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Hyvät Parviaiset!
Varmasti monet teistä ovat suvun tapaamisissa ja juhlissa
keskustelleet oman suvun vaiheista ja suvun lähihistoriasta. Tällöin olemme huomanneet, kuinka helposti tieto omista sukujuurista unohtuu ja tavallaan katoaa vanhempien
sukupolvien myötä. Suvun historiaan liittyy paljon arkielämään kuuluvia tapahtumia, tietoa elämäntavoista, tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta ja sen vaiheista. Näitä
mielellämme vertaamme tämän päivän elämään ja siihen
ajanjaksoon ja ympäristöön, jossa olemme kasvaneet. Suvun muistojen ja tiedon säilyttämisessä voimme jokainen
olla mukana. Parviaisten Sukuseuran tarkoituksena on
vaalia ja tallentaa suvun perinnetietoa. Siihen kuuluu myös
sukututkimus, jota seura tukee. Viime vuoden syksyllä valmistui Parviaisten Sukuseuran kustantama toinen kirja,
Parvviisii, joka käsittelee suvun historiaa Itä-Suomen
Parviaisten osalta. Suuret kiitokset kuuluvat sukututkijoille

ja kaikille muille kirjan tekijöille. Kuin juhlan kunniaksi, kirja valittiin vuoden 2005 sukukirjaksi.
Suvun tapaamiset ja sukujuhlat ovat seuran tärkeä toimintamuoto. Parviaisten Sukuseuralla on nyt juhlavuosi, sillä
seura täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Seura perustettiin
1956 Kuopiossa. Niinpä esitämme kutsun kesäkuiseen
sukujuhlaan kaikille noin 4000 Parviaisperheelle tämän
lehden välityksellä. Juhlaohjelma on varmasti Kuopion
käynnin arvoinen. Mainittakoon, että edellisessä Kuopiossa vuonna 1996 pidetyssä sukutatapaamisessa oli mukana 500 Parviaista. Toivotamme kaikki suvun vaiheista
kiinnostuneet mukaan. Tervetuloa juhlaan!
Teuvo Parviainen
Sukuseuran esimies
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Pääkirjoitus, Teuvo Parviainen
Tarinoita Ossipasta
Kirja: Ne niemet ja vaarat
Taidetta ja kädentaitoja esillä sukujuhlassa,
Leena Hänninen
Parvviisii vuoden sukukirja 2005
Parviaisten suku 2 julkaistiin Lappeenrannassa
Muistelmia sukuseuran ensimmäisen esimiehen
Kaarlo Parviaisen elämästä, Kaisu Tuhkanen
Oopperalaulaja Sirkka Parviainen, Leena Hänninen
Sukuseura 50 vuotta juhlan ohjelma
Parviaisten sukuseura täyttää 50 vuotta
Sukuseuran uudet jäsenet kertovat itsestään,
Tea Parviainen
Sukuneuvoston jäsenet 2005-2008 ja yhteystiedot
Sukuseuran jäsenhakemus lomake
Parviaisten suku 2 ja Parviaisten suku 3 kirjaesittelyt
Parviaisten vaakunatuotteiden hinnasto
Tutustuminen sukuun voi alkaa omasta tarinasta,
Kyösti Thum
Parviaiset Pudasjärvellä 9.-10.7.2005, Lea Parviainen
Lasten ja nuorten kuvataidekilpailu Sukupuu
Kirjoituskilpailu
Kuulutko sukuuni tapahtuma Vantaalla
Ilmoittautuminen sukuseuran 50 vuotisjuhlaan
Sukuseuralle suunniteltiin vaakuna vuonna 1984,
Tea Parviainen
Rovasti Päivö Parviainen vierali Muhoksella,
Alpo Parviainen
Sukujuhlassa muistelemme edesmenneitä

Kannen kuva:

Lauri Parviaisen lapset 1949 (Lauri Parviainen oli Kaarlo
Parviaisen veli): Seisomassa Kaisu (artikkelin kirjoittaja), Helena, Riita ja Pirkko,
istumassa Risto, äiti Siviä, sylissään Lea. Perhe asui silloin Joensuussa. Sukuseurassa ovat eri aikoina aktiivisesti toimineet Kaisu, Pirkko ja Lea. Kaisu ja Lea
kuuluvat myös nykyiseen sukuneuvostoon.
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Tarinoita Ossipasta
el i Jos ep PPaar v i ais esta

”Tässä on meidän isä Pekka Parviainen tervahaudan laussa yksinään Sepän alapuolella
1928- pieni hauta 3 tai 4 puolikkoa”, kirjoitti Saara tytär kuvan taakse, kun lähetti
kuvan sisarelleen Elkonniemeen Amerikasta. Kuva, Taivalkosken arkisto

K

erran taas Ossippa käveli jalan
jokirantaa alaspäin, havahti
tervahaudan, jossa oli tyhjiä tynnyrin
koppia. Niin kuin tarkka joen kulkija
ja laskumies otti hän kaksi tynnyrin
koppaa, teki pitkän tapin runnin reikään ja yhdisti molemmat tynnyrit
yhteen tappiin, laittoi hyvän
sauvoimen käteensä, pani parahiksi
pitkän laudan tynnyreiden päälle, istui itse siihen, laski alas hyvin väkevää ja koskista jokea kahden peninkulman matkan ja pääsi perille, vaikka monesti rannalta katsojat luulivat
hänen olevan hengen vaarassa.
Ossippa lauloi ja ilvehti tynnyreinsä
päällä ja kulki matkaansa.
Muutamasti veneellä kulkeissaan
näki Ossippa rannalla ison jokeen
kallistuneen lenko-kuusen. Hän sanoi
kumppanilleen: tuo kuusi on keväällä
lautan kulku-aikana monesti ristinä,
sillä se on jo särkenyt monesta lautasta melan lasku-tellingin; se meidän nyt
pitää hakata kumoon. Kirves otettiin
veneestä ja alettiin hakata. Hakatessa
tuli vesi ja alkoi räiskyä hakkaajan
silmille; jo taas Ossippa havahti tuuman, nousi ylös kuuseen ja alkoi sitä
hyvin huiskuttaa jokeenpäin ja käski

