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Esimiehen kynästä
Hyvät sukuseuralaiset!
Tätä kirjoittaessani elämme vuoden pimeintä aikaa. Riistaveden
korkeudella ei ole vielä lumesta tietoakaan, vettä sataa vaakatasossa ja tuulee myrskyn voimakkuudella. Aamulenkki koiran
kanssa tehdään otsalampun valossa. Pimeät metsätiet ja -polut
näyttävät toivottomilta. Onneksi siellä täällä talojen pihoilla loistavat jo jouluvalot. Ne antavat toivoa paremmasta. Valo voittaa.
Koko kuluvan vuoden uutiset ovat liittyneet koronaan. Tänään niin monta uutta tartuntaa tai kuolemantapausta, eri
maissa erilaisia rajoituksia kansalaisten elämälle. Lehtien järjestöpalstoilla toistuvat sanat peruttu tai siirretty. Kesällä jossakin vaiheessa näytti jo paremmalta, mutta nyt syksyllä toinen
aalto. Jokunen aika sitten saatiin ensimmäiset positiiviset koronauutiset. Rokotteet ovat valmistumassa ja niiden jakoakin jo
suunnitellaan. Toivoa paremmasta siis on.
Viime maaliskuussa, kun korona oli vasta alkamassa, sukuneuvosto piti kokouksen, jossa mietimme tulevaa toimintaam-

me. Kesälle oli jo valmiit suunnitelmat sukujuhlaa ja -kokousta
varten. Tuolloin päätimme juhlan siirtämisestä vuodella eteenpäin. Kukaan ei osannut silloin arvata kuinka pitkään pandemia
meitä kiusaa. Eikä osaa vieläkään. Toivotaan, että pahin alkaa
olla takanapäin ja vuonna 2021 päästään normaaliin elämään
ja voimme tavata toisiamme ja juhlia Porvoossa.
Sukukokouksen yhteydessä valitaan uusi sukuneuvosto. Seuramme toimintaan kaivataan uusia henkilöitä ja ideoita. Tule
rohkeasti mukaan. Myös neuvoston ulkopuolella voi toimia sukuseurassa. Voi järjestää erilaisia tapahtumia tai kirjoittaa vaikka juttuja tähän lehteemme.
Rauhallista Joulun aikaa ja onnellisempaa vuotta 2021!

Mikko Parviainen
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Mentiin metsään
Maaliskuussa Nurmeksessa oli vielä lunta – juuri ja juuri hiihtolenkin verran. Hiihdon jälkeen oli rentouttavaa istuskella Bomban
kylpylän ulkoaltaassa tähtiä katsellen. Kotiin palattua Uusimaa menikin kiinni.

Teksti Anne Weltner, kuvat Anne Weltner ja Teuvo Parviainen

Tänä koronavuonna olemme kolunneet niin Uudenmaan kuin
Koillis-Savossa sijaitsevan mökkipaikkakunnankin lähimetsiä,
soita ja vesistöjä. Koronan takia suunnitellut ulkomaan matkat
peruuntuivat, ja kun vielä jäin sopivasti eläkkeelle maaliskuun
alussa, niin yhtäkkiä olikin kauheasti vapaa-aikaa. Koska lähikontakteja piti keväällä ja syksyllä välttää, tavattiin ystäviä luonnossa patikoiden ja eväsretkillä. Löydettiin upeita paikkoja tutuista ja tuntemattomista lähimetsistä ja luonnonsuojelualueilta. Mieli rauhoittui ja päivä kirkastui luonnossa.
Olen aina ollut intohimoinen sienestäjä, mutta marjastus
ei ole niinkään kiinnostanut. Tänä kesänä poimittiin Teuvon
kanssa kukkurakoreja sieniä ja ämpäreittäin mustikoita, metsävadelmia, hilloja, karpaloita ja puolukoita. Suuri osa saaliista
saatiin kotipihalta Pornaisista eli omalta hehtaarin tontilta. Nyt
on pakastimet täytetty ja olo kuin hamstereilla.

Kaikkien tuntemien kulttuurikohteiden, mm. Halosenniemen
ja Ainolan, lisäksi Tuusulanjärven ympäristöstä löytyy
hienoja luontokohteita ja ulkoilureittejä. Järven länsirannalla
Lottamuseota vastapäätä sijaitseva Sarvikallio oli meille uusi
tuttavuus. Kannattaa käydä.
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Sipoo on luontoaarteita pullollaan. Pohjois-Paippisista löytyy vanhaa metsää ja karuja kallioita. Metsokin bongattiin. Kuvan
kohteet sijaitsevat vain muutaman kilometrin päässä kotoamme, mutta ovat aikaisemmin jääneet meiltä huomaamatta.

Sipoon Pilvijärven ympäri pääsee hyvin kiertämään. Retkieväät nautittiin ystävien kanssa
kallion huipulla. Vaikka kesällä Pilvijärven uimarannalla onkin tungosta, keväällä sai olla
ihan rauhassa.
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Marraskuussa kierrettiin myös eteläisessä Sipoossa sijaitseva Hangelbyträsket.

Pornaisissa Mustijoen Lahankoskella käymme aina keväisin. Valko-, kelta- ja
sinivuokot kukkivat yhtä aikaa.

Parviaisten parissa 37/2020

5

Keskikesän juhlaa vietämme perinteisesti ystäviemme luona Tammisaaressa.
Juhannusperinteeseen kuuluu myös veneretki Dagmarin lähteelle. Keisaripariskunta
Aleksanteri III ja puolisonsa keisarinna Dagmar vierailivat 1887 huvipurrellaan
Källvikenissä ja pitivät sitä ainutlaatuisena paikkana koko saaristossa. Lähteen veden
juominen takaa kuulemma terveyttä seuraavaksi vuodeksi. Luonnossuojelualue
sijaitsee Tammisaaren eteläosassa, ja sinne pääsee sekä veneellä että autolla.

