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Esimiehen kynästä
Hyvät sukuseuralaiset!
Kulunut vuosi on monella tavoin merkkivuosi.
On juhlittu näyttävästi Suomen satavuotiasta itsenäisyyttä. On
ollut valtakunnallisia ja paikallisia juhlia, erilaisia näyttelyitä,
koululaisten järjestämiä juhlia jne. Sukuseuramme on omalla
panoksellaan ollut myös mukana juhlissa. Kokoonnuimme alkukesästä Kolilla kansallismaisemassa Sibeliuksen hengessä sukujuhlaamme ja elokuussa tutustuimme yhdessä Voutilaisten ja
Smolanderien kanssa Suomen kohtalon hetkiin Ilomantsin sotahistoriallisella retkellä. Ilomantsin korpiteitä ajellessa tajusi sodan mielettömyyden ja ymmärsi millaisen panoksen menneet
sukupolvet ovat antaneet isänmaamme itsenäisyydelle.
Suomessa yllättävän vähälle huomiolle on jäänyt reformaation
tai uskonpuhdistuksen juhlinta. Viisisataa vuotta sitten (1517)
Martti Luther naulasi Wittenbergin kirkon oveen 95 teesiään.
Tästä tapahtumasta katsotaan uskonpuhdistuksen alkaneen ja
se johti luterilaisen kirkon syntyyn. Samalla se merkitsi kansankielisen kirjallisuuden syntyä ja lukutaidon paranemista. Kirkko
alkoi merkitä kirjoihinsa ihmisten tekemiset syntymästä kuole-

maan. Näistä merkinnöistä nykyisin sukututkijat sitten yrittävät
selvittää sukunsa vaiheita.
Sukututkimuksellekin vuosi on ollut merkittävä. Suomen Sukututkimusseura täytti myös sata vuotta. Sukuseuramme on ollut
mukana tässäkin juhlinnassa osallistumalla marraskuussa Savon sukututkijoiden järjestämään näyttelyyn Kuopion kirjastolla ja Räsästen sukuyhdistyksen tempaukseen ”sukujen juhlaa” Kaavilla.
Juhlan jälkeen koittaa arki. Seuraava sukujuhlamme on vasta
vuonna 2020. Toivottavasti tässä välivuosillekin keksittäisiin pienimuotoisempia tapahtumia. Sukuneuvostossa otetaan vastaan
ideoita ja tuetaan mahdollisten tapahtumien järjestäjiä. Jäsenten
apua kaivataan myös sukututkimussaralla, sekä DNA-tutkimuksessa että ”neloskirjan” kokoamisessa.
Rauhallista Joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta
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Sukuseuran kokous ja sukujuhla Kolilla
Sukuseuran sääntömääräinen kokous pidettiin Kolin luontokeskus Ukossa 10.6.2017. Osallistujilla oli mahdollisuus tutustua myös Kolin luontokeskuksen hyvin monipuoliseen näyttelyyn Kolin historiasta ja luonnosta. Geologi Jouko Parviaisen
esitys Kolin synnystä miljoonien vuosien aikana sekä kävely
Kolin huipulle antoivat hyvän kuvan tästä jylhästä ja kauniista kansallismaisemasta.
Sukujuhla aloitettiin juhlavasti sellotaiteilija Jussi Makkosen
Sibelius-konsertilla, joka liittyi Sibeliuksen häämatkaan Liek-

saan ja Kolille 1892. Pianistina konsertissa esiintyi Nazir Azezian. Syntyjään lieksalainen Jussi Makkonen kertoi mukaansatempaavasti Jannesta ja Ainosta sekä vuosisadan vaihteen tapahtumista ja sävellysten synnystä. Juhlan lopuksi lauloimme
Maamme laulun. Juhlaan osallistui 100 henkilöä ja varsinaiseen
sukukokoukseen noin 50 Parviaista.
Sukukokouksen puheenjohtajana toimi Maija Parviainen
Helsingistä ja sihteerinä Anne Weltner Pornaisista. Pöytäkirjan
tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Helena Pirinen Kuopiosta ja Marita Parviainen Riistavedeltä.
Jäsenmaksu pidetään ennallaan 25 euroa/vuosi/jäsen. Liittymismaksua ei peritä.
Sukuseuran esimiehenä ja varaesimiehenä myös alkaneella kolmivuotiskaudella 2017–2020 jatkavat Mikko Parviainen
Kuopion Riistavedeltä ja Teuvo Parviainen Pornaisista. Sukuneuvoston kooksi päätettiin seitsemän jäsentä ja heille
sääntöjen mukaiset henkilökohtaiset varajäsenet. Nimet ja yhteystiedot löytyvät
tästä lehdestä.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Hannu Parviainen Nilsiästä ja Esa Parviainen
Nilsiästä sekä varatoiminnantarkastajiksi Sisko Parviainen Kerimäeltä ja Jouko
Tuhkanen Vantaalta.
Varsinaisia sukukokouksia on järjestetty eri puolilla Suomea. Seuraavaa kokousta voisi harkita Etelä-Suomeen. Sukuneuvostolle annettiin mandaatti päättää paikasta. Kuitenkin esitettiin toivomus, että juhlapaikkaan olisi hyvät
Sibelius-konsertin esittivät sellotaiteilija Jussi Makkonen
yhteydet julkisilla kulkuneuvoilla.
ja pianisti Nazir Azezian.
Teksti ja kuvat:
Teuvo Parviainen, Anne Weltner

Sukuseurojen keskusliiton ansiomitalin sukuseuratyöstä saivat Ulpu
Valkama ja Mauno Parviainen. Mitalit ojensi pääsihteeri Eine Kuismin
Sukuseurojen keskusliitosta.
Parviaisten parissa 34/2017
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Kokousväki perinteisessä ryhmäkuvassa.

Lahjoitus Säynätsalon kirkolle
Parviaisten sukuseuran järjesti sukukokouksessaan Kolilla sekä Säynätsalopäivillä arpajaiset. Arpajaisten tuotto 500 € lahjoitetaan Säynätsalon joulunavauksessa
25.11.2017 kirkon ehtoollispikarien täydennykseen. Lahjan luovuttaa sukuseuran
puolesta Leena Hänninen ja sen ottaa vastaan aluekappalainen Osmo Väätäinen.
Parviaisten sukuseuran edustajat ovat olleet jo vuosia mukana elokuun toisena viikonloppuna Säynätsalopäivillä. Esillä on ollut sukuseuran lehtiä ja kirjallisuutta, sekä
myös sukuseuran järjestämää ohjelmaa.
Säynätsalon kirkko on Jyväskylässä Säynätsalon kaupunginosassa oleva päätytornillinen pitkäkirkko. Vaaleaksi rapatun tiilikirkon päätytorni on barokkityylinen. Kulmikas kuoriosa on kirkkosalia kapeampi ja matalampi. Kirkossa on 400 istumapaikkaa.
Säynätsalon tehtaiden johtaja, kauppaneuvos Hanna Parviainen rahoitti kirkon rakentamisen. Kirkon suunnittelijoina olivat arkkitehdit Armas Lindgren ja Bertel Liljeqvist. Kirkko vihittiin käyttöön 6. tammikuuta 1927.
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Kolilta avautuu
maamme varhaisin historia
Jouko Parviainen

