
Reetta Parviainen

Lähteet:
Häkli Pekka, Arvid Järnefelt ja hänen
lähimaailmansa, WSOY, Porvoo 1955
Järnefelt Arvid, Vanhempieni romaani,
Wsoy Porvoo 1932, 1982
Niemi Juhani, Arvid Järnefelt, Kirjailija
ajassa ja ikuisuudessa 2005 SKS Helsinki
Noponen Sisko; Turunen Toivo,
Eteismukaisia matkoja Kiihtelysvaaran
menneisyyteen, Kiihtelysvaara-seura ry,
Kiihtelysvaara 1989
Parviainen Maija, Parviaisten suku 2,
Parvviisii, Gummerus Kirjapaino Oy,
Jyväskylä, 2005
Talas SuviSirkku, Aino Sibeliuksen kirjeitä
Järnefelt – suvun jäsenille, Gummerus
Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2000
Waenerberg Annika, Parviaisen matkassa,
Oscar Parviainen 1880 – 1938, Gummerus
Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1996
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Ari-Pekka kokosi vaikuttavan
näyttelyn tsunamista
Viime tapaninpäivänä tuli kuluneeksi
kymmenen vuotta yhdestä historian suurimmista katastrofeista, Kaakkois-Aasian
tsunamista. Onnettomuudessa menehtyi satoja tuhansia ihmisiä. Eniten uhreja oli Indonesiassa, mutta länsimaissa puhutaan lähinnä Thaimaasta, koska siellä
uhrien joukossa oli runsaasti eurooppalaisia turisteja. Suomalaisia onnettomuudessa menehtyi 179.
Kuopiolainen oikeushammaslääkäri Ari-Pekka Parviainen oli mukana tunnistamassa uhreja. Hän oli vuonna 2005
kaikkiaan neljään eri kertaan Thaimaassa
yhteensä 3 kuukautta. Kesällä 2013 Ari-
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Pekalla heräsi ajatus järjestää jonkinlainen tsunamin 10-vuotismuistotilaisuus.
Epäilevin mielin hän otti yhteyttä poliisin
uhrintunnistamisyksikköön mahdollisen
valokuvanäyttelyn kokoamiseksi. Poliisi antoi kuitenkin yllättäen valokuvansa
käytettäväksi. Suomen lisäksi kuvia saatiin Indonesiasta, Thaimaasta, Sveitsistä
ja Portugalissa. Päätös näyttelyn kokoamisesta tehtiin loppuvuodesta 2013 ja tapaninpäivänä 2014 näyttely avattiin kuopiolaisessa WB-valokuvakeskuksessa.
Näyttelyn teemaksi oli otettu muisto. Siinä ei haluttu esitellä samanlaisia
kuvia kuin mitä tiedotusvälineet käytti-

vät. Kuvissa haettiin myös esteettisyyttä,
kauneutta ja valokuvauksellisuutta. Valittujen kuvien tunnelma olikin enemmän harras ja ajatuksia herättävä kuin
ahdistavan aggressiivinen. Kuvien erilaisuutta verrattuna tiedotusvälineiden
kuviin selittää myös se, että tutkijat pääsivät paikkoihin, minne tiedotusvälineet
eivät päässeet. Samoin kuvien ottamisen
tarkoitus oli erilainen kuin toimittajilla.
Lisäksi tutkijoilla oli aikaa, heidän ei tarvinnut julkaista kuvia seuraavan päivän
lööpeissä.
Näyttely jakautui viiteen huoneeseen.
Kahdessa ensimmäisessä esiteltiin kuvia
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tuhosta. Katsojalle välittyi niiden kautta käsitys tuhon totaalisuudesta. Päätyseinättömät talot, kun vesimassat olivat pyyhkäisseet talojen läpi tai hiekkaa
täynnä oleva kylpyamme hotellin kolmannesta kerroksesta. Jokaiseen kuvaan
pystyi ajatuksissaan liittämään tarinan.
Hiekasta näkyvät lasten uimavälineet tai
kaksi kilometriä sisämaahan aallon harjalla kulkeutunut thaimaalainen partiolaiva herättivät useita kysymyksiä.
Kahdessa seuraavassa huoneessa esiteltiin lähinnä tutkijoitten työtä. Heti
onnettomuuden jälkeen olosuhteet olivat hyvin karut. Ensimmäinen uhrintutkintakeskus sijaitsi buddhalaistemppelin
alueella, jossa näkösuojina olivat vanerilevyt ja jonne juokseva vesi saatiin puutarhaletkua pitkin. Helmikuussa sitten
tulivat kontit, joita käytettiin projektin
loppuun saakka.
Valokuvauksellisesti upeita otoksia
olivat poliisikoirakuvat. Suomi oli ainoa
maa, joka lähetti Thaimaahan ruumiskoiraryhmän. Koirille olosuhteet olivat raskaat kuumuuden vuoksi ja niitä piti viilentää liiveihin laitettavilla jäähdytyselementeillä. Koirien avulla käytiin läpi vaikeakulkuisia maastoalueita ja tutkittiin
vesistöjä.
Muutamissa kuvissa esiteltiin myös
tunnistusmenetelmiä, joita olivat dna-,
sormenjälki- ja hammastutkinta. Alkuun
dna-tutkinta oli hankalaa sopivan luotettavan laboratorion puuttuessa. Lopulta
Bosniasta löytyi laboratorio, jolla oli kokemusta tällaisesta tutkimuksesta. Hammastutkimus perustui paljolti hampaista otettuihin röntgenkuviin ja Suomessa
hammashuollon yhteydessä on syntynyt
runsaasti potilasarkistoja joihin tietoja
voitiin verrata.
Neljännessä huoneessa oli myös kaksi
hätkäyttävää kollaasia. Toiseen niistä oli
koottu kuvia erilaisista esineistä. Esinetutkintakeskus oli nimittäin dokumentoinut kaikki alueelta löytyneet esineet ja