kumppaninsa hakata. Ossippa siellä
kuusessa sujuttaa, ponnistaa kuusta,
toinen kirveellä hakkaa; jo viimein
kaatuu räiskähtäen jokeen, mutta
Ossippa oli valinnut vahvan oksan
päällyspuolelta, josta kahdella kädellä vahvasti piti kiini ja veti kovasti
jalkansa emäpuuhun. Niin pian kuin
kuusi oli kaatunut ja vakaantunut veteen, juoksi Ossippa niin kuin orava
pitkin kuusta maalle, eikä hänelle tullut hikirupea koko seikassa, jossa yrityksessä olisi muilla välttämätön
hengenvaara.
Porokiekeron suksella hiihtäissä oli
Ossippa tullut hyvin tihiään metsään;
pisti siinä sukset jalastaan ja nousi ylös
puuhun, sujutteli puuta kahta käteen
ja lähätti itsensä siitä toiseen puuhun,
puittamalla niin kuin orava puusta
puuhun pitkän pyssymäärän maassa
käymättä. Kumppanit, jotka tulivat
jälestä hiihtäen samaa latua, näkivät
Ossipan sukset, vaan ei miestä. Tässä ruettiin miettimään, mihinkä mies
on saanut, kun ei jälkiäkään näy minnekään päin ja päättivät pirun hänen
kanssaan lähteneen lentoon; vielä katselivat ympärilleenkin, mutta eipä näkynyt miestä missään. Muuan sanoo:
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mikä nyt tuumaksi tulee muu kuin
että tehdään kierros, eikö ulempana
alkaisi mitään merkkiä. Ossippa, joka
kuuli miesten tulleen syvimpiin ajatuksiin. alkoi petäjän latvasta nauraa
ja ilmoitti itsensä kumppaneinsa suureksi iloksi. Tästä seikasta saivat taas
tarinaa illan pitkään keskustellakseen.
Wiime vuosina Ossipan eläissä tuli
hän palattuaan Iistä lautan viennistä,
illalla hiljan Härmän torppaan, jossa
unilukkari eli suntio asui. Ossippa,
joka ei koskaan saattanyt olla
ilvehtimättä, alkoi tässä taas tämän
vanhan ja vakavan suntion kanssa tehdä monenlaisia temppuja. Wiimein
alkoi suntioa nukuttaa ja kärsimys häneltä loppua; hän käski vieraan asettua levolle eli mennä matkoihinsa.
Ossippa ei ollut milläänsäkään; jopa
viimein suntio suuttui ja ajoi Ossipan
pois yön selkään. Ossippa lähti kävelemään Pudasjärven kirkolle; näkeepä
tikapuut pystyssä tapulin seinää vasten. Päästi siinä kontin selästään ja
nousi tikapuita myöten ylös, kiipesi
reijästä sisälle tapuliin, meni ylös
kelloihin asti, pani maata ajatuksessa
viettää siellä rauhassa yönsä. Hän
nukkuu heti, mutta unissa sanottiin
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muka hänelle: etpä tohdi soittaa kelloja. herättyään kavahti Ossippa pystyyn ja mietti itsekseen: olenpa osaltani maksanut kello-rahoja näitten
kelloin laittamiseksi, enkä ole vielä
koskaan soittanut ja, kuka tiesi, kun
kerran kuolen, jos huolimattomat
poikanikaan pitävät mitään huolta
minulle soitattaa kelloja; paras on että
soitan nyt itse, niin siitä ei vasta tarvitse huolta pitää. Ossippa alkoikin
juuri puolen yön aikana soittaa
vuorottain yhdellä ja toisella kellolla.
Ihmiset heräsivät sikeimmästä
unestaan likimäisissä taloissa ja lähtivät tiedustamaan, mikä nyt on hätänä, kun kirkon kellotyöllä soivat.
Kun tultiin tapulin tykö, nähtiin sen
oven olevan lukossa; muuan lähti
noutamaan avainta Alariekistä päästä tutkimaan asioita. Kun ovet
aukaistiin, niin Ossippa astuu alas
tapulista ja sanoo soittaneensa valmiiksi itselleen kuoleman sanomakellot ja niitä ei enää vasta tarvitsevan hänelle soittaa. Sitten otti
konttinsa ja painoi matkoihinsa.
Tämä sai kaikki mennä hänen
hulluutensa päähän; mutta ei kuitenkaan muitten pidä niin tehdä, toisinaan siitä tulisi perään kysyminen, ja
seikkaa enemmän kuin kerralla
haluaisikaan.
Oulun Wiikko Sanomia 27.02.1858 sivu 2
Edellinen osa on julkaistu Parviaisten parissa lehdessä keväällä 2005

Kirja:
NE NIEMET JA VAARAT
Pudasjärven ja Taivalkosken
Parviaisten sukua
(kannessa isojakokartta
Parviaisniemestä 1861)
Kustantaja Parviaisen suvun
perinneyhdistys ry

Millaisia olivat Pohjoisen Parviaiset. Jos
luette juttuja Ossipasta, niin siinäpä onkin etsimistä vaikka kirjasta, kuka tämä
Ossipa lempinimen saanut hulluttelija
Jooseppi oli. Se ei ole oikein selvillä
meilläkään. Oliko hän kirjan taulu 10
Jooseppi vai joku muu. Olisiko hän voinut kulkea torppien katselmuksissa, miten virkamiehet olisi pärjänneet hänen
kanssaan? Aina kysymyksiä riittää.
Sukutaulut alkaa 1692 syntyneestä
Tuomas Matinpojasta, hänen isä oli
Aabraham ja hän oli Heikinpoika. Saattaapa olla sama Heikki joka meni Puo-

langan Leipivaaralle ostamaan viljaa
katovuosien jälkeen jotka alkoivat 1692.
Hän sai ostettua viljaa mutta osti myös
hevosen. Hän maksoi kaiken käteisellä.
Mutta rahat olikin varastettu! Näistä ja
muista asioista voitte lukea kirjasta.
Kirja on kovakantinen, sivuja 280,
perhetauluja on 607 ja henkilöhakemisto.
Kirja sisältää myös tietoja ja valokuvia
suvun henkilöistä ja siirtolaisuudesta.
Amerikan sukua onkin kohtalaisen paljon tiedossa.
Mistä sitten nimi kirjalle, Parviaisten tärkeämpiä asuinpaikkoja on ollut
kolme vaaraa ja kolme niemeä Ii-joen
keskijuoksulla, mainittujen kuntien rajalla.
Kirjaa myydään edulliseen hintaan 20 €
plus lähetyskulut.
Parviaisen suvun perinneyhdistys ry
Eino Parviainen, puh. 041 547 6505
eino.parviainen@pp.inet.fi
Sisko Keskinen, puh. 040 530 1932
sisko.hilja@mail.suomi.net

Taide
ntaitoa eessillä ssu
ukuj
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dettta jjaa käde
käden
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uhllassa
Kuopiossa 17.6. pidettävään 50 vuotisjuhlaamme on koottu näyttely, jossa on
nyt esillä taidetta ja käden taitoa lähinnä
Savon sukuhaarojen parista. Nuorimmat
taiteilijat ovat Pekka ja Janne Parviainen,
joista Jannella oli alkuvuodesta taidenäyttelyitä Etelä- Suomessa ja Pekalla viime
vuonna veistoksia aina Italiassa saakka.
Saamme iloksemme nähdä mm graafikko
Johanna Koistisen taidetta sekä KeskiSuomessa 30 vuotta maalanneen Tapani
Parviaisen maaseutuaiheisia tauluja. Näyttelyssä on esillä puutöitä, veistoksia, hopeakoruja, kynttilöitä, yrttisaippuoita, kudonnaisia, tilkku- ja pajutöitä sekä maalauksia. Kädentaitajista on mukana edellisten lisäksi ainakin Marjatta Heiskanen,
Ulla ja Olli Kakkinen, Kaisa Raakel Koistinen, Arja Lehmuskoski. Aulis, Kari, Matti, Pirjo, ja Risto Parviainen, Liisa Partanen ja Kyllikki Ronkainen.: Tulevissa lehdissä esittelemme näitä kädentaitajia ja
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heidän taustojaan tarkemmin.
KIRJAT JA MUSIIKKITUOTANTO
Näyttelyyn olemme pyytäneet myös juhlassa esiintyvien henkilöiden tuotantoa
sekä Parviaisten kirjoittamia tai suvusta
kertovia kirjoja ja sukututkimuksia ym.
aineistoa. Näiden rinnalla on erikoisuutena jyväskyläläisen Aulis Parviaisen
keräämä Aapisnäyttely, jossa on jopa
200 vuotta vanhoja kirjoja.
PARVIAISTEN LUOVUUS ESIIN
Jos joku teistä suvun jäsenistä haluaa tähän tai myöhempiin kokoontumisiin esille luovuudestanne kertovia tuotteitaan,
voitte ottaa yhteyttä varaesimies Leena
Hänniseen. Vihjeitäkin voi antaa.
Yhteystiedot löytyvät sukuneuvoston sivulta.
Leena Hänninen