Koli on tunnetuin kansallismaisemamme. Siellä on nähtävissä Suomen geologisen historian vanhimmat
vaiheet lähes 3000 miljoonan vuoden takaa – samoin kuin 10 000 vuotta sitten päättyneen jääkauden
jäljet. Kolin vaarat myös todistavat, miten geologiset voimat ovat muokanneet maisemaa.
Suomi on osa Fennoskandian kilpeä, joka kuuluu maapallon
vanhimpiin kallioperäalueisiin ja on iältään 3500–1500 miljoonaa vuotta. Itä- ja Pohjois-Suomessa sijaitsee laajoja yhtenäisiä
alueita, jotka ovat syntyneet 2800 miljoonaa vuotta sitten. Näiden kallioperäalueiden syntyä seurasi 50 miljoonaa vuotta kestänyt rauhallisempi jakso.

Tulivuoret jylläsivät ja mantereet törmäsivät
2750 miljoonaa vuotta sitten täällä vallinnutta tilannetta voi
verrata nykyiseen Indonesiaan tai Japaniin. Muinaisen itäisen
Suomen alkumantereen reunalla tulivuoret rupesivat purkautumaan. Rytinästä ovat muistona Ilomantsin vihreäkivet (iki-

vanhaa laavaa ja tuhkaa), joihin liittyvät Pampalo ja muut Hattuvaaran kultaesiintymät.
Myllerrys jatkui. Sekä Itä-Suomen että Venäjän Karjalan ja
Kuolan alkumantereet törmäsivät yhteen: tämä idän ja lännen
ensimmäinen törmäys huipentui Himalajaa muistuttavan vuorijonon muodostumiseen 2700 miljoonaa vuotta sitten.
Mannerten törmäyksessä maankuori puristui kokoon, ja
sen lämpötila nousi, minkä seurauksena pääosa 100 miljoonaa vuotta aiemmin muodostuneesta mantereesta suli osittain. Näin syntyneet seoskivet eli migmatiitit ovat tavallisimpia kiviä Itä-Suomessa, esimerkiksi Lieksan ja Kuhmon alueilla.

Kolin maisema kattaa Suomen kallioperän varhaisimman kehityshistoria miljardin vuoden ajalta.
Parviaisten parissa 34/2017
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Kolin vaarat ovat kovaa ja kulutusta kestävää kvartsiittia. Jääkausi jätti kallioon vain pintanaarmuja.
Vuoristo tasoittui hiekkarannoiksi
Mahtavaa vuorijonoa koetteli yli 200 miljoonan vuoden kulutuskausi, jonka aikana itäisen Suomen manner hiljalleen tasoittui. Eroosiovoimat – tuuli, sade, virtaava vesi, jää ja lämpötilan
vaihtelut – rikkoivat kiveä ja kuljettivat syntyneen irtoaineksen
alaville alueille. Ilmakehän happamuus ja kasvillisuuden puuttuminen kiihdytti eroosiota: kalliot murentuivat selvästi nykyistä tehokkaammin.
Kun arkeeinen geologinen kausi päättyi 2500 miljoonaa
vuotta sitten, proterotsooinen kausi käynnistyi massiivisten
myllerrysten voimin: itäisen ja pohjoisen Suomen mantereeseen repesi valtavia rakoja. Repeily jatkui jaksottaisesti seuraavan 500 miljoonan vuoden ajan. Maan syvyyksistä kumpusi kivisulaa kallioperän rakoihin ja osa purkautui tulivuorten kautta maanpinnalle laavana ja tuhkana.
Samaan aikaan mannerta lännestä ympäröivän muinaisen
meren rannalle ja matalaan veteen kerrostui erilaisia sedimenttejä: arkeeisen mantereen rapautumisessa syntynyttä soraa,
hiekkaa ja savea sekä vulkaanista tuhkaa.
Punaista merta muistuttavassa maisemassa meren rannalle
syntyi kauniin valkoinen hiekkaranta. Myöhemmissä maankuoren liikkeissä nämä rannat joutuivat muiden sedimenttien kanssa syvemmälle korkeaan lämpötilaan ja paineeseen. Hiekasta puristui kvartsiittia, kovaa ja kulutusta kestävää kiveä, joka muodostaa esimerkiksi Kolin, Tahkon ja Vuokatin vaarat. Ukko-Koli
on eteläisen Suomen korkein kohta, 347 metriä merenpinnasta.

soo itään, maisemaa hallitsee Pielisen takana matalaksi kulunut metsämaisema, ainoa muisto muinaisesta vuoristosta 2700
miljoonan vuoden takaa. Tämä ikiaikainen manner alkaa Pielisen rannalta, Kolin vaarojen juurelta, ja se jatkuu rajan taakse Venäjän puolelle.
Kun taas kääntyy katsomaan länteen, siellä maisemaa hallitsevat metsäiset mäet ja niiden väliset pienet järvet. Tämänkin
alue syntyi ryskeen kautta.
Kun itäisen Suomen arkeeisen mantereen repeäminen ja kuluminen olivat jatkuneet 500 miljoonaa vuotta, sen länsipuolella sijaitsevan meren pohjaan alkoi 1950 miljoonaa vuotta sitten muodostua merellistä kuorta. Merellisen kuoren kappaleita työntyi mantereen päälle laattaliikunnoissa 1900–1870 miljoonaa vuotta sitten. Esimerkiksi Kolin länsipuolella sijaitsevat
Outokummun alueen kuparimalmit liittyvät näihin vanhoihin
merellisen kuoren ylityöntöihin.

Miljardin vuoden maisema
Kun seisoo Ukko-Kolilla, jalkojen alla on valkoisen harmaata
kvartsiittia, jolla on ikää 2400–2000 miljoonaa vuotta. Kun kat-
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GEOLOGINEN HISTORIA
Jos 1 miljoona vuotta = 1 km
Maapallo muodostui: 4 550 km
Suomen vanhin kivi: 3 500 km
Pielisen itäpuoli: 2 700 km
Koli: 2 300 km
Outokumpu: 1 950 km
Rapakivet: 1 600 km
Käsivarren tunturit: 400 km
Jääkausi päättyi: 0,01 km = 10 m
Suomi itsenäistyi: 0,0001 km = 10 cm

Jouko johdattaa Parviaisia Akka- ja Ukko-Kolille.