Mökkireissulla löytyi vihdoin aikaa vierailla parinkymmenen kilometrin päässä sijaitsevassa Seinävuoren Rotkolaaksossa
Tuusniemellä. Monena vuonna olemme vain ajaneet opastuskyltin ohi ja suunnitelleet, että käymme siellä sitten
jonain vuonna. Rotkolaaksossa sijaitsevan järven voi kiertää, mutta kostealla säällä on syytä varoa liukkaita kallioita.
Täytyy tunnustaa, että ainakin minun vatsanpohjassani kihelmöi jyrkänteen reunalla. Liikuntarajoitteisille on tehty reitit
näköalatasanteille. Viime kesänä kaakkuripariskunta viihtyi järvellä.
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Tänä kesänä vietimme tavallista enemmän aikaa Kaavin mökillä. Normaalien mökkiaskareitten lisäksi
oli onneksi aikaa myös lähiympäristössä retkeilyyn. Vaikkojoki on hieno veneilyreitti, mutta löytyy sieltä
patikkapolkujakin. Joka kesä mökkirannassa kuvataan aina vain upeampia auringonlaskuja.
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Koppelon luonnonsuojelualue sijaitsee
Juuan puolella. Pitkospuiden uusiminen
oli viime kesänä kesken. Alueella on vanhaa metsää, ja siellä kuljetaan Muurahaisen polulla. Liito-oraviakin voisi bongata
vanhojen haapojen alueella. Me emme
löytäneet edes niiden papanoita. Reitti on hyvin merkitty ja luonto-opasteita
löytyy kasveista, eläimistä, eri luontotyypeistä ja kaskeamisesta.

Marjasaaliin kruunasivat kesän hillasuot ja syksyn karpaloretket
Kihniöön ystäviemme luo.
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Mummu ja pappa
Parviaisen koronaaskartelua
Rajallemme pystytettiin talon rakennusvaiheessa tontilta nousseista kivistä aita. Vuosikymmenien mittaan se oli käynyt rähjäiseksi, kiviä vierinyt sinne tänne. Usean vuoden aikana todettiin, tuo pitäisi korjata. Aina jäi tekemättä.
Koitti korona. Tuli kotoa poistumiskielto. No nyt, nyt tehdään kiviaita. Siispä purettiin jokainen kivi vanhasta aidasta,
pohjattiin alus sepelillä, laitettiin ohjauslangat ja alettiin rakentaa. Osa kivistä oli niin isoja, että ihmeteltiin, miten ne aikoinaan oli saatu vieritettyä paikoilleen. Aamu kahdeksalta aloitettiin, pari tuntia tehtiin, sitten tauko ja samalla tavalla iltaan asti.
Yllätys oli suuri: valmista aitaa tuli vajaa kahdeksan metriä,
korkeus seitsemänkymmentä- ja leveys viisikymmentä senttimetriä. Koko komeuden valmistumiseen kului viisi päivää!
Pari viikkoa myöhemmin tehtiin vielä vajan nurkalle kolmen
metrin pätkä. Lopputoteamuksena vanha sanonta: mikään ei
tule valmiiksi muuten kuin tekemällä.

Kun korjaamisen alkuun päästiin…
Kevään myötä menimme mökille – Maunon lapsuuskotiin –
Juankoskelle. Ulkoportaiden vieressä odotti tiilikasa. Talvi oli
tuhonnut jo entuudestaan heikkokuntoista savupiippua. Oli
pakko korjata, sillä savuhormikin oli rapautunut. Ammattimiehet slammasivat hormin ja rakensivat uuden piipun.
Mutta: leivinuuni ja puuhella olivat olleet käyttämättöminä
vuosia, koska eivät olleet enää paloturvallisia. Ukki, Heikki Parviainen, oli rakentanut ne itse uuteen pirttiin sota-aikana. Olisi
hassua, kun hormi ja piippu ovat kunnossa, mutta uuni ei. Siispä me taas apulaisinemme töihin!
Vanha hella-leivinuuni purettiin, traktorin peräkärry ikkunan alle ja purkutiilet suoraan lavalle. Riuskan purkajan ansiosta työ kesti kuutisen tuntia. Mutta, se pölyn ja noen määrä…

Purku toi monenlaisia yllätyksiä sota-ajan muuraamisesta. Leivinuuni oli perustettu suurille, noin kymmenen senttimetriä
paksuille kivilaatoille, luonnosta nostetuille. Tiilet olivat ukin itse valamia hiekkatiiliä. Vanhan muurin takaa tiiliseinästä löytyi
luonnonkivi, joka jäi korkeammalle muusta pinnasta. Mitä tehdä? Se jätettiin paikoilleen mitenkään käsittelemättä. Se jäi tunnustukseksi ja kiitokseksi ukin ja edellisten sukupolvien työlle.
Taitava ammattimuurari suunnitteli ja teki uuden hellan sekä käsitteli seinän. On aika nauttia hellan luovuttamasta lämmöstä ja keittää vaikka pannukahvit!
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Sointu-Sisko ja Mauno Parviainen
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Säynätsalopäivien teemana
UUSI ALKU
Tämänvuotisten Säynätsalopäivien (13.–17.7.2020) teeman
taustalla oli osaltaan alkuvuodesta tullut tieto UPM:n suunnitelmista tehtaan sulkemiseksi. YT-neuvottelujen piiriin joutuivat kaikki tehtaan 167 työntekijää. Tämän Säynätsalolle merkittävän menetyksen vuoksi haluttiin Säynätsalopäivien teemaksi
”Uusi alku”. Halutaan luoda katse eteenpäin ja uuteen yhdessä
tekemiseen Säynätsalon asukkaiden hyväksi.
Tehdas on Suomen vanhin toiminnassa ollut vaneritehdas.
Hugo Parviainen perusti vaneritehtaan Säynätsaloon vuonna 1914. Parviaisten suvun hallussa tehdas oli vuoteen 1946,
jolloin Enso-Gutzeit osti vaneritehtaan. Tehdasta laajennettiin 1970-luvun alkuvuosina. Schauman Wood Oy osti tehtaan
v. 1990 ja tuotantoa uudistettiin vielä 2001. UPM-Kymmene
Wood Oy tuli tehtaan omistajaksi 2004. Vuonna 2020 tehdas
päätettiin sulkea ja toiminta loppui heinäkuun lopussa.