Par vviisii

vuoden sukukirja 2005

P

Valinta julkistettiin Vaasassa
pidetyillä sukututkimuspäivillä
maaliskuussa. Onnittelut otti
vastaan kirjan toimittaja Maija
Parviainen. Parhaimmat onnittelut ja kiitokset Maijalle! Kiitokset ja onnittelut myös kaikille
muille kirjan tekemiseen osallistuneille sukututkijoille, kirjoittajille
ja muutoin kirjahankkeeseen
osallistuneille!
Kuva: Mauno Parviainen

arviaisten Sukuseura ry:n kustantama kirja Parviaisten suku 2.
Parvviisii Pohjois- ja Raja-Karjalassa 1700-luvulta 1900-luvun alkuun sukuhakemisto, valittiin vuoden sukukirjaksi Suomen Sukututkimusseuran
järjestämässä Vuoden sukukirja -kilpailussa. Kirjan toimittajana on toiminut
Maija Parviainen. (Helsinki: Parviaisten
sukuseura ry. 2005, 662 sivua). Mukana
kilpailussa oli viime vuodelta 75 sukukirjaa.
Raati päätyi yksimielisesti valitsemaan tämän kirjan vuoden 2005 sukukirjaksi. Raadin perustelut valinnalle olivat: kirja kelpaa esimerkiksi kaikille
sukututkimusta tekeville. Raadin mielestä kirja on huolellisesti toimitettu, lähteiden käyttö on monipuolista, lähdeviittaukset on merkitty tarkasti. Sukutaulut ja henkilöhakemisto ovat hyvin
tehtyjä. Kirjan ulkoasu, taitto ja kuvitus
ovat moitteettomia.
Palkittu sukukirja on jatkoa KariMatti Piilahden kirjoittamalle kirjalle
Parviaisten suku 1. Kaksi uskontoa,
monta maakuntaa - Parviaisten vaiheita

1500-luvulta 1700-luvun alkupuolelle.
Kirja ilmestyi 1999 ja tänä keväänä siitä
otetaan kolmas painos. Kirja sai Vuoden
sukukirja -kilpailussa kunniamaininnan.
Nyt ilmestyneen toisen osan teemana on
Pohjois-Karjalassa asuneiden Parviaisten
sukulaisuussuhteet. Kirjassa on yli 7500
Parviaisen sukuun kuuluvan henkilön
tiedot. Täsmällisten sukutaulujen lisäksi kirjassa on tarkasti selvitetty aineiston keruu ja siihen liittyvät rajoitukset
ja sukutaulujen laatimisperusteet.
Kaksi laajaa artikkelia selvittävät
Parviaisten lähtöalueet 1700-luvun alun
alkuun saakka (Kari-Matti Piilahti) ja
Karjalan
Parviaisten
vaiheet
isostavihasta 1900-luvun alkuun (Marjatta Bell). Lisäksi kirjassa on eri kirjoittajien tekemiä lyhyitä artikkeleita Parviaisten suvun tunnetuimmista henkilöistä. Parviaisten sukukirja on tasapainoinen kokonaisuus, jossa suvun vaiheet liitetään oivallisesti ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin.
Lähde: Genos 1/2006

Parviaisten Suku 2 julkaistiin Lappeenrannassa

L

appeenrannassa 1.10.2005
julkaistiin Parviaisten suku
2, Parvviisii. Kirja kertoo
Pohjois- ja Raja-Karjalan Parviaisista. Kirjassa on laaja sukuluettelo. Kirja on Sukuseuran monivuotisen työn tulos, josta kuuluu
kiitos kaikille projektiin osallistujille. Ennen tämän kirjan kirjoittamista ja toimittamista ovat monet sukututkijat tehneet korvaamatonta pitkäjänteistä työtä suvun
juuria ja historiaa tutkiessaan.
Julkaisutilaisuuteen oli kokoontunut innokas joukko kuulijoita. Tilaisuudessa puhuivat kirjan toimittaja Maija Parviainen ja sukututkija Kyösti Thum.

Kukitettavana oli
Maijan ja Kyöstin
ohella myös SeijaSisko Raitio. Hän oli
koko ajan mukana
kirjahankkeen johtoryhmässä. Seija-Sisko
on innokas sukututkija.
Tutkimuksen kohteena
hänellä on Savon ja
erityisesti Kaavin
Parviaiset.
Kuvat: Olavi Parviainen

Parviaisten parissa kevät 2006

5

Mu i stelmi a su ku s eu ra n
e n s i m mäis e n es i m i eh e n ,
K a arlo Par v i ais en , elämästä
- Kaisu Tuhkanen -

Kaarlo Parviaisen mieli paloi sotilasuralle.

P

arviaisen suvun ensimmäinen esimies oli Kaarlo Simeon Parviainen. Hän on syntynyt 23.9.1904 Joensuussa ja kuollut 14.2.1970 Kuopiossa. Kaarlon isä oli nimismies Veli Pekka
Parviainen ja äiti Hilma Maria Poutiainen. Kaarlo Parviainen suoritti keskikoulun Joensuun lyseossa. Kuudennen luokan jälkeen hän meni vuodeksi Nurmeksen
keskikoulun
jatkoluokille
suorittamatta ylioppilastutkintoa. Kaarlo ei sisarusten muistelojen mukaan ole
ollut mikään ahkera oppilas. Monet
pakollisetkin työt Hän oli jättänyt viimeiseen mahdolliseen hetkeen. Tuohon aikaan piti jokaisen oppilaan kesäloman
aikana kerätä joko kasveja tai hyönteisiä. Kaarlo ei pitänyt kiirettä niiden
keräämisellä. Vasta viimeisenä iltana
ennen koulun alkamista hän ryhtyi toimeen. Hän sytytti kaikki kotitalonsa Nii-
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nivaaran Parvialan valot. Sen seurauksena lähiseudun yöperhoset lensivät
Kaarlon talon terassille ripustamiin
lakanoihin. Näin hän sai nopeasti niin
suuren kokoelman hyönteisiä, että opettaja antoi hänelle niistä erikoiskiitoksen.
Jo kouluaikanaan hän oli kiinnostunut sotilasurasta. Siitä on esimerkkinä
se, että hän kansalaissodan aikana oli tiiviisti seurannut sodan kulkua Joensuussa ja oli myös valinnut puolensa isänsä
vakaumuksen mukaisesti.. Hän oli tehnyt mm. monin tavoin kiusaa työväentaloa vartioineille punakaartilaisille. Kun
sitten valkoisen armeijan joukot helmikuussa 1918 ottivat Joensuun haltuunsa, hän silloin 14 vuotiaana auttoi heitä.
Kaarlo oli ollut mm. marssittamassa punaisia sotavankeja paikalliselle vankileirille.
Kaarlon tulevaan sotilasuraan viitasi
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myös se, että hän liittyi v. 1918 Joensuun
suojeluskuntaan, ollen sen aktiivijäsen
vuoteen
1924
saakka.
Asevelvollisuutensa Kaarlo Parviainen suoritti KR 2:ssa vuosina 1924 - 1925. Ilmeisesti hän ei silloin ole ollut tarpeeksi
menestyvä sota-asioissa, koska häntä ei
ollut komennettu reserviupseerikouluun.
Hänen mielensä paloi kuitenkin sotilasuralle ja niinpä hän meni suojeluskuntaupseerikurssille vuonna 1926. Siellä hän
valmistui suojeluskuntaupseeriksi samana vuonna. Heti sen jälkeen hän haki
Suomen
armeijan
l2.
reserviupseerikurssille Haminaan, jonne
hän pääsikin 1.11.1926. Kurssi päättyi
30.4.1927. Reserviupseerikurssin päätyttyä Kaarlo reservivänrikkinä toimi Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiirin I alueen vt. aluepäällikkönä 1927 - 1930. Samaan aikaan hän suoritti taktiikan
soveltamiskurssin 1928 sekä tykistö- ja
tiedustelu-upseerikurssin 1929.
Kadettikoulun hän kävi 1930 - 1932.
Siellä ollessaan hänet korotettiin reservin luutnantiksi 4.11.1931. Kadettikoulun päätyttyä hänet ylennettiin
luutnantiksi 14.5.1932. Luutnanttina
Kaarlo toimi aluksi Pohjois-Karjalan
suojeluskuntapiirin aluepäällikkönä.,
mutta siirtyi samana vuonna Uudenmaan
rakuunarykmenttiin Lappeenrantaan
nuoremmaksi upseeriksi, ollen siinä tehtävässä vuoteen 1938 saakka. Vuodet
1938 - 1939 hän oli ratsuväen aliupseerikoulun johtajana.
Kun talvisota alkoi, hän sai
komentoonsa kevytosasto 8:n, joka taisteli Karjalan kannaksella. Talvisodan
loppupuolen hän oli Uudenmaan
rakuunoiden mukana Laatokan Karjalassa toimien siellä eskadroonan päällikkönä. Sodan päätyttyä hänet ylennettiin
ratsumestariksi. Jatkosodan alkaessa kesällä 1941 Kaarlo Parviainen toimi aluksi
esikuntakomppanian päällikkönä Uudenmaan rakuunoissa. Syksyllä 1941 hän
sai siirron Jääkaripataljoona 2:
komentajaksi. Pataljoona oli I Divisioonan mukana mm. valtaamassa Karhumäkeä ja Poventsaa.
Keväällä 1942 asemasotavaiheen aikana Parviainen ylennettiin majuriksi ja