Parviaisten parissa 34/2017
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Juhani Niinistö valittiin Säynätsalon Waltteriksi 2017
Säynätsalon Sanomien kustannusyhtiö
valitsi tällä kertaa Waltteriksi Juhani Niinistön, 68. Juhani on syntyjään saarelta, ja siellä hänellä on myös toinen koti
Helsingin keskustan kodin ohella. Pitkän
mediauran tehnyt Niinistö ehti lapsena tavata niin Charlotta Parviaisen kuin
Walter Parviainen nuoremmankin. Usein
Juhanin lapsuudenkodissa kyläillyt säveltäjä Ilmari Hannikainen oli ollut Hannan
lähipiiriä.
Parviaisten sukuseuran puolesta Juhanille onnittelut veivät Heikki ja Leena
Parviainen.
– Elämäntyöni tein Suomesta ulkomaille myös vierailla kielillä lähettäneen
YLE Radio Finland päällikkönä 1980–
2005, kertoo Juhani ja jatkaa tarinaa.
–Ylen lopetettua kanavan olin viitisen vuotta Kanadassa päätoimittajana.
Nyt viime vuodet olen kirjoittanut uutisia Suomesta Kiinan uutistoimisto Xinhualle. Eli olen palannut Suomesta ulkomaille viestintään.

– Suhde Säynätsalon paikallislehteen
on ollut tiivis viime vuosikymmenen
puolivälistä. Lehti palkkasi minut v. 2004
osa-aikaiseksi päätoimittajaksi. – Siihen
oli Ylen sivutoimilupa, mutta ehdin tehdä lehteä vain vuoden, kun työt Ylessä
kokonaan loppuivat ja jouduin muuttamaan ulkomaille. Vuodesta 2012 olen pitänyt lehdessä palstaa ”Saaren arvot”, paikallista kommentointia ja myös kannanottoa arvoliberaalilta kannalta. Näitä juttuja on osoitteessa ”saynatsalo.net”.

Säynätsalon Hannat ja Waltterit
1996–2017
1996 Mauri Toikkanen
1997 Sanni Kangas
1998 Kauno Lehtomäki
1999 Anneli Pihlaja
2000 Anja Vehkala
2001 Raimo Hiekkavirta
2002 Tauno Parviainen
2003 Marjukka Perälä
2004 Risto Krogerus
2005 Raimo Nieminen
2006 Elli Pajukanta ja Esko Saarela
2007 Sari Rannila
2008 Kirsi Vähäjylkkä
2009 Maija Tuominen
2010 Raili Koskinen
2011 Pekka Pekkanen
2012 Vuoden Skuuppi: Riento
2013 Susanna Huovinen
2014 Miika Nousiainen
2015 Erkki Ikonen
2016 Seija Vihinen ja Pentti Tossavainen
2017 Juhani Niinistö

Säynätsalon Waltterin muisteluita ja historiaa
Säynätsalosta ja elämästä Parviaisten parissa
Olen sitä ikäluokkaa, joka vielä lapsena kuuli paljonkin juttuja saarelaisten kokemuksista Parviaisten ajalta. Keskeisempää
kuinkin se, että Hannan ja Wivin lähipiiriin kuulunut säveltäjä
Ilmari Hannikainen oli lapsuuden perhetuttu.

Hanna tarjosi hienoa flyygeliä
Isäni Erkki Niinistö tuli Halikosta (nykyisin Saloa) 1934 kanttoriksi saarelle ja ehti tutustua Hannaan. Erkki harmitteli lopun
ikäänsä, että oli pilannut Hannan tarjouksen hienosta pianosta. Hanna oli nimittäin kysynyt, onko Erkillä jo piano saarella. -Ei ole, mutta tulossa on Saksasta, oli vastannut. -Jaaha, no
ei sitten mitään. Minulla olisi ollut teille käyttämätön Bechstein tuolla ylhäällä. Hannan tarjoama kone oli aivan toista luokkaa kuin jo ostettu Zimmermann, joka olisi kannattanut siinä
tilanteessa unohtaa.
Vaikka Hannan jälkeen saaren isännäksi pankkien toimesta palkattu Hilmer Brommels aluksi kovalla kädellä saneerasi
Hannan keskijohtoa, hän oli pian oivaltanut ”Säynätsalon tarinan” ja ”ancien regimen” pr-arvon. Brommelsin ajattelusta kuulin vanhempien eläessä paljon. Äitini Aune Siven oli palkattu
saarelle Brommelsin tyttärien kotiopettajaksi. Tyttärien suomi
oli suppeaa tuolloin.
Yksi Brommelsin perinnehankkeista oli teettää sanat Walter Parviaisen Sibeliukselta tilaamaan ”Andante Festivoon”, jotta se toimisi kuoroteoksena. Sibeliuksen taholta ilmoitettiin
V.A. Koskenniemen olevan sopiva tehtävään ja hän siihen ryhtyi. Isäni Erkki Niinistö kävi kirjeenvaihtoa Sibeliuksen sihtee-
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rin ja suoraan Koskenniemen kanssa, mutta Koskenniemi valitti sävelkulun vaikeutta ja Sibeliuksenkin kirjeissä oltiin rivien välissä Koskenniemen taidoista epävarmoja. Mutta 40-luvun
Suomessa Koskenniemi oli sanoittamiseen itseoikeutettu. Hän
ei kuitenkaan lopulta saanut sanoja tehdyksi.
Hannan hovisäveltäjältä Ilmari Hannikaiselta tilattiin mm.
”Työn laulu” yhtiön 50-vuotisjuhliin 1947. Ilmari omisti sävellyksensä ”Hanna In Memoriam” (Talvikuutamolla) Saaren
Naislaulajille. Kuoro muodosti yhdessä Mieskuoro Päijänteen
kanssa erityiskokoonpanon, joka esitti Hannan tilaamaa sekakuoro-ohjelmistoa, mm Kantaattia. 50-luvulla kuoro teki pari
esiintymismatkaa Helsinkiin sitä esittämään, yhtiön taloudellisella tuella. Vuonna 1957 Seija-Sisko Parviaisen (nykyisin Raitio) konsertti oli täyttänyt kirkon ja oli saaren sen ajan yhtenäiskulttuurissa merkittävä tapaus. Istuin siellä itsekin. Seija-Sisko
Raitio esitti sittemmin ”Hanna In Memoriamin” uruilla Hannan patsaan paljastuksessa muutama vuosi sitten.
Ilmarin ja isäni kirjeenvaihdosta ilmenee, että Hannan aikaisen Säynätsalo-suhteen uusi alku oli ollut Ilmarille henkilökohtaisesti merkityksellinen. ”Olen kuin yksi teistä säynätsalolaisista”, Ilmari kirjoitti 1952. Tietenkin hän nautti myös yhtiön
osoittamasta huomattavasta vieraanvaraisuudesta viettäessään
aika ajoin muutaman päivän saarella. Kieltämättä myös konjakkia kului paljon. Kun Hannikainen sitten päätyi ilmeisen vapaaehtoisesti Päijänteeseen kesällä 1955 Tehillä. Etsintöjen alku oli
viivästynyt, kun ensin oletettiin hänen menneen Säynätsaloon.
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Hannan ja Wivin elämäntoveruudesta
ei pitkään puhuttu
Kun Hannan aikalaisia oli vielä elossa, saarilla oli paljon ”hiljaista tietoa” ja muistoja. Sittemmin kuva pinnallistui.
Mutta 90-luvulla Jyväskylän Huoneteatterin näytelmän ”Fanerinen matkalaukku” ja sen jälkeen tehtyjen parin radiodokumentin jälkeen Hannan Parviaisesta ja Wivi Lönnistä alkoi
muodostua muisto elämäntoveruudesta.
50-luvun arkistoäänitteessä Wivi Lönn ei sanojaan säästele
Maria Parviaisesta (Hannan äidistä). Muotoilee tämän osoittaneen ”ymmärtämättömyyttä” tyttärensä suuntaan. Tämäkin on
toki verhottua sanankäyttöä, mutta avaa perheen sisäisiä suhteita.
Kun loppiaisena 1967 kirkko täytti 40-vuotta, yhtiö tarjosi
vielä vanhan kaavan mukaan pitkän illallisen Säynätsalon Kerholla, tosin vain kutsuvieraille. Parviaisen suvun edustajia ei
tainnut olla mukana, mutta Hannan ystäväpiiriin kuuluneista
Girsenin sisaruksista toinen oli paikalla.
Neiti Girsen oli muistellut siellä avomielisen ystävällisesti
20-lukua tasa-arvon hengessä. Tätä eivät kaikki osallistujat pitäneet aivan sopivana - vielä tuolloin. Isäni jälkimmäinen vaimo, hieman kapea-ajatuksinen sairaanhoitaja, palasi kyyneleet
silmissä sieltä illallisilta. Tasa-arvonäkökulma oli ollut liikaa.
Ne Girsenit olivat jyväskyläläisen kauppiaan tyttäriä, joille isänsä oli rakennuttanut huvilan Kuokkalaan. Siellä tapasivat usein kokoontua Hanna ja Wivi sekä Ilmari Hannikainen
ja Martti Korpilahti.