Pääluottamusmies Jarno Kemiläinen on
Säynätsalon Waltteri 2020
Waltterin kunniakirjan perustelut lähtevät kaukaa ennen nykyaikaa. Aikana, jolloin Säynätsalossa lähes kaikki riippui yh-

tiöstä, työntekijäin järjestäytyminen muodosti demokraattisen
kanavan saaren vallanpitäjien suuntaan. 1990-luvun taitteessa Säynätsalon ay-toiminta kohtasi yhä enemmän puhtaasti taloudellisia laskemia, joissa ”saarten etu” ei enää missään muodossa ollut omistajataholle merkityksellistä. Paikallisella tasolla ay-edustus joutui arvioimaan tehokkuutta, tuottoa ja säynätsalolaisen suurteollisuuden selviämisen mahdollisuuksia. Kun
Säynätsalosta oli tullut kansainvälisen suuryrityksen vähäinen
toimipiste, ammattiyhdistyksen rooliksi muodostui myös henkinen tuki tilanteessa, jossa työntekijät näkivät panoksensa menettäneen arvonsa tehdasyhtiön laskelmissa.
Kunniakirja ojennettiin UPM:n Säynätsalon vaneritehtaan
viimeiselle pääluottamusmiehelle Jarno Kemiläiselle, jonka
tehtävänä oli huolehtia tehtaan lopullisen sulkemisen jälkeisistä työntekijöiden muutosturvaneuvotteluista. Kemiläinen on
todennut neuvottelujen sujuneen hyvässä hengessä. Työnantajan kanssa neuvoteltu paketti on perusturvaa laajempi ja vahvistaa viestiä muutosturvan onnistumisen edellytyksistä. Kemiläinen edustaa hienosti kaikkia edeltäjiään sekä ammattiyhdistysliikettä.

Kuvassa vasemmalla Parviaisten Sukuseuran sukuneuvoston varajäsenet Ulpu Valkama ja Leena Hänninen,
joka on myös sukuseuran Säynätsalon yhdyshenkilö. Keskellä Säynätsalon Waltteri Jarno Kemiläinen vieressään
oikealla kustantaja Erkki Keiskoski ja Säynätsalon Sanomien päätoimittaja Harri Taskinen. Kuva: Terhi Taskinen.
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Nukketaiteilija Pirkko Järvinen ja Leena Hänninen,
entiset kollegat, tapasivat iloisena peremmällä aulassa.
Siellä oli esillä paljon nukkeja, mm. sairaanhoitajia.
Jarno Kemiläisen puhe
Säynätsalopäivien pääjuhlassa
”Arvoisa juhlaväki! Kun sain tiedon tästä
mahdollisesta kunnianosoituksesta, mietin että minähän olen vain hoitanut omaa
työtäni niin kuin sadat muutkin ihmiset
Säynätsalossa. Hetken asiaa mietittyäni ymmärsin, että tämä huomionosoitus
antaa kunniaa koko Säynätsalon työväenliikkeen historialle ja niille useille luottamusmiehille ja -naisille, jotka ovat tehneet työtä paremman työelämän puolesta
tehtaalla. Minulla on ollut kunnia toimia
yhtenä osana Emil Kirveen aloittamaa
vahvaa edunvalvontatyötä Säynätsalossa.
Ennen kaikkea tämä hieno kunnianosoitus on tunnustus kaikille työläisille, jotka ovat yli sadan vuoden ajan työskennelleet mekaanisen metsäteollisuuden parissa Säynätsalossa. Tehdas loppuu, mutta
vaalikaa tulevaisuudessakin, sitä yhteisöllisyyttä, mikä on ollut kantava voima
aina Säynätsalossa.”

Säynätsalon Hanna
tai Waltteri
Säynätsalon Hanna tai Waltteri on Säynätsalon Sanomien kustantajan Erkki
Keiskosken 1990-luvun puolivälissä ideoima tunnustus tavalla tai toisella Säynätsalossa vaikuttaneille paikallisille. Aiemmin oli valittu vuoden säynätsalolaisia,
mutta perinne oli katkennut.
Nimet tulevat Säynätsalon teollisuuden perustajasuvun kahdesta viimeisestä
edustajasta saarilla, Walter Parviaisesta
ja hänen sisarestaan Hanna Parviaisesta,
joka luopui tehdasyhtiöstä 1936.
Koonneet Leena Hänninen
ja Teuvo Parviainen

Elämänkerta kauppaneuvos
Hanna Parviaisesta ja
arkkitehti Wivi Lönnistä
Säynätsalossa ja Jyväskylässä merkittävästi vaikuttaneesta kauppaneuvos Hanna Parviaisesta (1874–1938) ja hänen elämäntoveristaan arkkitehti Wivi Lönnistä
(1872–1964) on tekeillä elämänkerta. Elämänkertaa kirjoittavat tietokirjailija Kristiina Markkanen ja toimittaja Leena Väisänen. Kirjan kolme teemaa ovat Hannan
ja Wivin elämä yhdessä, heidän laajat Euroopan matkansa sekä heidän ammatillinen yhteistyönsä, kertoi Kristiina Markkanen kirjahankkeesta Säynätsalo-päivillä.

Mirja Rouhiainen ja hänen
tekemänsä Hanna-nukke. Nukke on
tehty tarkoin kauppaneuvos Hanna
Parviaisen vaatteiden mukaisesti.