Kuopiossa 2.6.1941, T. Jäniksen
valokuvaamo. Ylärivissä Kalevi Parviainen, Lauri Parviainen, Eino Ahonen,
Kaarlo Parviainen ja Ilmari Parviainen.
Istumassa Kirsti Parviainen, Kaisa Tolvanen sylissä Kaisu Parviainen, Svea Parviainen, Eeva Ahonen ja Anna-Leena Parviainen.
komennettiin yhteysupseeriksi Lapissa
taistelleiden saksalaisjoukkojen esikuntaan. Tämän tehtävän hyvästä hoitamisesta hän sai Mannerheimilta tämän 75vuotissyntymäpäivien yhteydessä marsalkan sauvan kopiokappaleen sekä saksalaisilta rautaristin. Vuonna 1943 Parviainen palasi jälleen rintamatehtäviin
Erillisosasto SA:n komentajaksi, jossa
tehtävässä hän haavoittui Poventsassa.
Hän ei viihtynyt kauan sairaslomalla,
vaan tuli pian takaisin rintamalle entiseen
osastoonsa.
Jatkosodan
perääntymisvaiheessa Parviainen sai siirron pataljoonan komentajaksi 21
prikaatiin, joka taisteli sodan loppuvaiheessa llomantsissa. Sodan melskeissä
yöunetkin jäivät usein lyhyiksi. Niinpä
Parviainen oli kerrankin tokaissut: “Kun
oikein kiirettä pitää, täytyy kahdeksan
tunnin yöunetkin ottaa 15 minuutissa.”
Edelleen kerrotaan hänen laittaneen kaikille joukko-osastonsa kaatuneiden
omaisille henkilökohtaisen kirjeen.
Sodan jälkeen Parviainen toimi ensin toimistoupseerina ja toimistopäällik-

könä Kevyen prikaatin esikunnassa Hämeenlinnassa. Vuonna 1952 hänet komennettiin Pohjois-Savon prikaatin
esikuntapäälliköksi Kuopioon. Samalla
hänet ylennettiin everstiluutnantiksi.
Vuonna 1959 hänet vapautettiin täysin
palvelleena Suomen armeijan leivistä.
Ansioistaan armeijan tehtävissä hän kuului Uudenmaan rakuunarykmentin, 1.
Divisioonan sekä Pohjois-Savon prikaatin kunnianeuvostoihin.
Päivätyönsä ohella Kaarlo Parviainen
osallistui innokkaasti erilaiseen harrastus- ja yhdistystoimintaan. Hämeenlinnassa ollessaan hän mm. oli suunnittelemassa vuoden 1952 Olympiakisojen
maastoesteratsastuksen rataa Aulangolle.
Hän harrasti hiihtoesteratsastusta seuraavassa työpaikassaan Kuopiossa. Siellä
hänen kerrottiin ratsastaneen hevosen
selässä liukuen alas Puijon hyppyrimäen
alarinteen. Hän oli silloin ollut ratsastusharjoituksissa Puijon lumilla yhdessä
kasvattityttärensä Helenan kanssa.
Hevosmiehenä Parviainen valittiin Kuopiossa Savon Hippoksen puheenjohtajak-

Ilmari Parviaisen 70-vuotispäivillä 10.9.1983. Ilmari Parviainen, Anna-Leena Parviainen,
Eeva Ahonen ja Lauri Parviainen.
Parviaisten parissa kevät 2006

si. Hän oli myös metsästysseura Metsolan
puheenjohtaja järjestäen kursseja aina
Sorsakoskella saakka. Armeijan edustajana hänet valittiin Puijon hiihtoseuran
varapuheenjohtajaksi.
Eläkkeellä ollessaan hän päätyönään
toimi ensin Kultasepänliike Ahosen
myyntiagenttina ja sittemmin Kuopion
matkailuasiamiehenä. Hän puuhasi mm.
innokkaasti uutta näkötornia Puijolle.
Sen rakennusvaiheessa oli paikallisessa
kansandemokraattisessa sanomalehdessä Kansan Sanassa valokuva, jonka alla
oli teksti. “Porvari veljeilee kommunistien kanssa.”
Parviaisten sukuseurassa Kaarlo Parviainen toimi sen perustamisesta lähtien
ensimmäisenä esimiehenä aina kuolemaansa saakka. Seuran alkuvaiheissa
Kaarlo Parviainen kävi usein seuran
syntysanojen lausujan, Einari Parviaisen
luona Nilsiässä. Kerran myös kasvattityttö Helena oli mukana ja halusi pelata
armeijan autonkuljettajan kanssa jalkapalloa. Niinpä everstiluutnantti käski
autonkuljettajansa riisua armeijan
asusteet ja ryhtyä pallon peluuseen.
Kaarlo Parviainen meni 4.9.1938
naimisiin lappeenrantalaisen Svea
Linnea Olssonin kanssa. Heillä oli yksi
kasvattilapsi, 31.7.1946 syntynyt Lauriveljen tytär Toini Helena Parviainen,
myöhemmin Holopainen. Kaarlo-isä rakasti myös koiria. Kerrankin, kun Svearouva tuli yövuorosta apteekista töistä,
hän löysi sängystään ison koiran, joka
nukkui isäntänsä vieressä lakanoiden välissä.
Kaarlo Parviaisen maallinen taival
päättyi 14.2.1970 kurkkusyövän aiheuttamaan tukehtumiseen. Hän oli
testamentannut ruumiinsa lääketieteellisiin tutkimuksiin viimeisenä tekonaan
isänmaan hyväksi.

Lähteet:
1. Kadettikoulun matrikkeli nro 5
2. Kaarlo Parviaisen sisar Eeva Ahonen
3. Kaarlo Parviaisen kasvattitytär Helena
Holopainen
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Sirkka Parviaisen kaksi rakkautta:
perhe ja musiikki
Sirkka Parviaisen elämä mullistui hänen
voitettuaan laulukilpailun vuonna 1993
Kokkolassa. Laulu ja ooppera veivät Sirkan maailmalle, mutta pienestä Lapin
kylästä lähteneelle Sirkalle omien sanojensa mukaan ”perhe on aina tärkein”.
Sirkka katsoo todella laulajan uransa alkaneen siitä, kun hän voitti yllämainitun
Pentti Koskimies- laulukilpailun. Jyväskylässä alkanut hiusmuotoilijan ura sai
jäädä ja musiikin opiskelu ja laulu valtasi elämän.
Laulajan uran nousu
Musiikkiopinnot Sirkka aloitti Jyväskylän konservatoriossa nuorena. Laulukilpailun voitettuaan, Sirkka pääsi Sibelius- Akatemiaan ensi yrittämällä vuonna1994. Siellä hän valmistui oopperalaulajaksi/musiikin maisteriksi vuonna
vuonna.1999 ja hänelle myönnettiin ensi
konsertti seuraavana vuonna. Kansallisoopperassa hän oli debytoinut jo pari
vuotta aiemmin Mozartin Taikahuiluoopperassa.
Karstulan musiikkileirillä Sirkka on
opettanut vuodesta 1996 lähtien. Hän on
vieraillut eri maakunta- oopperoissa ja
oratorioissa, k o n s e r t t i e n s o l i s t i n a
sekä tehnyt Yleisradioon runsaasti
nauhoituksia..
Vuonna 1996 Sirkka voitti sekä Kokkolan että Kangasniemen laulukilpailut
ja vuonna 1997 kansainväliset laulukilpailut Pohjois- Koreassa..