”Työlle rauha” Parviaisten linjana
Hannan aikana huippunsa saavuttanut yhtiön sosiaalinen panos on yksi Parviaisten linja, mutta toisaalla ovat Parviaiset
työnantajina. Walterin kuolinpaikan muistomerkin teksteistä
”Työlle rauha” viittaa suoraan työntekijöiden etujen ajamiseen,
tarvittaessa lakolla. Säynätsalossa muistettiin pitkään, että työväenyhdistyksen Juurikka-saareen ei saanut tehdä siltaa ennen
Brommelsin aikaa.
Kuva Parviaisista vuoden 1918 sodan aikana on monipuolinen. Ilmapiiri saarella oli jännittynyt, ja tehtaan työnjohtoon
– mutta käsittääkseni ei Parviaisiin – kohdistui väkivaltaa. Toisaalta Hugo järjesti sodan päätyttyä erään työmiehensä ulos
Tammisaaren vankileiriltä. Oli varmaan
sekä yhtiön että vapautetun etu.

lella on toiminut viimeksi pakolaiskeskus ja vanhalla nuorisolle suunnattua asumista. Vanha piharakennus paloi tällä vuosikymmenellä.
Uusi puoli nimettiin kai 80-luvulla Hannalaksi. Vanhainkodin nimenmuutos on varmasti tapahtunut vilpittömästi, mutta ehkä hieman vastoin parempaa tietoa. Julkisten historiankirjausten mukaan Walterin jälkeen oli erimielisyyttä omaisuuden jakamisesta ja Hannan ja Charlottan väleissä kireyttä. Nimi
Hannala on siirtynyt nykyisin entisen Kinkomaan parantolan
alueella toimivalle hoitokodille. Joten vaikka talo häviäisi Hannala kuitenkin säilyisi. Mutta tuskin.
Sattumoisin aikanaan tapasin niin Charlottan kuin Walter
nuoremmankin. 1950-luvun lopulla äitini Aune oli MS-taudin
takia jo pysyväispotilaana Säynätsalon sairaalassa. Kerran siellä äidin luona käydessäni paikalle ilmestyi pitkään mustaan leninkiin ja suureen huiviin pukeutunut iäkkäämpi nainen. Hän
jakoi suuresta pussista makeisia potilaille. Vieraan lähdettyä selvisi, että kyseessä oli ollut Charlotta Parviainen.
Mutta sentään säynätsalolaisten potilaiden piirissä nimi
löi tyhjää ensin siellä vanhainkodilla. Vuosikymmeniä kun oli
Hannan henkilö hallinnut mieliä.
Sitten noin 60-luvun puolivälissä Walter nuorempi perheineen
kävi kesäisenä sunnuntaina kirkolla. Walterilta tuli kirje, jossa
hän kiitti Erkkiä tapaamisesta ja ”perinteiden muistamisesta”.

Parviaisissa olisi ainesta elokuvaksi
Teollisuusperheestä – etenkin kolmen lapsen tarinasta – olisi
draamallisesti ainesta elokuvaksikin. Tietenkin käsikirjoituksen tulee olla fiktiivistä, mutta perustuma todellisuuteen kuitenkin riittävä. Ideologinen yhteys tähän päivään – eli Parviaisten nuiva suhtautuminen ay-liikkeeseen – ihastuttaisi joitakin
ja kauhistuttaisi toisia. Itse asiassa pääministeri Sipilän alkuvaiheen puheista löytyi kommentaattoreiden mukaan paljon juuri
”sadan vuoden takaista” ajattelua, yrittäjien ja palkollisten yhteisestä edusta, yrittäjän johdolla. Charlotta, menestyneen lääkärin (eikös ollut Boijen sairaalan omistajia?) huomattavan nuorena vaimona, tarjoaisi juonen kehittelyä – ja Hannan ja Wivin
ystävyys tasa-arvonäkökulman.
Juhani Niinistö

”Turun tauti” pilasi
vanhainkodin rinteen maiseman
Kirkon ohella saarilla on jäljellä Parviaisten sosiaalisesta rakennustoiminnasta Walter Parviaisen Vanhainkodin talo, Sisälmyslahteen viettävän rinteen laella. Alhaalta mäellä kohoava rakennus
vaikutti kerrassaan ylväältä. Mutta 1963
rakennettiin siihen väliin aikansa tyyliä
edustava uusi kunnalliskoti.
Kuulin ihan pari vuotta sitten, että luvan hankkeelle antanut yhtiön 60-luvun
paikallisjohtaja oli ratkaisuaan sittemmin
harmitellut. Siihen aikaan vielä ei mitään
maankäyttöön liittyvää tapahtunut ilman
Enson lupaa.
Jos 60-luvun talo olisi vielä kaupungin, voisi ajaa sen purkamista. Mutta sekä uudisrakennus että alkuperäinen ovat
yksityisomistuksessa. Uudemmalla puo-

Säynätsalopäivien väkeä Parviaisentiellä.
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Gennart Parviaisen kirje
Kerron tässä kirjeessäni minulle hyvin läheisen ja äitini Anna Parviaisen kuoltua (1947) sijaisäidikseni
tulleen Lyyli-tätini elämän vaiheista kolmekymmentä- ja neljäkymmentäluvuilla.