Säynätsalon Hannat ja
Waltterit 1996–2020
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, 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, Pentti Tossavainen
2017 Juhani Niinistö
2018 Jaana Hankonen
2019 Taideseura Raita ry
2020 Jarno Kemiläinen
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Raidan näyttelyssä Suvi Nurmen
metallitaidetta.
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ITE-taideteokset kertovat
Hanhirannan tilan historiasta
Hannu Parviainen kertoo teoksistaan

ETEVÄ-lehmä
Meillä Hanhirannan tilalla luovuttiin karjasta keväällä 2012.
Tästä syystä vapaa-aika lisääntyi huomattavasti ja harrastuksille jäi enemmän aikaa. Tyhjää navettaa siivotessa ”iskin silmäni”
lehmien parsien länkikytkimiin. Pari talvea mietittyäni toteutin
ideani. Purkamisen jälkeen asettelin länkiä lattialle lehmän sivukuvan muotoiseen asentoon. Rälläkällä katkoin ja muotoilin
rautoja sopiviksi teokseen. Sitten vain hitsikone tulille ja palaset tarttuivat kiinni toisiinsa. Näin syntyi ETEVÄ-lehmä, joka
on valettu kiinni betonialustaan. Etevä oli yksi niistä viimeisistä
lehmistä, joka läksi maidontuottajaksi meiltä uuteen isäntäperheeseen. ETEVÄ paljastettiin ensimmäisessä ”Suvi-illan Papatuksen ja Paljastuksen” -tilaisuuden yhteydessä 11.7.2014.

HUVETAR-hevonen
Olin miettinyt jo pitkään seuraavaa teostani HUVETAR-hevosta (kansikuvassa). Mikä talo se on, jos lehmän lisäksi ei ole hevosta. Hevosen osat hitsailin vanhoista 2000 ja 3000 litran säiliöiden palasista. Ajattelin sen tulevan vanhemman poikamme
Lassin 40-vuotislahjaksi. Tekoaikaan jouduin kuitenkin lisäämään lahjansaajia, koska pojan perheeseen oli tulossa kaksospojat. Pihapiirissä vanhojen aittojen välissä oli matala autotalli, mikä rumensi maisemaa, siitä löytyikin sopiva paikka hevoselle autotallin purkamisen jälkeen. HUVETAR on valettu betonialustaan sisään asennettujen vahvojen tukirautojen avulla.
Olen sanonut, että se on jämäkämmin paikallaan kuin Mannerheimin hevospatsas Helsingin keskustassa. Valun yhteydessä muotoilin alustaan hevosenkengistä HUVETAR-nimen. Esikuvana HUVETAR-teokselle on meillä 60-luvulla ollut suurikokoinen ja hyvä työhevonen Huvetar-tamma. Huvettarelle ei
ollut isompaa yleistä paljastustilaisuutta. Kaksospoikien Eelin
ja Niilon syntymä päivälleen isän 40-vuotispäivänä kesäkuussa
2019 voitti suurenkin kansanjuhlan.
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TAAVETTI & POJAT – traktori ja pojat
Muistojen Polulle kerätessäni vanhoja työkoneita, törmäsin
erään talon romukasaan. Polunvarrelle soveltuvien koneiden
lisäksi sieltä löytyi kaksi romuksi mennyttä peltojyrää. Siinä
hetkessä minulla välähti. Jyrän kiekoista voisin tehdä traktorin. Lehti-ilmoituksella sain vielä kaksi jyrää lisää. Tammikuussa 2020 aloitin kiekoista muotoilla traktorin pyöriä. Omasta romukasasta löysin mm. runkopalkkia ja ohuempaa metallitankoa tukiraudoiksi. Remmisiivu ja ulosottoakseli löytyi omista
romuista. Vapunseutuun käytin teokseni hiekkapuhalluksessa, sitten vielä maali pintaan. Esikuvana TAAVETTI & POJAT
-teokselle on meille 1952 hankittu ensimmäinen traktori, David Brown Cropmaster.
TAAVETTI & POJAT -teoksen tahdoin omistaa poikani Jussin pojille Juliukselle ja Joonatanille. He myös paljastivat teoksen Hanhirannan 2. ”Suvi-illan Papatuksessa ja Paljastuksessa”
17. heinäkuuta 2020.

AINILLE UKILTA - kukkia betoniruukussa
Traktoria tehdessä jäi jyrän kiekkoja tähteeksi. Taas välähti. Kaikki ukin pojat ovat saaneet omat taideteoksensa, mutta entä ukin prinsessa. Eipä hätää, jyrän hammaslaitaiset kiekot ovat jo valmiiksi kukkia. Navetasta löytyi käyriä parren
erottajan putkia, joista sopivasta kohdasta katkaistuna sai kukalle varren, mitä jatkoin suoralla putkella. Kukan lehdet tein
romukasan vahvasta pellistä. Kukat maalasin Ainin lempiväreillä pinkinpunaisella ja keltaisella. Pari kultakukkaakin mahtui isoon ruukkuun.
Viisivuotias Aini (Jussin tytär) paljasti AINILLE UKILTA
-teoksen ”Suvi-illan Papatuksen ja Paljastuksen” tilaisuudes-
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sa 17.7.2020. Muistojen polun Joutsensilta on sekin tavallaan taideteos.
Tein sen huhtikuussa 2020.
”Maamiehen kirkosta ja muistojen
polusta” on ollut juttu ”Parviaisten
parissa” -lehdissä 2014 ja 2018. Vuoden 2014 jälkeen olen laittanut polun varteen kivikasojen päälle vanhoja maatalouden työkoneita. Polun
varren koneet lisääntyvät pikkuhiljaa. Kaikki edellä mainitut tekoseni ovat Hanhirannan maatilan pihapiirissä ja sen välittömässä läheisyydessä. Puuhastelen talven aikana
taas jotain uutta pihapiiriin.
Teksti Hannu Parviainen,
kuvat Jussi ja Hannu Parviainen

VIETERSAVVOO

Muistoen poloku
Kun muamiehen navetasta karja lähti,
toevon tynkä isännän piähän päläkähti.
Aekasa huilasj ja kun mietti niitä näetä,
kypsyi visijo, miten muistelisj sarvipäetä.
Navetassa muhi paekallaan paljo raatoo,
talossahan olj monta kymmentä naatoo.
Työkonneita jäe nurkkapieliin jootavina,
hevosvehkeitäe jokunen jo ruosteisina.