Kuva viereisellä sivulla:
Wat Yan Yaon buddhalaistemppelin alueelta tammikuussa katastrofin tutkinnan alkupäiviltä. Kuvassa on monia elementtejä, jotka olivat
leimaa-antavia alkaneelle vuodelle:
ruumiskontit, valkoinen suojahaalari, arkkujen siirtely maitokärryillä ja buddhalaisuus, sekä sen myötä
paikallisten uskomaton suhtautuminen onnettomuuteen, tosiasioiden hyväksyminen ja elämän jatkuminen.

Ari-Pekka ja yksi näyttelyn vaikuttavimmista tauluista. Raunioiden keskellä näkyy suomenkielinen lastenkirja Heinähattu ja Vilttitossu.

Ari-Pekka ja brittiläiset kollegat.
kollaasi oli rakennettu näistä kuvista. Toisessa kollaasissa taas esiintyi ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Valtaosa näistä kuvista oli peräisin löytökameroiden
muistikorteilta. Kuvissa ihmisten kasvoja oli käsitelty siten, ettei niistä henkilöä
pystynyt tunnistamaan.
Viimeistä näyttelyhuonetta voinee
kutsua muistohuoneeksi. Siellä oli kuvia
uhrien tuonnista Thaimaasta Suomeen
ja tsunamin yksivuotismuistotilaisuudesta. Viimeistään tässä huoneessa näyttelyvieraiden tunteet yleensä purkautuivat. Huoneen lattiassa oli suomalaisryhmän autonkuljettajana toimineen Pongin
kirjeestä lainattu tekstejä:

Olemme päässeet ohi sen yön, jolloin itkimme.
Olemme päässeet yli sen yön, jolloin sydämemme olivat riekaleina.
Kun Ari-Pekalta kysyttiin hänen vaikuttavimpia muistojaan vuodelta 2005, vastauksessa korostui lähinnä kaksi asiaa.
Tammikuussa järkyttävintä oli tajuta tuhon laajuus ja marraskuussa oli pakko
vielä yrittää tunnistaa viimeiset lapsiuhrit. Lisäksi tutkijat tietyllä tapaa tiesivät
uhrin tarinan pitemmälle kuin omaiset.
Omaisilla tarina loppui tapaninpäivään,
tutkijoilla tarina vielä jatkui siitä edelleen.
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Mikko Parviainen
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Sirkka Leppäsen fereesin tarina
Sirkka Leppänen, o.s. Parviainen, soitti minulle ja kertoi
teettämästään ilomantsilaisesta kansanpuvusta, eli fereesistä. Sirkka hankki aikoinaan kankaan, leikkasi puvun ja sen ompeli matkaystävä. Tämä puku on käynyt
kaukana. Se oli lainassa Aune Virtasella Nairobissa afrikkalaisen piispan virkaanasettajaisissa vuonna 1995.
Nyt puku on sukulaisella.
Fereesiä käytettiin vuosisadan vaihteessa Suomen entisen Raja- eli Laatokan Karjalan kreikkalaiskatolisissa
pitäjissä, kerrotaan Sirkan lehtileikkeessä (Suuri Käsityölehti
vuodelta 1992). Lehdessä on myös ohjeita puvun valmistukseen
ja lisävarusteisiin. Puku ja sen nimi omaksuttiin aunuksenkarjalaiselta heimolta ennen Venäjän vallankumousta. Fereesiä pidetään pohjoisvenäläisen kansanpuvun sarafaanin, tunnuskuvana. Sukujuuriltaan karjalainen voi käyttää pukua vaikka juhlapukunaan.