Lyylin paluu ennen Neuvostoliiton suursotaa Saksaa vastaan pelasti äitini ja minut nälkäkuolemalta. Lyyli sai Leningradin piirityksen aikana toimiessaan puolueagitaattorina meille kolmelle riittäneen
ruoka-avun. Lisäksi minut otettiin
ympärivuorokautiseen päiväkotiin,
jota pidettiin kookkaan ja puoliksi
tyhjän kerrostalomme viereisen rapun viiden huoneen asunnossa. Siinä, keittiön nurkassa istui aina kiväärimies meitä ja ruokaamme vartioimassa. Yksi tuon ajan kauhuista, jonka muistan, oli minua vähän
vanhemman, noin 7 vuoden ikäisen, serkkuni kohtalo. Hänen äitinsä
(Lyylin ja äitini veljen Valdemarin
vaimo) lähetti pojan hakemaan leipää hyvin lähellä olevasta kaupasta.
Serkkuni katosi jäljettömiin ainiaaksi. Me oltiin varmoja, että hänet siepattiin syötäväksi.

Elämämme tuon ajan Leningradissa
oli meille kaikille hyvin myrskyistä.
Ensin vuonna 1937 vangittiin Helsingissä vuonna 1900 suomalais-liettualaiseen perheeseen kuulunut isäni. Isä-parka liittyi Suomessa ruokapulan pakottamana punakaartiin ja
joutui sittemmin valkoisten vangiksi. Venäjän keisarikunnan alamaisena hänet kuitenkin passitettiin jo
vuonna 1918 Neuvosto-Venäjään,
tuolloin voimaan tulleen maiden
välisen sopimuksen mukaan. Venäjällä, Leningradissa, kielitaidottomana hän tuli toimeen muiden SuoLyydia Parviainen,
mesta paenneiden punakaartilaissyntyi Pietarissa 25.5.1892
ten avustamana. Isäni päätyi lopulta suomalaisen sotakoulun kautta puna-armeijan alimman Vuonna 1953 tuli Neuvostoliiton korkeimman oikeuden sotason upseeriksi ja lopulta jopa pataljoonan komentajaksi. tilaskollegion päätökseen perustuva todistus siitä, että isälleni 16.4.1938 langetettu tuomio uusien paljastuneiden seikLyyli ja hänen miehensä Eino Rahja (kuoli 1936) olivat olleet kojen vuoksi katsotaan virheelliseksi ja isäni L Jakstis rehaarvostetussa asemassa Neuvostoliitossa toimittuaan Leninin bilitoidaan syyttömänä kuolemansa jälkeen. Hänestä annetluotettavina apulaisina. Kolmekymmentäluvun lopulla asia tuun kuolintodistukseen merkittiin: ikä 38 vuotta, kuolinsyy
kuitenkin muuttui. Lyylin valitukset, joissa hän vetosi Eino ja kuolinpaikka: eivät tiedossa.
Rahjan vallankumousajan ansioihin, eivät auttaneet isänä
vapauttamisessa. Päinvastoin Lyyli itse joutui kesällä 1938
Gennart Parviainen
vangituksi muka suomalaisen nationalismin lietsojana.
Espoossa 15.1.2017
Talvisodan päätyttyä Neuvostoliiton voittoon pääsivät Lyylin veljet (Evert ja Ferdinand) hiihtämällä lapsuutensa kotiin Jalkalaan ja löysivät sen ehjänä. He saattoivat Leningradin puoluejohdon tietoon, että torppa, jossa Lenin sai kesällä
1917 Pekka Parviaisen perheeltä hyvin ystävällisen vastaanoton ja parin viikon majoituksen on nyt meillä ”vapautetun
Kannaksen alueella”. Puoluejohdolle myös kerrottiin Lyylin
roolista majoituksen järjestämisessä. Nämä tapahtumat vaikuttivat näköjään silloisen Kremlin kautta Lyylin vapauttamiseen. Hän palasi kotiinsa vuoden 1940 alkusyksystä oltuaan runsaat kaksi vuotta Arkangelin alueen Kargopolin työojennussiirtolan vankina.
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Lyyli Parviaisen ja Eino Rahjan elämästä ja heidän yhteyksistään
Leniniin on kerrottu enemmän Parviaisten sukukirjasarjan
toisessa osassa (Karjalan Parviaiset) sivuilla 114–115.
Sukuseuran tehdessä risteilyretken Pietariin 1993, Gennart
toimi bussinkuljettajana ja hyvin asiantuntevana oppaana
tutustuessamme Parviaisten historiaan kiertoajelulla Pietarissa.
Tavatessamme Pietarin Parviaisia yhteisissä tilaisuuksissa
Pietarin Suomalaisessa kirkossa ja sukukokouspaikalla Gennart
toimi tulkkina sekä kertoi hyvin asiantuntevasti Parviaisten
elämästä ja oloista Pietarissa ja Karjalassa.
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Sotahistoriaa Ilomantsissa
Teimme yhdessä Voutilaisten-Smolanderien sukuseuran kanssa kulttuuri- ja sotahistoriallisen matkan Ilomantsiin 26.–
27.8. Retkelle osallistui 34 henkilöä. Matkan pääpaino oli ”Suomi sata” -teemaan
sopien sotahistoriassa. Sotaan liittyviä
muistoja Ilomantsi onkin pullollaan, sillä se on ainoa kunta Suomen rajojen sisäpuolella, jossa voi tutustua sekä talvisodan että jatkosodan tapahtumiin. Erilaisia
sotamuistomerkkejä kunnassa on yli 30.
Ensimmäisenä vierailukohteena meillä oli Parppeinvaarassa sijaitseva rajakenraalin maja. Se rakennettiin alunperin Rukajärvellä Tiiksan kylään ja se toimi kenraalimajuri Erkki Raappanan komento- ja majoituspaikkana. Raappana,
joka oli myös Mannerheim-ristin ritari, komensi 14. divisioonaa, mikä valtasi
Rukajärven venäläisiltä syyskuussa 1941.
Rukajärvi säilyi suomalaisten hallussa
sodan loppuun saakka. Tuolloin hirsinen
rakennus siirrettiin Lieksaan ja vuonna
1984 sitten Ilomantsiin.
Ilomantsissa Erkki Raappana johti torjuntataisteluja heinä- ja elokuussa
1944. Alue oli Raappanalle hyvin tuttu,
sillä hän oli ollut Joensuun rajavartioston komentajana 1921-1939. Ilomantsin
taistelut olivat jatkosodan viimeiset ratkaisutaistelut. Venäläisten suurhyökkäyksen pysähdyttyä Tali-Ihantalassa Karjalan kannaksella puna-armeijan viimeinen yritys vallata Suomi tapahtui Ilomantsin suunnalta. Mikäli Raappanan
johtamat suomalaisjoukot eivät olisi Ilomantsin korpisodassa onnistuneet pysäyttämään ja motittamaan venäläisiä,
näille olisi avautunut suora tie eteläiseen
Suomeen ja kannaksen joukkojen selustaan. Ilomantsissa varmistettiin tuolloin
Suomen itsenäisyyden säilyminen.
Toisena päivänä ajelimme linja-autolla pitkin metsäteitä erinomaisen oppaan, sotakamreeri Rauno Suhosen, johdolla ja tutustuimme useisiin talvi- ja jatkosodan taistelupaikkoihin ja kuulimme
mielenkiintoisia tarinoita myös yksittäisen rivimiehen näkökulmasta. Vierailimme myös Hattuvaarassa Taistelijan Talossa, jossa näimme erilaista sotamateriaalia sekä rintamamiesten tekemiä puhdetöitä. Siellä säilytetään myös Vietnamin
viidakosta löytynyttä legendaarisen sotilaan Lauri Törnin asetta. Törni oli sodan