Huvetar-heppa nelisti pihalle seoraavaks,
joten pysyvijä kotjelläenpatsaeta on kaks.
Hanhet vahtii aetan katolla ja tien piässä,
syrjäesijä pokkana syineevät joka siässä!
Punaenen raktoerj on tuoreinta tisainia
täännä tuunattuja jyrän komponettija.
Samat kiekot kävj myös tekokukkasiin,
jotka on sementoetu rantamaesemiin.

No, isäntähän tekj navetasta ateljeen
ja taeteilijan käsi tarttui huasteeseen.
Homma kääntyi alakuun purkamalla,
kaekki kierrätykseen kääpä irti urakalla!
Juomakuppiutareet olj jottae erikoesta,
kun Etevä-lehmä päevävvalon näkj 2014.
Parren länkikytkimistä syntyi iso kroppa,
ja ei kun putkiin piälle vielä muaeljsoppa.

Viimenj kun mäntiin Muistojenpolulle,
lähti takaraevosta impulsii joka solulle.
Sukupoloviin aejjan on konneita kerätty,
romut talletettu, retrohenkeen herätty!
Metämusejoks meikätyttö sitä sannoo
ja varmoo faktatietoo tarinan pannoo!
Kun nostalkija yhen äkin vieraan valtoo,
niin mualaesilla piisoo muistelusaltoo!
Viätäenen
Sirkka Väätäinen
Julkaistu aiemmin Pitäjäläinen-lehdessä

Viisivuotias Aini paljasti taustalla näkyvän AINILLE
UKILTA -teoksen. Kuvassa Aini Hannun ja Annan välissä.

Hannu Parviainen avasi Hanhirannassa pidetyn toisen
”Suvi-illan Papatus ja paljastus” -tapahtuman, jossa
kuultiin myös pappamopojen, vanhojen traktoreiden ja
maamoottorin papatusta.
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Kuluneen vuoden aikana yhdistysten kokouksia ei ole voitu kutsua koolle ja pitää normaalisti ja on ollut pakko poiketa säännöistä. Tähän on saatu väliaikaisesti myös viranomaisen lupa.
Vastaavia tilanteita varten on syytä valmistella tarvittavat muutokset yhdistyssääntöihin, siten että mm. virtuaalikokoukset ja

etäkokoukset olisivat mahdollisia tarvittaessa. Asia on tarpeellista ottaa seuraavan sukukokouksessa asialistalle. Parviaisten
parissa -lehden mukana nykyiset säännöt lähetetään ohessa sukuseuran jokaiselle jäsenelle. Nämä säännöt ovat luettavissa
myös sukuseuran www-sivuilla (www.parviaistensukuseura.fi).