Puolison kanssa ulos Eurooppaan

Sirkka muutti miehensä kanssa Saksaan
vuonna 2000 ja perhe on tähän päivään asti
kulkenut kahden maan väliä. Nykyisin puoliso on teatterin pääkorrepetiittorina
Regensburgissa. Alkuun Sirkka oli hänen
kanssaan samoissa teattereissa vierailijana,
mutta toimii nyt freelancer- laulajana. Poika
kävi koulua Saksassa ja sai kielitaitoa,
kokemuksia ja paljon ystäviä.
Sirkka on esiintynyt muissakin Euroopan maissa, joista viimeisimpiä
ovat Norjassa solistina Grieg -festivaaleilla yhteistyössä Oslon oopperan
kanssa, Kristiansandin sinfoniakonsertin solistina sekä Hannoverissa
oopperagaalakonsertin solistina.
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Paluu pian pysyvästi Suomeen
Ensi kesänä pariskunta asettuu pysyvästi
Suomeen. Sirkalla on jo virkakin Lahden ammattikorkeakoulussa lehtorina.
Tulevaisuuteen kuluu esiintymisiä eri
puolilla Suomea ja ulkomailla. Lempiroolinsa Mimin, Puccinin oopperassa La
Boheme, Sirkka laulaa vuonna 2007
Lahden kaupunginteatterissa. Meille
Parviaisille on tietysti tärkeää, että saamme oopperalaulaja Sirkka Parviaisen laulamaan Kuopioon 50 vuotisjuhlaamme.
Onkin jännittävää, saammeko kuulla
vaikka Mozarttia, näin säveltäjänkin juhlavuonna!
Suku lähtöisin Itä- Suomesta
Sirkka Parviainen syntyi Sodankylässä
Leena ja Mauno Parviaisen tyttärenä.
Sisaruksia hänellä on kolme. Hänen
pappansa Johannes Parviainen oli kotoisin Nurmeksesta. Isoäiti oli nimeltään
Sylvi.
Sirkalle suku merkitsee paljon. Heidän isoon perheeseensä kuuluivat myös
isovanhemmat tärkeänä osana.
Sirkka kokee, että kylmän Lapin kasvatti oppii selviytymään oloissa kuin oloissa. Sieltä saa vaikeisiin tilanteisiin sitkeyttä ja taisteluhenkeä , jota Sirkallakin
on tarvinnut. Varmaan sitkeyttä myös itäsuomalaisen geeniperimän myötä on tullut.
Perhe muutti 70-luvun puolivälissä
Keski- Suomeen, jossa . Sirkka opiskeli
ammatin ja työskenteli aluksi hiusmuotoilijana Hän perusti oman perheen.
ja poika, Jani Markus syntyi vuonna
1985.
Hääpari näyttämöllä Jyväskylässä
Uusi avioliitto sinetöitiin Jyväskylässä.
Sirkka ja pianisti Jari Hiekkapelto vihittiin vuonna 1997 kaupunginteatterin
suurella näyttömällä Taikahuilun viimeisen esityksen päätteeksi. Sirkka esiintyi
näytöksessä Paminana ja ylkä soitti orkesterissa
Harmi, etten jyväskyläläisenä ollut
tätä romanttista tilaisuutta todistamassa!
Laulun merkitys elämässä
Kysymykseeni laulun merkityksestä elämässä, Sirkka vastasi, että musiikki on
ollut hänen elämäänsä aina lapsesta
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KUULUISIA OPETTAJIA JA ROOLEJA
SIRKAN LAULUNOPETTAJIA OVAT OLLEET:
- PROFESSORI LIISA LINKO- MALMIO,
- OOPPERALAULAJA RITVA AUVINEN JA
- OOPPERAPROFESSORI INGRID HAUBOLD
SIRKAN KESKEISIÄ ROOLEJA OVAT OLLEET MM.:
- TAIKAHUILUN PAMINA
- LA BOHEMEN MIMI
- FIGARON HÄIDEN KREIVITÄR
- ALBERT HERRINGIN LADY BILLOWS
- CARMEN OOPPERASSA MICAELA
- COSI FAN TUTTE
VIIMEISIMMÄT MODERNIN MUSIIKIN ESITYKSET:
- SEPPO POHJOLAN PIENOISOOPPERAN KAAPIN
NAISPÄÄROOLI SEKÄ ASKO HYVÄRISEN SÄVELLYKSIÄ.
saakka. Hän kokee itsensä etuoikeutetuksi, kun saa tehdä sitä, mitä
rakastaa: laulaa! Silti tärkein on rakkaat
läheiset ihmiset, perhe. Nämä ovat kulkeneet käsikädessä, koska aviopuolisot
ovat aina tukeneet arvostaneet toisiaan.
Joskus asiat ovat kääntyneet toki vaikeuksien kautta voittoon.
Parviaisten sukuseura tutuksi
Parviaisten sukuseurasta Sirkka kuuli
Seija- Sisko Rautiolta. Tämä soitti hänelle jo akatemian aikoihin ja kertoi olevansa myös Parviainen ja kertoi
seurastamme. Siitä saakka Sirkka on
pyrkinyt seuraamaan toimintaamme.
Esiintymisissäni olen myös törmännyt
Parviaisiin, jotka tulevat kysymään, mitä
sukuhaaraa olen, kertoo Sirkka. Viime
kesänäkin löytyi festivaaleilta Parviaisia,
joihin hän on ollut maili- yhteydessä.
”Nyt kun asetumme yhteen maahan
ja kaupunkiin, minulla olisi mahdollisuus tietää enemmän. Olen sitä mieltä,
että nykypäivänä on suuri onni olla suuresta suvusta. Olen erittäin ylpeä siitä.
Haluan ehdottomasti tutustua teihin
kaikkiin”, totesi Sirkka.
Leena Hänninen
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Ilmoittautumiskaavake löytyy lehden takakannen
sisäsivulta, sekäparissa
www.parviaistensukuseura.fi.
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Par viaisten Sukus eura
täyttää 50 vuotta

Parviaisten sukuseura täyttää tänä vuonna 50
vuotta. Sen toiminta alkoi Kuopiosta ja siellä
pidetään seuran 50-vuotis juhla ensi kesäkuun 17.
päivänä.
Yhdistyksen nimi on Parviaisten Sukuseura ry.
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta koko suvun ja erityisesti jäsentensä keskuudessa. Tätä tarkoitusta varten
sukuseura mm. järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä
tilaisuuksia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa
tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon, sekä harjoittaa sukuseuran tarkoitusta edistävää julkaisutoimintaa.
Seura järjestää kolmen vuoden välein sukukokouksia, joissa on mahdollista tavat Parviaisia ja
kuulla seuran toiminnasta. Kokoukset järjestetään
eri puolilla Suomea. Väliaikoina on kokoontumisia
eri sukuhaaroilla ja seuran toimintaryhmillä.
Jäsenistölleen seura tarjoaa vuosittain ilmestyvän
jäsenlehden, johon pyritään ajankohtaisen tiedon
lisäksi saamaan henkilöhaastatteluja ja muistitietoa.