loppuvaiheessa poikennut Hattuvaarassa silloisen alaisensa, myöhemmin presidentiksi valitun, Mauno Koiviston kanssa. Mannerheim-ristin ritari Lauri Törni
oli jatkosodassa kaukopartioiden johtajana ja sodan jälkeen hän siirtyi Yhdysvaltoihin, missä sotilasura jatkui. Hän katosi Vietnamissa vuonna 1965. Törnin jou-

koissa palveli mm. jääkäri Viljo Einari
Parviainen.
Yksi matkamme mielenkiintoisista
paikoista oli myös käynti EU:n itäisimmässä pisteessä. Siellä tunsi olevansa Venäjän syleilyssä, kun naapurimaata oli
kolmella suunnalla.
Mikko Parviainen

Rajakenraalin maja.

Oinassalmen taistelun muistomerkki. Talvisodassa puolustustaisteluja
käytiin Tolvajärvi – Oinassalmi – Kallioniemi vesistölinjalla.
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Terveiset Soinin Parviaisesta, Etelä-Pohjanmaalta!

Reilut 300 vuotta ovat Parviaiset asustaneet tätä mäkeä, jota
”Parviaisen mäeksi” kutsutaan. Paikka sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Soinissa, Parviaisen kylällä.
Ihan ensimmäinen Parviaisten asutus on ollut tätä mäkeä
kiertävän Iiroon joen toisella puolen, noin kilometrin matkan
päässä nykyisestä tilasta. Ensimmäinen Parviainen, Pietari, on
tullut vanhan perimätiedon mukaan Pyhäjoelta, mutta edesmenneen isäni, Toivo Parviaisen, tekemän sukututkimuksen
mukaan hän on ollut Saarijärvellä rippikirjoissa ennen Soiniin
saapumistaan. Pietarilla oli mukanaan vaimo Anna Stefanintytär ja poikansa Pietari. Nuorempi Pietari on rakentanut talonsa tälle nykyiselle paikalle. Tila ”joutui verolle” vuonna 1689,
ja rekisteröitiin itsenäiseksi tilaksi. Tila on periytynyt aina isältä pojalle ja säilynyt näin saman suvun omistuksessa. Paljon on
sukua vuosien saatossa lähtenyt Soinista lähipitäjiin ja kauemmaksi mm. Helsinkiin, Nokialle ja 1800-1900 luvun vaihteessa
myös Yhdysvaltoihin.
Tila sijaitsee Suomenselän alueella, ns. vedenjakaja seudulla. Sieltä vedet lähtevät kolmeen suuntaan. Talon paikka on valittu ajan tavan mukaan korkealta mäeltä ja pellot raivattu hallan pelossa rinteille turvaamaan viljasatoa. Vielä 1900 luvun alkupuolella pihaa ovat kiertäneet rakennukset, jotka muodostivat ns. umpipihan. Tämä esti petoeläinten pääsyn pihapiiriin.
Tilaa ympäröivästä maastosta löytyy vielä vanhoja nauriskuoppia ja tervahautoja. Isäni kertoman mukaan viimeisin isompi
tervahauta on poltettu vuonna 1934. Tervanpoltto oli tuolloin
tärkeä tulonlähde soinilaisille maatalouden lisäksi.
Tuo kuvassa oleva nykyinen rakennus, ”uusi tupa”, on valmistunut vuonna 1929 isäni ollessa 2-vuotias. Vanha tupa oli sijainnut nykyisen navetan tilalla. Tuolloin uuteen tupaan muut-
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tivat isäni pappa Heikki poikansa Heikki Parviaisen ja hänen
vaimonsa Siljan ja poikansa (isäni) Toivon kanssa. Vanha Heikki nukkui pois samana vuonna heinäkuussa 82 vuoden ikäisenä.
Myöhemmin perheeseen syntyi vielä toinen poika Mauno 1935.
Isäni Toivo ja äitini Anni rakensivat oman kodin noin kilometrin päähän tästä rakennuksesta, mutta jatkoivat peltojen
viljelyä aina 1990-luvun loppupuolelle saakka. Pappani Heikki Parviainen kuoli 1972 ja siitä lähtien mummoni Silja asui taloa yksin kuolemaansa vuoteen 1983 saakka. Sen jälkeen talo
oli tyhjillään reilu 10 vuotta, kunnes isäni Toivo remontoi talon laajasti vuonna 1994 ja nyt se on ollut perheemme lomanviettopaikkana.
Meitä Toivon jälkeläisiä on viisi; kolme poikaa ja kaksi tytärtä. Opiskelun ja työn perässä olemme muuttaneet ympäri Suomea. Paikkana Parviainen on meille erityisen rakas ja tärkeä. Joka kerta siellä lomaillessa kokee olevansa juurillaan. Vanhassa
hirsisaunassa saunoessa voi kiukaan sihahdusten lomassa tuntea aitoa historian havinaa. Usein siellä tulee miettineeksi esiisien toimia vuosisatojen saatteessa. Tavoitteenamme on isämme toiveen mukaisesti viedä tätä arvokasta perimätietoa seuraaville sukupolville muistaen ja kunnioittaen esi-isiämme ja vaalien tätä arvokasta sukutilaa.
Näin Joulun alla haluamme toivottaa kaikille Parviaisille
rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018 itsenäisessä,
100-vuotiaassa Suomessa!
Terveisin
Soinin Parviaiset
Teksti ja kuva: Kirsi Parviainen, Seinäjoki
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KUOLLEITA