PARVIAISTEN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT
Hyväksytty ylimääräisessä sukukokouksessa 8.12.2001 hotelli-ravintola Savoniassa Kuopiossa,
tarkennukset hyväksytty sukuneuvoston kokouksessa 9.3.2002 Vantaalla. Rekisteröity Patenttija rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin 23.4.2002 rekisterinumerolla 74.085.
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Parviaisten Sukuseura ry sen kotipaikka
Kuopion kaupunki. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä PSS. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi, hallitusta sukuneuvostoksi ja sen puheenjohtajaa esimieheksi ja varapuheenjohtajaa varaesimieheksi.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Parviaisten Sukuseura ry:n tarkoituksena on selvittää suvun
vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta koko suvun ja erityisesti jäsentensä keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura
• järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita
seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia
• kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa
sitä jäsenten tietoon
• harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisu- ja
ansiotoimintaa yhdistyslain tarkoittamassa laajuudessa sekä
• pitää luetteloa sukuseuran ja suvun jäsenistä.
Toimintaansa varten seura voi ottaa vastaan testamentattua tai
lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös
omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta
tarpeellista omaisuutta.
3 § JÄSENET
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,
joka kuuluu isän tai äidin puolelta sukuun tai joka avioliiton
kautta on siihen liittynyt.
Sukuseuran jäsenet hyväksyy sukuneuvosto, joka myös pitää
sukuseuran jäsenluetteloa.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää varsinainen sukukokous. Sukuneuvosto voi anomuksesta myöntää vapautuksen jäsenmaksusta
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korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman
maksukyvyn heikentymisen perusteella.
Jäsen voi erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuneuvostolle tai sen esimiehelle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan erottaa sukuseurasta, jos hän on huomattavalla
tavalla loukannut suvun kunniaa, jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut, tai jos hän
menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella on huomattavasti
vaikeuttanut seuran toimintaa. Erottamisesta päättää sukuneuvosto. Jäsenellä on oikeus saatuaan tiedon erottamisesta valittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa seuraavalle sukukokoukselle, jolla on asiassa lopullinen päätäntävalta.
Jäsen, joka ei suorita vuotuista jäsenmaksuaan, menettää äänioikeutensa sukukokouksessa. Jos hän laiminlyö jäsenmaksun suorituksen kahtena perättäisenä vuotena, katsotaan hänen eronneen seurasta.
Sukuneuvoston tai vähintään kahdenkymmenen (20) seuran
jäsenen esityksestä voi varsinainen sukukokous kutsua seuran
kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran
toiminnassa tai muuten tuottanut suvulle kunniaa. Kunniajäsenen jäsenmaksu on vapaaehtoinen.
Sukuneuvosto voi hyväksyä yksityishenkilöitä, oikeuskelpoisia
yhteisöjä tai säätiöitä sukuseuran kannatusjäseniksi, joiden jäsenmaksuista päättää sukukokous. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Seuran jäsenen alle 18-vuotias lapsi voi liittyä seuraan nuorisojäsenenä. Hän on jäsenmaksusta vapaa eikä hänellä ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Täytettyään 18 vuotta nuorisojäsen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi ilman eri hakemusta ilmoittamalla siitä sukuneuvostolle.
4 § SUKUNEUVOSTO
Sukuseuran asioita hoitaa sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.
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Sukuneuvostoon kuuluu esimies, varaesimies sekä vähintään
kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä, joille
valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Sukuneuvoston toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Sukuneuvosto valitsee seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Sukuneuvosto kokoontuu esimiehen tai hänen estyneenä ollessaan varaesimiehen kutsusta tai kun vähintään kolme sukuneuvoston jäsentä sitä vaatii.
Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sukuneuvostosta on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee esimiehen tai
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa liitteineen.
5 § SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Sukuseuran nimen kirjoittaa esimies ja varaesimies yhdessä tai
jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
6 § TILIT
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on sukukokousten välinen aika. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen
ja sukuneuvoston vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaisen sukukokouksen ajankohtaa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran
hallinnon tarkastuksesta on jätettävä sukuneuvostolle viimeistään kuukausi ennen varsinaista sukukokousta.
7 § SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Seuran kokoukset kutsuu koolle sukuneuvosto. Kokouskutsu
on toimitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle
tai julkaisemalla kutsu seuran jäsenlehdessä.
8 § SEURAN KOKOUKSET
Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi sukuneuvoston määräämänä ajankohtana touko–elokuussa.
Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran kokous niin
päättää tai kun sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä sukuneuvostolta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii.
Seuran kokouksessa jokaisella kyseisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on äänioikeus.
Sukuseuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VARSINAINEN SUKUKOKOUS
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• Kokouksen avaus
• Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• Hyväksytään kokouksen työjärjestys
• Esitetään seuran tilinpäätökset, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot sukukokousten väliseltä ajalta
• Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
• Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle toimikaudelle
• Päätetään sukuneuvoston ja tilintarkastajien palkkioista ja
kulukorvauksista
• Valitaan sukuneuvoston esimies ja varaesimies
• Valitaan sukuneuvoston muut jäsenet (6–10) henkilökohtaisine varajäsenineen
• Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen
• Käsitellään sukuneuvoston sekä seuran jäsenten määräaikaan mennessä tekemät ehdotukset
• Käsitellään seuran tulevaa toimintaa – mm. seuraavan
sukukokouksen aikaa ja paikkaa – koskevat asiat
• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti sukuneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10 § SEURAN TUNNUS
Seuran tunnus on Parviaisten sukuvaakuna (Suomen Heraldinen Seura rekisterinumero 128/1984), jota voivat käyttää vain
sukuseuran jäsenet sukuseuran päättämillä tavoilla. Mahdollisesta muusta käytöstä päättää sukuneuvosto.
11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä sukuseuran kokouksessa ja on saatava taakseen vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
12 § SEURAN PURKAMINEN
Sukuseuran purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn sukuseuran kokouksen yhtäpitävät päätökset, jotka on tehtävä annettujen äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sukuseuran purkamisesta.
Jos sukuseura purkautuu, käytetään seuran varat sukuseuran
tarkoitusta edistävällä tavalla, josta tarkemmin päättää seuran
purkautumisen hyväksyvä jälkimmäinen kokous. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai sen osoittamalle maakunta-arkistolle. Arkistoa ei saa jättää yhden yksityisen henkilön haltuun.
13 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT
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Sukuseurojen Keskusliiton kuulumisia
Haikeutta muutoksista ja uskoa tulevaan.
Sukuseurojen keskusliitto kokoontui tuplasti.
Sukuseurojen keskusliiton jäsenseurojen edustajat kokoontuivat lauantaina 7.11.2020 Espoossa liiton kevät- ja syyskokouksiin. Kokoukset oli pandemian takia siirtyneen kevätkokouksen vuoksi yhdistetty samalle päivälle ja niihin oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteyksien avulla eri puolilta Suomea.
Kevätkokouksen aluksi puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowskylle luovutettiin keskusliiton kultainen ansiomitali liiton ja suomalaisen sukuseuratoiminnan hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Kevätkokouksen asialistalla keskeisenä olivat
edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti.
Pienen hengähdystauon jälkeen siirryttiin syyskokoukseen,
jonka tehtävänä on katsoa tulevaisuuteen. Kokouksessa toki todettiin, että tällä hetkellä tulevaisuuden suunnitteleminen on
hiukan arpapeliä, mutta joka tapauksessa kokous hyväksyi hallituksen esitykset liiton toiminta- ja taloussuunnitelmiksi vuodelle 2021. Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Eira Roiha varsinaiseksi ja Raimo Leskinen varalle.
Henkilövalintojen kohdalla koettiin haikeutta, olihan keskusliittoa viisi vuotta luotsannut Irina Baehr-Alexandrowsky ilmoittanut luopuvansa tehtävästään. Hänen tilalleen valittiin liiton nykyinen varapuheenjohtaja Teuvo Parviainen ja hallituksen uudeksi jäseneksi Juhani Mykrä Sassi-sukuseurasta. Valintojen päätteeksi kiitettiin lämpimästi Irinaa, joka on pontevasti
ja voimiaan säästämättä tehnyt työtä sukuseuratoiminnan kehittämiseksi. Teuvolle ja Juhanille toivotettiin onnea ja menestystä uusiin tehtäviinsä.