Seura julkaisee kirjoja Parviaisten suvusta.
Syksyllä 2005 ilmestyi toinen seuran kustantama
julkaisu, joka kertoo Pohjois-Karjalan sukuhaaroista.
Savolaisista sukuhaaroista kertova kirja on tekeillä.
Pudasjärven ja Taivalkosken Parviaisten sukua
käsittelevä kirja on ilmestynyt paikallisen perinneyhdistyksen kustantamana. Sukuseuran 50-vuotishistoriaa käsittelevä kirja ilmestyy tänä keväänä.
Seuralla on pieni arkisto josta löytyy jonkin verran
kuvia ja muuta Parviaisiin liittyvää aineistoa. Sukuseura ottaa mielellään vastaan Parviaisten historiaan
ja myös nykypäivään liittyvää kirjallista materiaalia
mm. kuvia, lehtileikkeitä Parviaisista.
Sukuseuran jäseneksi pääsee täyttämällä jäsenhakemus lomakkeen, joka löytyy lehdestä, ja maksamalla 20 € vuosittaisen jäsenmaksun. Edellytyksenä
on, että henkilö itse on tai jompikumpi vanhemmista
tai joku isovanhemmista on ollut omaa sukuaan
Parviainen.
Parviaisten sukuseuran toiminnasta vastaa sukuneuvosto. Neuvostossa on kuusi varsinaista ja kuusi
varajäsentä. Meidän yhteystietomme ja vastuualueemme on kerrottu lehden sivuilla.
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“Kuopio Tanssii ja Soi” tapahtuma 15.-21. kesäkuuta
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Suku n euvosto n uudet
jäsenet ker tovat itsestään
Tea Parviainen

Hilkk
kkaa A
Allki o mäk
mäkii

jestöissä. Raviurheilu on edelleen lähellä hänen sydäntään, vaikka omia hevosia ei enää
olekaan. ”Toimin edelleen Rovaniemen
Hevosystävien hallituksessa”, kertoo Briitta.

Pi rkk
kkoo SSiiltan en

Hilkka Alkiomäki työskentelee kirjastossa
Turussa. Hän on koulutukseltaan hum. kand.
ja on opiskellut historiaa ja taidetta. Hänellä
on myös arkistoalan koulutus. Hän on syntyjään Helsinkiläinen, mutta ensin opiskelu ja
sittemmin avioliitto ja työ ovat pitäneet hänet Turussa yli kolmekymmentä vuotta. Perheeseen kuuluu aviomies Jyrki.
Hilkka kertoo, että sukuseurasta hän innostui sattumalta löydettyään isänsä
jäämistöstä Parviaisten sukuseuran kirjeen.
Hän on ollut jäsen jo 18 vuotta ja osallistunut pari kertaa sukukokoukseen. Parviaisten
Parissa -lehden hän kertoo lukevansa aina tarkasti.
Hilkka kuluu Riistaveden haaraan. ”Lähisukuuni kuuluu suuri joukko Parviaisia. Kun
vuosi sitten me vanhempieni jälkeläiset elokuussa järjestimme ohjelmallisen tapaamisen, oli yli 60 henkeä ja neljä sukupolvea
edustettuna tapaamisessa.”, Hilkka kertoo.
Hän kerää sukunsa asiakirjoja, valokuvia,
lehtileikkeitä, tarinoita ja säilyttää aineiston
jälkipolville. Sukututkija hän ei ole, mutta
perinteen kerääminen kiinnostaa. Harrastuksena ovat syntymäkaupungin historia sekä
vanhat valokuvat ja valokuvauksen
varhaisvaiheet.

Pirkko Siltanen on eläkkeellä. Hän on syntynyt Helsingissä, jossa asui vuoteen 1975 asti,
jolloin muutti Espooseen. Hänen perheeseensä kuuluu aviomies ja saksanpaimenkoiran
pentu Misty. Koirat ovat aina kuuluneet hänen elämäänsä. Pirkko arvostaa rauhallista
elämää ja puutarhan hoitoa luonnon keskellä. Kiinnostus sukututkimukseen toi Pirkon
mukaan toimintaan. ”Olen lähinnä sukututkija, ja ehkä sillä saralla olisi jotain
annettavaakin sukuseuralle”, Pirkko kertoo:
Hän tunnustaa olevansa koukussa sukututkimukseen.

M au n o PPaar v i ai n en

Br ii
iittta K
Koo l ehma
maii n e n
Briitta Kolehmainen työskentelee yrittäjänä
tili- ja perintätoimen alalla. Hän on kotoisin
Rovaniemeltä. Briitta asuu yksin eikä hänellä ole lapsia. Hän sai tietää sukuseuran olemassa olosta äidiltään. Hän otti yhteyttä sukuseuraan halutessaan ostaa sukuviiriä jonka
hankkimisesta oli jo aikaisemmin tiedustellut. Hän on myös kiinnostunut äitinsä puolen suvusta joka on jäänyt hänelle vieraaksi.
”Sukuseuran rahastonhoitajan pystyn
antamaan sen tietotaidon joka minulla on
työnikin puolesta. Muuten seuran toiminta on
minulle vielä vierasta”, Briitta arvioi tulevaa työpanostaan sukuseurassa. Briitta on
mukana monenlaisissa yhdistyksissä ja jär-

Mauno Parviaisen syntymäpaikka on
Säyneinen, osa nykyistä Juankoskea.(Säyneinen
oli joskus aiemmin oma kunta.)Hän kuuluu
Kaavin Parviaisiin. ”Asun Seinäjoella vaimoni Sointu-Siskon kanssa. Perheemme neljä lasta
ovat muuttaneet työn tai opiskelun vuoksi
pois kotoa.”, Mauno kertoo perheestään. Lapset Lotta, Heikki ja Laura asuvat pääkaupunkiseudulla ja Hannu Joensuussa. Lotan ja
Lassen 2v. ”Jenna-tytön myötä olen yksinkertainen pappa”, Mauno nauraa. Hän on
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nuorisotyönohjaaja/diakoni ja on työskennellyt Seinäjoen seurakunnassa lähes puolet elämästään. ”Olen toistaiseksi sairaslomalla
varhaisnuorisotyön tehtävästä”, Mauno
tarinoi elämästään.
Hänen osallistumisessa sukuseuraan alkoi edellisestä Kuopion sukukokouksesta:
”Sukulehden laaja jakaminen innosti mukaan
ja liittymään seuran jäseneksi. Kiitos tapaamisen järjestäjille” Hän arvelee joutuvansa
uutena neuvoston jäsenenä sisäistämään
sukuneuvoston toimintaa sukuseurassa. Se on
hänelle aivan uusi ulottuvuus. ”Aika näyttää mitä voin kantaa yhteiseen kekoon”,
Mauno toteaa.
Maunolla on muitakin harrastuksia. Hän
on ollut jo vuosia puutöissä: ”Teen kansalaisopistossa kolmatta kaappikelloa, samankaltaista kuin kuuluisat könniläiset. Jatkuvaa
harrastetta riittää myös omien ja perikunnan
kiinteistöjen ylläpidossa. Tietenkin touhuan
kaikenlaista pikkukivien potkimisesta alkaen.”

Kuolleita
Anna-Leena Parviainen
on nukkunut pois
7.11.2005.

Hän oli kuollessaan 95-vuotias. Anna-Leena oli kotoisin
Joensuusta. Hän kävi Joensuun
tyttölyseon ja työskenteli
kirjanpitäjänä mm. Penttilän
sahalla, Petsamon Nikkelissä ja
Sähköliikeden oy:ssä. Eläkkeelle jäätyään hän matkusteli
paljon. Anna-Leena asui talvet
Kanarian Agaenten-laaksossa
ja Floridassa terveyden takia.
Hän oli innokas liikkuja, mm.
tennis ja kävely oli hänenlle
mieluista.
Sukuseuran toiminnassa AnnaLeena oli mukana sukuseuran
toiminnassa alusta asti. Hän
oli seuran tilintarkastajana
vuosina 1956, 1959, 1962 ja
varatilintarkastajana 1965 ja
1970.
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Sukuneuvoston jäsenet 2005 - 2008 ja yhteystiedot
ESIMIES

VARAESIMIES

Teuvo Parviainen
Lehmustie 23
01360 Vantaa
050 360 6324
teuvo.parviainen@elisanet.fi

JÄSENET

VARAJÄSENET

sihteeri
Lea Parviainen
Karisuontie 10
45610 Koria
(05) 382 1838, 040 562 0499
lea.parviainen@elisanet.fi