Lotte Gertrud Reenpää (o.s. Wichmann)
27.6.1921–17.7.2017
Sukuseuran kunniajäsen Lotte Reenpää saavutti kesällä maisen
matkansa pään. Lotte syntyi Helsingissä 1921 professori Seth
Wichmannin ja hänen vaimonsa Gertrudin (o.s. Lönnroth) tyttäreksi. Suomalaisessa yhteiskoulussa hän oli samalla luokalla
Heikki Allan Reenpään kanssa, josta tuli hänen aviomiehensä
73 vuoden ajaksi. Perheeseen syntyi kolme lasta. Lotte julkaisi
1950- ja 1960-luvuilla useita käsityökirjoja sekä riista- ja kalaruokien keittokirjan. Loten harrastuksia olivat sukututkimuksen ohella käsityöt, puutarhanhoito ja koirat. Lotte harrasti varsinkin ruusuja. Reenpäillä oli Kirkkonummella monipuolinen
ruusutarha, jossa Lotte ja Heikki esiintyivät Virpi Suutarin dokumenttielokuvassa Eedenistä Pohjoiseen (2014).
Lotte tutki miehensä isänpuoleista Kukkonen-RenqvistReenpää-sukua ja julkaisi siitä selvityksen. Sitten hän siirtyi
anoppinsa äidin esivanhempiin, Parviaisiin. Vuonna 1975 Lotte alkoi ottaa selvää, miten Joensuun ja Jyväskylän kauppiasParviaiset ovat sukua keskenään. Työ vei mukanaan, ja vuonna 1984 ilmestyi monistekansio Kiihtelysvaaran pitäjän Oskolan kylän Parviaiset. Lotte teki tutkimuksissaan valtavan työn
aikana, jolloin suunnilleen kaikki tapahtui käsipelillä. Henkilöiden etsiminen Valtionarkistossa, kirjaaminen käsin lapuille,
puhtaaksikirjoittaminen kotona Kirkkonummella, henkilökorttien lajittelu ja yhdistely sekä kaikki muu työ vaati todella paljon
vaivaa. Voimme olla suunnattoman kiitollisia, että Lotte lahjoitti tekemänsä tutkimukset Parviaisten sukuseuralle. Loten Oskola-kansio ja muut siihen liittyvät paperit kuten muiden PohjoisKarjalan Parviais-sukuhaarojen tiedot muodostivat Parviaisten
sukukirjan kakkososan perusaineiston.

Lotte Reenpää jaksoi kannustaa meitä nuorempia toimijoita
sukuharrastuksessa. Oli aina mukava saada kirje, jonka kuoresta jo tunnisti Loten persoonallisen, kulmikkaan käsialan. Heti
tiesi, että nyt tuli mukava viesti.
Maija Parviainen

Lotte ja Heikki Reenpää.

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

Parvviisii kirja on laaja teos
Parviaisten karjalaisista sukuhaaroista. Ensimmäisessä osassa kirjaa on laaja historia osuus.
Ajan ja elinolojen kuvauksista saa monipuolisen kuvan elämästä 1700–1900-lukujen välisenä aikana, kuinka Suomen
historian vaiheet ovat vaikuttaneet Parviaisten elämään ja Parviaiset ovat vaikuttaneet Suomen historiaan. Kirjan kuvituksena on vanhojen kuvien lisäksi kauniita lyijykynäpiirroksia.
Puolet kirjasta on sukutauluja, suvun henkilötietoja. Ne ovat
suurelta osin Lotte Reenpään kokoamia. Kirja on hyvä hakuteos karjalaisia juuriaan etsiville Parviaisille.

Kari-Matti Piilahti: Parviaisten suku 1

Kirjassa kuvataan Parviaisten vaiheet 1500-luvulta isoonvihaan asti 1700-luvulle.
Mikko Parviainen ja Teuvo Parviainen (toim.): Parviaisten suku 3. Par sattoo vuotta Savon Parvijaisia.

Jatkoa Parviaisten suku 1 -teokselle. Kirjassa vaelletaan Savon Parviaisten parissa noin 200 vuotta.
Sukukirjoja ja -tuotteita voi tilata Mikko Parviaiselta.

Parviaisten parissa 34/2017
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DNA-TUTKIMUS – SUVUN APUA TARVITAAN
Sukuseurassa on aloitettu uusi sukututkimus, jossa tarkoituksena on yhdistää eri Parviaisten sukuhaaroja DNA-tutkimuksen avulla. Sukuamme on tutkittu jo laajasti, mutta osa 1500ja 1600-lukujen päätelmistä on arvioita, koska riittävää arkistolähteistöä tuolta ajalta ei ole. DNA-tutkimuksen avulla yritetään
täydentää arkistolähteitä.
Suomesta löytyy 1600-luvulta alkavia Parviaissukuhaaroja noin 50 (lähinnä Savosta, Karjalasta, Kainuusta, Taivalkoskelta/Pudasjärveltä ja Pohjanmaalta). Tarvitsemme tutkimukseen miespuolisia Parviaisia, joilta löytyy suora isälinja noin
1600-luvun lopulle.
Yhden DNA-näytteen tekeminen maksaa noin 200 €, joten
sukuseuralla ei ole varaa maksaa näitä näytteitä. Useissa suvuissa sukuhaarasta on löytynyt näytteen maksajia, miksei Parviaisissakin.
Olemme palkanneet tutkimuksen tekijäksi sukututkija Ari
Kolehmaisen Mikkelistä. Hän on erikoistunut 1500- ja 1600-luvun sukututkimukseen ja erityisesti DNA-selvityksiin. Hän
myös neuvoo ja opastaa käytännössä DNA-näytteen ottamisessa. Häneltä saa myös lisätietoja aiheesta.
Ari Kolehmainen, puh. 040 8306457
s-posti: kolehmainen.ari@gmail.com
Toivottavasti saamme mahdollisimman paljon näytteitä, jotta
tutkimuksesta tulisi riittävän kattava ja saisimme lisäselvitystä
sukumme varhaisiin vaiheisiin.