Sukuseurojen keskusliiton
hallitus v. 2021:
Teuvo Parviainen, Parviaisten
sukuseura, puheenjohtaja
Iiris Laine, Koiviston Kurkien
sukuseura, varapuheenjohtaja
Satu Hirvikoski, Hirvikoski-sukuseura
Juha Ilmoniemi, Voutilaisten-Smolanderien sukuyhdistys
Aimo Leskelä, Itkosten sukukunta
Risto Pentikäinen, Pentikäisten sukuseura
Veli-Pekka Ruuskanen, Ruuskanen-Ruuska-sukuseura
Anna-Liisa Tenhunen, Pietikäisten sukuseura
Juhani Mykrä, Sassin sukuyhdistys
Hallituksen työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja SSK:n pääsihteeri Eine Kuismin. Hallituksen
tukena toimii erilaisia asiantuntijatyöryhmiä, mm. Sukuviestin
asiantuntijaneuvosto, sukuseurojen verotustyöryhmä sekä oikeudellinen toimikunta.
Sukuseurojen keskusliitto on toiminut 40 vuotta. Tätä juhlavuotta piti juhlistaa viime keväänä SSK:n juhlaseminaarin yhteydessä. Koronaepidemian vuoksi seminaari siirrettiin syyskuulle, joka sekin jouduttiin perumaan. Toivotaan alkavan vuoden
tuovan muutosta parempaan koronan osalta, jolloin voisimme
palata vähitellen normaaliin. Parviaisten Sukuseura onnitteli
SSK:a juhlavuoden kunniaksi pienellä lahjalla.

Kuvassa vasemmalta Sukuseurojen Keskusliiton pääsihteeri Eine Kuismin, SSK:n puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowski, liiton uusi puheenjohjaja Teuvo Parviainen sekä kokouksen teknisenä asiantuntijana toiminut Elina Kuismin.
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Suomalaiset Venäjällä 1917–1964 tutkimushanke
Suomalaisia siirtyi Neuvostoliittoon sisällissodan jälkeen punapakolaisina, 1920- ja 1930-luvulla amerikan- ja kanadansuomalaiset, sekä 1930-luvulla loikkarit. Yhteensä heitä saattoi olla
jopa 40 000. Osa heistä palasi takaisin, osa joutui myöhemmin
myös Stalinin vainojen uhriksi.
Aiheesta on alkamassa laaja 5-vuotinen laaja tutkimushanke suomalaisten vaiheista Neuvostoliitossa Stalinin ajalta.
Hankkeelle voi lähettää tietoja ja vihjeitä. Tutkijat ovat kiinnos-

tuneita tutustumaan esimerkiksi koti- ja sukuarkistojen papereihin, kuten postikortteihin, kirjeisiin, päiväkirjoihin, valokuviin, asiakirjoihin sekä muistinvaraisiin kertomuksiin ja tarinoihin. Niiden kopioita voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
suomalaiset.venajalla@arkisto.fi.
Tutkimushankkeesta oli Stalinin likvidoimat -artikkeli Helsingin Sanomissa 29.11.2020.

Parviaisten suku 1
Kari-Matti Piilahti, 1999
Kaksi uskontoa, monta maakuntaa. Kirjassa kuvataan Parviaisten vaiheet
1500-luvulta isoonvihaan asti 1700-luvulle. Lähtökotina oli Soisalon saari, jossa asui 16 Parviaisten ruokakuntaa 1500-luvun puolivälissä. Sieltä suku hajaantui Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, ylipäänsä pohjoiseen Pudasjärveä myöten, yksi joukko myös Pohjanmaalle Soiniin. Periaatteessa kaikki Parviaiset ovat
sukua keskenään. Kirja sai kunniamaininnan vuoden sukukirjakilpailussa.

Parviaisten suku 2. Parvviisii
Toimittanut Maija Parviainen, 2005
Parviaiset Pohjois- ja Raja-Karjalassa 1700-luvulta 1900-luvun alkuun. Parvviisii-kirja on laaja teos Parviaisten karjalaisista sukuhaaroista. Kari-Matti Piilahden, Marjatta Bellin ja Tuula Kiisken kirjoittamista ajan ja elinolojen kuvauksista saa monipuolisen kuvan elämästä 1700–1900-lukujen välisenä aikana. Teoksesta välittyy kuinka Suomen historian vaiheet ovat vaikuttaneet Parviaisten elämään ja Parviaiset ovat vaikuttaneet monin tavoin Suomen historiaan. Kirja on hyvä hakuteos paitsi juuriaan etsiville Parviaisille myös muiden karjalaisten sukujen sukututkijoille. Kirja oli vuoden sukukirja 2005.

Parviaisten suku 3. Par sattoo vuotta Savon Parvijaisia
Mikko Parviainen ja Teuvo Parviainen, 2011
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.
Kirja on jatkoa Kari Matti Piilahden Parviaisten suku 1 -teokselle. Kirjassa vaelletaan Savon Parviaisten parissa noin 200 vuotta. Tutkimuksen takarajana on pidetty toista maailmansotaa ja sukutauluihin
on pyritty ottamaan mukaan 1930-luvulla muodostuneet perheet. Sukutaulusto-osiossa on kaikkiaan
23 sukuhaaraa. Suomen sukututkimusseura valitsi kirjan vuoden sukukirjaksi.
Kirjoja voi tilata Mikko Parviaiselta, Peltokuja 7, 71160 Riistavesi, puh. 044 077 7487, mikko.juhani.parviainen@outlook.com.
Hinta jäsenille, sukukirja 1: 40 € (muille 45 €) ja sukukirjat 2 ja 3 à 50 € (60 €) + postikulut. Kirja lähetetään postiennakolla.