Syntymäpäiväsankari Sirkka

Tapasin Sirkan Muuramen terveyskeskussairaalassa hänen täytettyään hiljattain 80 vuotta (s. 20.4.30 Ilomantsissa). Muistelimme lämmöllä juuri edesmennyttä Päivö Parviaista, joka kuuluu samaan Oskolan sukuhaaraan kuin Sirkka. Päivö oli käynyt
Sirkkaa tervehtimässä kotona Säynätsalossa.
Leena Hänninen

Säynätsalopäivät 7.–10.8.2015
Koulutoimen 100-vuotisjuhlavuosi
Säynätsalopäivät alkavat pe 7.8. klo 12 joka koululla lipun nostolla ja fanfaarilla. Kaikki koulut ovat avoinna porrastetusti lauantaina. ”Maailman suurin luokkakokous”.

*La klo 15.00–16.00 Sointu-Sisko Parviaisen runomatinea:
”Tästä päivästä eiliseen”. Pianomusiikkia.
Tervetuloa kera ystävien Vanerilaan!

Monipuolinen ohjelma saarilla jatkuu aina maanantaihin 10.8.
saakka. Mainittakoon mm. Alvar Aallon koetalon kierros, taidenäyttely, jalkapalloa ym. urheilua, vuoden juniorpelaajan palkitseminen, MLL:n ohjelmaa lapsille, poniajelua sekä Saaristomarkkinat.

Juurikkasaaressa la 8.8. klo 16.30 iltamat, joissa mm. Hanna ja
Walterin julkistaminen.
Klo 21 Lavatanssit, Krista Huikko yhtyeineen.

Vanerilassa La klo 10–16 ja su klo 12–16
os. Puutie 3, Säynätsalo
* Säynätsalon koulujen historiaa
* Marttojen kahvio
* Parviaisten sukuseura, esillä sukututkimuskirjoja
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Su 9.8. klo 10– Kirkossa juhlamessu ja kukkien lasku muistomerkeille. Parviaiset vievät kukkaset Hannan patsaalle kirkkopihaan. Kirkkokahvit.
Ohjelma löytyy netistä. Parviaisten Sukuseuran yhdyshenkilö
Leena Hänninen, puh. 0405930558
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AINEISTOA SUKUKIRJAAN
Parviaisten Sukuseura on julkaissut tähän mennessä kolme sukukirjaa. Ensimmäisessä osassa kerrottiin Parviaisten varhaisimmista vaiheista 1500-luvulta 1700-luvun alkupuolelle. Toinen ja kolmas osa olivat tälle jatkoa, esitellen Karjalan ja Savon Parviaisia 1900-luvulle saakka. Nyt sukuseurassa on aloitettu aineiston kerääminen neljättä osaa varten, jonka aiheena
on Kainuun ja Pohjanmaan Parviaiset. Kainuussa Parviaisia on
asunut lähinnä Sotkamon ja Kuhmon seuduilla ja Pohjanmaalla Soinissa sekä Muhoksella. Materiaalin hankinnassa tarvitaan
suvun apua. Kaipaamme

1) Sukuselvityksiä ja henkilötietoja
Erityisesti haluaisimme tietoja 1900-luvulta, koska sukututkijoilla ei ole nykyisin mahdollisuutta tutkia seurakuntien arkistoissa sataa vuotta nuorempaa materiaalia.

2) Kopioita vanhoista asiakirjoista
Tällaisia ovat mm. perukirjat, torpan kontrahdit, koulutodistukset ym.

3) Valokuvia
Paitsi henkilöitä, kuvat voivat esittää myös Parviais-rakennuksia, vanhoja työtapoja ym. Kuvissa pitää olla mukana selitys jossa kerrotaan
• Keitä kuvassa on (esim. vasemmalta oikealle kuvassa on…).
Myös henkilöiden syntymäaika kannattaa mainita, koska
usein isä ja poika saattavat olla saman nimisiä.
• Missä ja milloin kuva on otettu? Kuka sen on ottanut? Kenen
kokoelmista (albumista) kuva on?

• Mitä kuvassa tapahtuu? (Esim. tauko heinätöissä, kenen
häät/hautajaiset?)
• Mitä rakennuksia kuvassa näkyy?