PARVIAISTEN SUKU 4
(KAINUU JA POHJANMAA)
Parviaisten suvusta kertovan sukukirjasarjan neljännen osan
työstäminen on aloitettu. Kirjassa tullaan kertomaan lähinnä
Kainuun ja Pohjanmaan Parviaisten vaiheista. Kirjan kokoamisessa tarvitaan suvun apua.
Kirjaa varten tarvitaan erityisesti:
• sukuselvityksiä 1900-luvulta (sukututkija ei saa käytettäväkseen sataa vuotta nuorempaa kirkonkirja-aineistoa)
• tarinoita, jotka voivat olla esimerkiksi: tavallisen elämän kuvauksia, maatilojen vaiheita, henkilökuvauksia, perheessä kuultuja vanhoja tarinoita, hauskoja/kummallisia tapahtumia, siirtolaiseksi lähteneiden kohtaloita, Suomen itsenäistymiseen tai
sotiin liittyviä muisteloita jne.
• valokuvia, joiden mukaan olisi tärkeää laittaa (jos mahdollista) tiedot kuvan henkilöistä (esim. vasemmalta oikealle), mitä
kuvassa tapahtuu, milloin kuva on otettu. Kuvat skannataan ja
palautetaan sitten lähettäjälle, joten muista laittaa yhteystietosi mukaan. Kuvia voi myös lähettää sähköisesti, jolloin niissä
tulisi olla riittävä pikseliluku (300 dpi) kirjapainoa varten.
Lisätietoja molemmista tutkimuksista saa sukuseuran esimieheltä Mikko Parviaiselta (yhteystiedot toisaalla lehdessä).

Sukututkimusta netissä
– Parviaiset tuomiolla kansalaissodassa
Satavuotiaan Suomen kohtalonhetkistä löytyy netissä monenlaista kansallisarkiston digitoitua aineistoa. Sotasurma-hakusanalla pääsee katsomaan kansalaissodassa 1918 kuolleet ja vuosien 1939–1945 sodissa kaatuneista on omat luettelonsa. Näiden
tiedostojen mukaan kansalaissodassa menehtyi 16 Parviaista ja
talvi-, jatko- ja Lapinsodassa 121.
Uutena materiaalina on vapaaseen käyttöön tullut valtiorikosylioikeuden päätöstaltiot ja aktit sekä vuoden 1918 Sotavankilaitoksen vankikortisto. Digitaaliarkiston hakupalvelun kautta pystyy sukunimihaulla etsimään henkilöt, jotka ovat lähettäneet armonanomuksen valtiorikosylioikeudelle. Kansalaissodan jälkeen punaisten tuomitseminen annettiin erityisten
tuomioistuimien, valtiorikosoikeuksien tehtäväksi. Näiden antamista tuomioista voitiin kuitenkin tehdä armonanomus valtiorikosylituomioistuimeen. Tämä aineisto sisältää kuulustelupöytäkirjoja punaisten vangitsemisen jälkeen ja valtiorikosoikeuden päätökset. Näistä selviää kyseisen henkilön osuus kansalaissodassa. Lisäksi sieltä voi löytää todistajainlausuntoja
kyseisen henkilön luonteesta ja perusteluja armonanomukselle.
Armonanomuksen valtiorikosylioikeudelle lähetti 10 Parviaista. Heidän saamansa tuomiot valtiorikosoikeudessa vaihtelivat kolmesta seitsemään vuoteen kuritushuonetta. Lisäksi oli
menetetty myös kansalaisluottamus. Tuomioiden syynä oli valtiopetos ja joissakin tapauksissa jokin muu rikos, esimerkiksi
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osallisuus ryöstelyihin. Tuomioihin vaikutti myös se, oliko henkilö osallistunut taisteluihin.
Seuraavassa luettelo armonanomuksen lähettäneistä:
Parviainen Oskar s. 24.4.1884 Tohmajärvi (Karjalan kirjan
tauluun 722?)
Parviainen Väinö s. 2.11.1899 Karstula
Parviainen Robert s. 17.9.1895 Karstula (edellisen veli)
Parviainen Juho Ilmari s. 19.12.1895 Jaala
Parviainen Feliks Richard s. 14.1.1900 Kotka (Savon kirja
taulu 124)
Parviainen Heikki s. 10.5.1873 Kitee (Karjalan kirja taulu 268)
Parviainen Josef Henrik s. 22.12.1897 Virolahti (Savon kirjan
taulun 1153 Heikin poika)
Parviainen Otto 5.5.1892 Kuopion mlk (Savon kirja t. 731)
Parviainen Juho Enok s. 6.3.1882 Karstula
Parviainen Edvard Rudolf s. 21.5.1900 Helsinki
Laittamalla hakusanaksi sotavankilaitoksen arkisto pääsee käsiksi punavangeista tehtyyn kortistoon. Kaikista vangeista on
oma korttinsa. Ne ovat aakkosjärjestyksessä. Osa kuvatuista
korteista on hyvin himmeitä, mutta suurentamalla kuvia saa
kyllä selville, missä kyseinen henkilö on ollut vangittuna. Tässä
aineistossa on 37 Parviaista.
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Sukuneuvoston jäsenet
ESIMIES

Mikko Parviainen
Peltokuja 7
71160 Riistavesi
044 077 7487, mikko.juhani.
parviainen@outlook.com

JÄSENET

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

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

Kirsi Parviainen
Jaakkolantie 12 B 29
60100 Seinäjoki
041 367 6590
kirsiparviainen76@gmail.com

Sointu-Sisko Parviainen
Alhonkallionkatu 11
60320 Seinäjoki
0400 190 179,
ssparviainen@gmail.com

Heikki Parviainen
Kiljanderinkatu 15
40600 Jyväskylä
0400 318 106
hessu.parviainen@gmail.com

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

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

Maria Huovinen
Saukontie 17
70400 Kuopio
044 263 8037, maria.ilona.
huovinen@gmail.com

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

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

Jouko Parviainen
Laskuttajankatu 4A
20780 Kaarina
0400 646 968
Jopa515@hotmail.com

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

Teuvo Parviainen on valittu Sukuseurojen keskusliiton hallitukseen. Tiettävästi tämä on ensimmäinen kerta, kun Parviaissuvun edustaja on SSK:n hallituksessa.

VARAESIMIES

Teuvo Parviainen
Järvenpääntie 501
07170 Pornainen
040 152 0162, teuvo.olavi.par
viainen@gmail.com
Jukka Parviainen
Mustantie 15
73320 Nilsiä
0400 253 923, jukka.parviainen@husqvarnagroup.com

SSK:n hallituksen puheenjohtajana on Irina Baehr-Alexandrowsky. Eine Kuismin toimii SSK:n pääsihteerinä sekä Sukuviestin vastaavana toimittajana (toimisto@suvut.fi).
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Viinilasit 6 kpl
Olutlasit 6 kpl
Maljakko (erilaisia)
Lasilautanen, pieni
Lasilautanen, iso
Lasilautaset yhdessä (pieni + iso)
Pöytästandaari
Parviaisten isännänviiri
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Sukutuote- ja kirjatilaukset
Mikko Parviainen
mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi
puh. 044 077 7487
Vehmersalmentie 11, 71310 Vehmersalmi
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