Kaisu Tuhkanen
Koskikuja 7 A 3
01600 Vantaa
0500 449830
kaisu.tuhkanen@welho.com

jäsenasiat
Ulpu Valkama
Aaponkuja 12
21420 Lieto
(02) 487 2171, 040 503 1225
ulpu.valkama@kolumbus.fi

Pirkko Siltanen
Leppäkertuntie 4C
02120 Espoo
(09) 465 411
pirkko.siltanen@kolumbus.fi

rahastohoitaja
Briitta Kolehmainen
Sonkalammentie 5
97240 Sonka
040 737 9718, 016 775 555
briitta.kolehmainen@pp.inet.fi

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

vaakunatuote- myynti
Mikko Parviainen
Saarijärventie 3 D 59
70460 Kuopio
044 077 7487
mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi

Hilkka Alkkiomäki
Läntinen pitkäkatu 20 B 28
20100 Turku
050 536 0495
hilkka.alkkiomaki@utu.fi

Parviaisten parissa - lehti
Tea Parviainen
Turjankatu 4 B 31
33100 Tampere
050 303 6673
teaparviainen@hotmail.com

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

sukututkimus
Kyösti Thum
Joensuuntie 701
82220 Niittylahti
040 739 4255
kyosti.thum@pp.inet.fi

Mauno Parviainen
Alhokallionkatu 11
60320 Seinäjoki
040 7712780
mauno.parviainen@netikka.fi

Sukuseuran yhteystiedot internetsivuilla:
www.genealogia/fi/sukus/parviainen/
www.parviaistensukuseura.fi
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Leena Hänninen
Torpankuja 3 A 8
40740 Jyväskylä
(014) 311 1252, 040 593 0558
leena.hanninen@ppl.inet.fi

Sukuneuvoston ulkopuolelta leikearkiston hoitaja
Soile Aatos Hirvimäentie 137 70870 Hiltulanlahti
( 017) 282 3064
soile.aatos@gtk.fi
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Parviaisten suku 2
Parvviisii Pohjois- ja Raja-Karjalassa 1700-luvulta
1900-luvulle -sukuhakemisto
Toimittanut Maija Parviainen

P

arvviisii kirja on Sukuseuran kustantama laaja teos Parviaisten kar
jalaisista sukuhaaroista. Kirjan ensimmäisessä osassa on laaja historiaosuus. Kari-Matti Piilahden, Marjatta
Bellin ja Tuula 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 elämään ja Parviaiset ovat vaikuttaneet
monin tavoin Suomen historiaan. Erityisen hienoja ovat sukulaisten tallennetut
muistelot. Kirjan kuvituksena on vanhojen
kuvien
lisäksi
kauniita
lyijykynäpiirroksi, jotka antavat kirjalle
miellyttävän ilmeen. Puolet kirjasta on
varattu sukutauluille. Hakemistot on laadittu huolella ja ne nopeuttavat hyvin paljon paikkojen ja henkilöiden löytymistä.
Kirja on mainio hakuteos paitsi juuriaan
etsiville Parviaisille, niin myös muiden
karjalaisten sukujen sukututkijoille.
Tämä on ehdottomasti tutustumisen arvoinen teos ja myös arvokas lahja. Kirja
on valittu vuoden 2005 sukukirjaksi!
Kirjaa voi tilata sukuseuralta: Lea
Parviainen karisuontie 10, 45610 Koria,
puh. 040 562 0499, sähköposti
lea.parviainen@elisanet.fi.

Parviaisten suku 1
Kari-Matti piilahti:
Parviaisten suku 1.
Kirjan kolmas painos ilmestyy kesäkuussa 2006.

Parviaisten
vaakunatuotteiden
hinnasto

Uutta:
T-paidat, eri värejä ja kokoja
Solmioneula
12€
Pinssi
8€
Pöytästandaari
50€
Puulautanen
22€
Isännänviiri
100€
Isännänviiri on 4,5 m pitkä, se
on suunniteltu noin 8 - 10 m
korkeaan lipputankoon.

Valikoimasta poistuvat
tuotteet:
Maljako
Pieni tiimalasi
Iso tiimalasi
Mutteri -maljakko
Viinilasit 6 kpl
Olutlasit 6kpl

15€
25€
20€
40€
55€

K

irjassa 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, myös yksi joukko Pohjanmaalle Soiniin. Periaatteessa kaikki Parviaiset ovat
sukua keskenään.
Kari-Matti Piilahti sai kirjasta kunniamaininnan sukukirjakilpailussa vuonna 2000, joten kirja on korkeatasoinen.
Kirjaa voi ostaa Lea Parviaiselta karisuontie 10, 45610 Koria, puh. 040 562 0499,
sähköposti lea.parviainen@elisanet.fi. Hinta jäsenille on 40 e + postikulut, muille 45 e +
postikulut Kirja lähetetään postiennakolla.
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Tilaukset:
Mikko Parviainen
mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi
puh. 044 077 7487

Tu t u s t u m i n e n
s u kuun
vo i aallka a ooma
ma
massta ttaar inasta
- Kyösti Thum -

Sukukirjasta
Parviaisten tutkimisen aloitin 1993. Melkein heti törmäsin Lotte Reenpään
arkistossa oleviin tutkimuksiin. Ne innoittivat minua tutkimaan edelleen Parviaisten eri sukuhaaroja. Ajattelin olevan mahdollista yhdistää eri paikkakuntien sukuhaaroja. Näin ei aina käynyt,
mutta usein kyllä.
Liekö Parviaisten sukuseuran onni
vai epäonni, että vaimoni on Parviaisia
ja syvennyin näihin. Olen nyt tutkinut
sukua noin 5 vuoden aikana vv 19931998 ja käynyt arkistoissa ehkä 1000 kertaa Parviaisten takia. Samalla ja lisäksi
olen tutkinut Aleniuksia, Piipposia,
Määttäsiä, Tossavaisia, Loijaksia,
Myllereitä, Hiltusia, jne…
Kirjan nimestä
Anopin kysymys! ” Oliks siell kettää
Parvviisii?” Tässä on Tuupovaarassa
puhutulla murteella monikon akkusatiivi
tai partitiivi. Siinäpä oiva otsikko PohjoisKarjalaisia Parviaisia sisältävälle kirjalle.
Erikoisuuksista
Ortodoksinen Aleksanteri oli naimisissa. Vaimon kuoltua, pappi oli epäillyt,
että kumman kylällä asuvan Aleksanterin kanssa tämä oli ollut naimisissa. Pappi vaihtoi toisen Aleksanterin syntymäajan tälle Aleksanterille. Kun Aleksanteri kuoli, pappi vaihtoi taas syntymäajan
takaisin.
Virheet olivat mahdollisia, koska henkilöt, joiden tietoja kirkonkirjoissa oli, eivät niitä nähneet, eivätkä nähdessäänkään
osanneet lukea.
Kiihtelysvaaran rippikirjassa on paljon
Myllereitä. Kirkkoherra huomasi, kun uusi
kirja oli tehty, että Myller oli muuttunut
Mylläriksi. Hän kirjoitti sivun yläreunaan
”pitää olla Myller”. Tavallisesti tästä ei
ollut mitään haittaa, mutta jos henkilö