Sukuviesti-tarjous
Sukuseurojen Keskusliiton jäsenyhdistysten jäsenille Sukuviestin vuosikerta 30 €/printti tai
15 €/digi. Yli 10 vuosikerran yhteistilaukset 25 €/printti.
Jäsenyhdistyksiin kuulumattomille kannattajajäsenille vuosikerta 45 €/printti tai 20 €/digi.
Sukuviesti on Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry:n julkaisema, viisi kertaa vuodessa ilmestyvä
sukuseurojen, sukututkimuksen, historian ja kulttuurin aikakauslehti.
Sukuviestin tilaukset: toimisto@suvut.fi tai suvut.fi/sukuviesti

Sukumme eilen, tänään ja huomenna.
Parviaisten parissa 37/2020
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On se kummoo tuo kevvään tulo
On se kummoo tuo kevvään tulo
mielleen noussoo sellane sulo
jotta uutta elämmee pittää ikkunalle laittoo
kukan oksija juurtummaan taittoo.
Siemmenet ja mukulattii multaan vuan
niitä sitte kastella suan.
Päivittäin niitä katella pittää
joko ne siemmenet ittää.
Taimelle ne noussoo
ja ikkunnaan ne kurkkoo
auringon valloo
niin ne halloo.
Vaikka minä kiännän niitä ihteen päin
ja rakkaavella hoijjan näin
niin kohta ne selekäsä mulle kiäntää
ja valloon päin vuan viäntää.

Hilda Nykäsen runoja, värssyjä ja sutkautuksia on julkaistu lähes sata
Savon Sanomissa ja Koillis-Savossa vuodesta 1984 alkaen. Hilda on myös
kirjoittanut paljon runoja ja tervehdyksiä runomuotoon läheisilleen ja
ystävilleen, sekä vain omaksi ilokseen runovihkoonsa.

Oi jospa minussakkii ois sitä valloo
jota immeisettii halloo.
Hilda Nykänen

Hilda on kotoisin Kaavilta, mutta on ollut kuopiolainen jo monta
kymmentä vuotta. Hilda on isän puolelta myös Parviaisia, sillä isän äiti oli
Parviainen (Parviaisten suku 3, Taulu 1177 ja s. 37).

Julkaistu Savon Sanomissa 16.3.2001

VANHOISTA LEHDISTÄ POIMITTUA
Itä-Savo 27.9.1921

Järkyttävä verityö Rantasalmella
Mies tehnyt ryöstömurhan. Yksi henkilö kuollut,
toisenkin tila epävarma. Yksi pahoinpitelyn uhri
pelastunut. Verityöntekijä vielä tietymättömissä.
Viime perjantai-iltana, tk. 23 pnä tapahtui Rantasalmen Tappuvirran lähellä olevassa Horkansaaressa raaka ryöstömurha, jonka uhriksi joutui saaressa asuva torppari Parviainen.
Mainitussa saaressa olevaan Parviaisen torppaan, joka on
saaren ainoa asunto, oli sanottuna iltana saapunut eräs tuntematon mies pyrkien yöksi ja pyytäen myös ruokaa. Hänelle luvattiinkin yösija, samoin kuin ruokaakin. Syötyään rupesi hän
talonväen kanssa nukkumaan. Torpassa oli samaan aikaan käymässä myös Otto Turunen Savonlinnasta.
Klo 10 tai 11 tienoissa oli yöksi pyrkinyt henkilö lähtenyt
ulos. Jonkun ajan kuluttua hän tuli kuitenkin takaisin tupaan,
lyöden tällöin mainittua Turusta vasaralla päähän. Kun Turunen lyönnin johdosta heräsi ja nousi ylös, sai hän uudelleen vasaran iskuja ruumiiseensa. Hän pääsi kuitenkin jollain tavoin
miehen käsistä eteiseen. Sillä välin oli mies lyönyt torppari Parviaista ja hänen vaimoaan vasaralla ja halolla niin ankarasti, että
edellinen menetti henkensä. Tämän jälkeen hän tuli vielä eteiseen ja löi halolla tiellä ollutta Turusta sekä ryösti häneltä rahat, kellon ja sormuksen. Lyönti ei kuitenkaan käynyt kovin
pahoin, koska T, lyöjän mentyä jälleen tupaan, kykeni hetken
päästä lähtemään liikkeelle. Hän meni heinäkorsuun karkuun
raakalaistyön tekijää.
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Torpassa oli myöskin pieni tyttö. Tälle ei mies kuitenkaan tehnyt mitään, pakoitti hänet vain neuvomaan rahojen säilytyspaikan. Mies vei torpan rahat, noin 100 mk, pari pyttyä voita ja
nahkaa sekä murhatun kengät, jättäen omansa tilalle.
Veneen, jolla mies oli tullut saareen, hän oli jättänyt saaren
länsipuolelle, jatkaen itäpuolelta matkaansa toisella veneellä.
Kaiken todennäköisyyden mukaan on hänen matkansa kulkenut Ahvensalmeen päin. Poliisikuulustelu on pidetty ja miestä
etsitään parhaillaan. Kerronnan mukaan on mies pitkä ja harteikas, kasvoiltaan kalpea ja mustatukkainen.
Torpan vaimo on tuotu Savonlinnan sairashuoneelle ja hänen toipumisensa hyvin epävarmaa.
Itä-Savo 30.10.1928

Vanhus kuollut venematkalla
Joku aika sitten lähti 80-vuotias työläisvanhus Ulla Turunen, os.
Parviainen, veneellä Rantasalmen Mustalahdesta Ahvensalon
kylään. Matkaa on 15km, joka oli tarkoitus soutaa, mutta kovan
tuulen ja sateisen ilman vallitessa tuli luultavasti uupumus, joten
T:n täytyi pysähtyä lähelle Ahvensalon kylää Kontiosaaren rantaan lepäämään. Tapahtumaa ei kukaan osannut aavistaa niin
kohtalokkaaksi, kun vanhus oli tänä kesänä tehnyt 5 venematkaa
mainittuun kylään. Vasta vuorokauden kuluttua lähtöpäivästa
löysivät marjamiehet vanhuksen istualtaan kuolleena puun juurella, vene vedettynä vähän maalle. Tapahtuma ilmoitettiin poliisille, jonka toimesta ruumis saatettiin Rantasalmen kirkolle.
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