4) Tarina-aineistoa

esim. henkilöiden luonteen kuvauksia, ihmiskohtaloita, jokapäiväisen elämän kuvauksia, kertomuksia siirtolaisuudesta tai
sota-ajoilta.
Aineistoa voi lähettää allekirjoittaneelle, jolta saa myös tarkempia tietoja hankkeesta. Kaikki sukuseuralle tullut materiaali palautetaan, joten muista laittaa mukaan oma nimesi ja yhteystietosi. Valokuvia voi lähettää sekä paperisina että digitoituina.
Mikko Parviainen
Vehmersalmentie 11
71310 Vehmersalmi
sähköposti: mikko.juhani.parviainen @kuopio.fi
puh: 044 0777487

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
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Isännänviiri on 4,5 m pitkä,
se on suunniteltu noin 8–10 m
korkeaan lipputankoon.
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Parviaisseurassa 50 vuotta

Ne niemet ja vaarat

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

Tilaukset Mikko Parviaiselta.

Pudasjärven ja Taivalkosken Parviaisten sukua. Kirja
on kovakantinen, sivuja 280, per
hetauluja 607 ja henkilöhakemisto.
Kirja sisältää myös tietoja ja valokuvia suvun henkilöistä ja siirto
laisuudesta. Mistä sitten nimi kirjalle? Parviaisten tärkeämpiä asuin
paikkoja on ollut kolme vaaraa ja
kolme niemeä Iijoen keskijuoksul
la, mainittujen kuntien rajalla.
Kirjan hinta on 20 € + postikulut, tilaukset Mikko Parviaiselta.
Kustantaja: Parviaisen suvun perinneyhdistys ry

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-luvulle. Lähtökotina oli Soisalon saari, jossa
asui 16 Parviaisten ruokakuntaa 1500-lu
vun puolivälissä.
Sieltä suku hajaantui PohjoisSavoon, Pohjois-Karjalaan, yli
päänsä pohjoiseen Pudasjärveä
myöten, yksi joukko myös Poh
janmaalle 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 suku
haaroista. Kirja ei koostu vain
julkaistuista sukutauluista.
Ensimmäisessä osassa on laaja
historia osuus. Kari-Matti Pii
lahden, Marjatta Bellin ja Tuu
la Kiisken kirjoittamista ajan
ja elinolojen kuvauksista saa
monipuolisen kuvan elämästä
1700–1900-lukujen välisenä aikana. Teoksesta välittyy selvästi kuinka 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.

Parviaisten suku 3
Mikko Parviainen ja Teuvo Parviainen (toim.): Parviaisten suku 3
Par sattoo vuotta Savon Parvijaisia.

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
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työn perässä on muutettu kaupunkeihin tai jopa
ison meren taakse Amerikkaan.
Sukutaulusto-osiossa on 23 sukuhaaraa. Suurin osa Savon Parviaisista on koillissavolaisia,
Riistavedeltä, Kaavilta tai Nilsiästä lähtöisin.
Parviaisten suku 3 -kirja: jäsenille 50 €, muille 60 €. Kirjaa voi tilata Mikko Parviaiselta.
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Parviaisten Sukuseura ry

Sukuneuvoston jäsenet
ESIMIES

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

JÄSENET

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

Anne Weltner
Järvenpääntie 501
07170 Pornainen
040 765 9681
anne.weltner@stuk.fi

Leena Hänninen
Torpankuja 3 A 8
40740 Jyväskylä
040 593 0558
hanninen.leena@gmail.com

Maria Huovinen
Saarijärventie 22 C 22
70460 Kuopio
044 263 8037, maria.ilona.
huovinen@gmail.com

Suvi Autto
Kurkelantie 10 B 9
90230 Oulu
045 234 6185
suvi.autto@gmail.com

Kauko Parviainen
Järvikorpi 10
02360 Espoo
041 433 5117
parviainenkauko@gmail.com

Jukka Parviainen
Mustantie 15
73320 Nilsiä
0400 253 923, jukka.parviainen@husqvarnagroup.com

Katja Parviainen
Vuoritie 11 B 15
04400 Järvenpää
040 504 6089
katja.prvnn@gmail.com

Helena Pirinen
Rajakatu 11 A 1
70600 Kuopio
050 329 4616
helena.pirinen@pp.inet.fi

Reetta Parviainen
Kehrätie 11 B
80260 Joensuu
045 261 3611
reetta.marketta@hotmail.com

Lea Parviainen
Joulumerkintie 8 B 5
90150 Oulu
040 562 0499
la.parviainen@gmail.com

Aini Koskinen
Haapasaari 13
37600 Valkeakoski
050 5673564
aini.koskinen@gmail.com

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

VARAJÄSENET
Sointu-Sisko Parviainen
Alhonkallionkatu 11
60320 Seinäjoki
0400 190 179, Sointu-Sisko.
Parviainen@edu.seinajoki.fi

VARAESIMIES

Mikko aloitti jo kesäloman.

Teuvo Parviainen
Järvenpääntie 501
07170 Pornainen
040 152 0162
teuvo.parviainen@stuk.fi

Hyvää kesää ja iloista
Juhannusta kaikille Parviaisille!
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