muutti ja sai muuttotodistukseensa vääriä
tietoja ne olivat todellisia tietoja seuraavassa seurakunnassa ja todistuksissa. Tämänkin uuden kirjan perusteella saatu
muuttotodistus saattoi olla kirjoitettu
Myllärille ennen kuin kirkkoherra huomasi virheen.
Suistamo oli vahvan ortodoksista
aluetta, eikä ollut ollenkaan erikoista,
että luterilaisen miehen tuli ortodoksin
kanssa naimisiin mennessään vaihtaa
uskontoa. Niinpä ortodoksien kastekirjassa on mm merkintä 22.8.1854
vihkipäivänä ”uskon vastaanottanut
populi Juhan Parviainen, annettu nimi
Ivan” (taulu 583).
Kari-Matti Piilahti: Parviaisten suku
1 (-1700). Maija Parviainen (toimittaja):
Parviaisten suku 2 (1700-1920)PohjoisKarjala
Nykyisten sukukirjojen mahdolliset
jatko-osat esim. Parviaisten suku 3
(1920-2000 )
Sukuhaarojen itsensä
kokoamaa tietoa
Jos sukuhaarassa on useita halukkaita
kirjoittajia, tulisi olla koordinaattori ohjaamassa ja jakamassa tehtäviä sekä sopivia aiheita. Tulee liittää 2 osaan, josta
saa lähtöhenkilön. Myöhempien sukututkimusten ei tarvitse olla kovin laajoja, mutta ne on oltava liitettävissä samanlaisten tutkimusten kanssa. Niistä voi
tehdä kaikkien jälkeläisten tutkimuksia.
Nämäkin tutkimukset ovat aikaa vieviä
ja työläitä kun ne tehdään tämän päivän
monipuolisilla välineillä ja arkisto- tai
muistitiedoilla. Mutta moni eläkeläinen
löytää tästä hyvän mielenkiintoisen harrastuksen useiksi vuosiksi. Osatutkimukset ja kertomukset ovat hyviä
aiheita ”Parviaisten parissa” lehteen.
Sukututkimuksesta
Muistiinpanojen tekemiseen ja säilyttämiseen A4 kokoinen vihko on osoittautunut käyttökelpoiseksi. Sen sivuille voi
kirjoittaa haluamiansa asoita, eivätkä ne
häviä.
Omista tiedoista on hyvä aloittaa
Syntymäpaikka, asuinpaikat, opiskelut,
jne. Kertomukset, koulumatkoista,
kalastuksesta, kesänvietosta, jne
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haluamistasi asioista muistoksi tuleville
polville.
Kirjoita vaikka ”Oma tarinani”, sen
jälkeen ”Isäni tarina” ja sitten ”Ukkini
(Mummini) tarina” jne. Tämän jälkeen
edellisiä on helppo yhdistää yhdeksi
”Sukuni tarina” kertomukseksi.
Omasta lähipiiristä, serkut,
pikkuserkut, 3. serkut jne
Monille ukit ja mummit ovat tiedossa
mutta heidän vanhempansa tuntemattomia. Tästä on hyvä aloittaa.
Ensitiedot vanhimmilta suvun
jäseniltä
”Suvun muistot talteen” oppaista saa
hyviä vinkkejä sukutietojen ja tarinoiden
keräämiseen.
Tietokone ja siinä oleva sukututkimusohjelma ovat olleet hyvänä apuna sukututkimuksessa. Hyvin käyttökelpoisia sukututkimusohjelmia on useita
erilaisia. Tiedostoissa asiat pysyvät aina
hyvässä järjestyksessä. Lisätietoa saa
mm. www.genealogia.fi/hiski.
Opastusta ja neuvoja sukututkimukseen voi aina saada minulta,
sekä muilta sukututkimusta tekeviltä. Arkistojen henkilökunta opastaa myös mielellään.
Oppaat
Itseopiskelijalle ja kurssilaiselle muistin
ja muistiinpanojen tueksi. Löytyy riittäviä ohjeita, ettei kaikkea tarvitse itse opiskella alusta asti. Hyvä opas on Sirkka
Karskelan: Sukututkijan tietokirja. Aivan äskettäin on ilmestynyt ”Suvun
muistot talteen – suvun muistitiedon
tutkimusopas”( Kustantaja: Sukuseurojen Keskusliitto ry ).
Sukututkimuskurssit
Sukututkimuskursseilla opitaan tutkimusmenetelmiä, systemaattisuutta, asioita, jotka on tiedettävä tutkittaessa. Opitaan tietämään tutkimuspaikat, arkistot, virastot jne. ja toiminnat siellä. Kurssit on
antaa hyvää pohjaa tutkimuksille.
Kyösti Thum
Niittylahti
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Pa r v i a i s et Pu d a sjärvellä
9.-10.7.2005
- Lea Parviainen -
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Sukujuhlasta
Parviaisten sukuseura ry:n sukujuhla
ja varsinainen vuosikokous pidettiin
tällä kertaa Pudasjärven ja Taivalkosken Parviaisten asuinsijoilla. Niinpä
tilaisuuden suunnittelusta vastasi Parviaisen suvun perinneyhdistys Sisko
Keskisen ja Eino Parviaisen johdolla.
Heinäkuu on Syötteellä hiljaista aikaa, joten hotelli Syötekeskus oli auki
vain sukujuhliin tuleville. Sukuneuvoston jäseniä tuli jo perjantaina.
Samoin paikallinen poroperhe yritti
myös perjantai-iltana sisään hotelliin,

Kokouksessa sukuseuran esimies vaihtui.
Maija Parviainen luovutti puheenjohtajan
nuijan Teuvo Parviaiselle. Maija toimi seuran esimiehenä kuusi vuotta, kaksi kautta.
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mutta eteisaulan liukas lattia ei niitä
miellyttänyt ja porot poistuivat suosiolla hotellista.
Lauantaipäivällä pidetyssä sukujuhlassa Pudasjärven kaupunginjohtaja Pauli Harju kertoi tervehdyksessään
paikkakunnan olevan vahvasti sidoksissa metsäteollisuuteen ja sen raakaainehankintaan. Matkailu on noussut
myös merkittäväksi elinkeinoksi. Paikkakunnan historiasta puhui matkailualan yrittäjä Atte Särkelä. Musiikillisesta annista vastasi tottakai paikalliset Parviaiset. Reippaita lauluja esitti
Veikko Parviainen ja häntä haitarilla
säesti Teuvo Puolakanaho. Juhlan
ohjelmaan kuului myös Maija Parviaisen ja Kyösti Thumin esitykset sukuseuran toiminnasta ja sukututkimuksesta. Keskikesän helteet ja
pohjoinen sijainti taisi hiukan vähentää juhlaan tulijoita, koska sukujuhlaan osallistui n. 70 henkilöä.
Varsinaisen sukukokouksen jälkeen illalla tanssittiin orkesterin
tahdittamana. Vaikka tanssimusiikki
oli mitä parhainta ja lattia oli liukas,
niin Etelä-Suomesta tulleet joutuivat
puolenyön aikaan siirtymään terassille ihailemaan pohjoisen komeaa valoisaa yötä ja sitä kuinka aurinko laskee vain hetkeksi vaarojen taakse.
Parviaisten parissa kevät/2006

Yhdessä pohdittiin myös, että missä
ne paljon puhutut mäkärät ja itikat
oikein ovat. Meitä eivät ainakaan
kiusanneet.
Sunnuntaiaamuna
linjaautolastillinen Parviaisia pääsi tutustumaan Pudasjärven Parviaisten
asuinsijoille Elkonniemessä ja
Parviaisniemessä.
Veimme
kukkatervehdykset Parviaisten
muistomerkille sekä Taivalkosken
sankarihaudalle. Taivalkosken kirkossa meillä oli pieni hartaushetki, jossa
puhuin kirkkoherra Juha Rauhala ja
kirkko musiikkia esitti Amerikan vieraamme Kathleen Ristinen Jonas.
Matka oli varsin mielenkiintoinen.
Kiitos järjestelijöille ja kaikille
osanottajille onnistuneesta suku tapaamisesta.
Varsinaisesta sukukokouksesta
Parviaisten sukuseura ry:n virallinen
sukukokous pidettiin 9.7.2005 kunniapuheenjohtaja Olli Parviaisen johdolla. Sihteerinä toimi sukuseuran sihteeri
Lea Parviainen. Kokous hyväksyi
toimintakertomuksen ajalta 8.6.2002
– 9.7.2005 sekä tilinpäätökset vuosilta 2002-2004.
Vuosien 2005-2008 toimintasuunnitelmassa hyväksyttiin Kuopios-
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n
Hän
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Hänn
vetämänä.

Mukana oli sukulaisvieraita myös Venäjältä ja USA:sta. Kathleen Ristinen Jonas ja Abner
Jonas tulivat Minnesotasta. Kathleen soitti myös urkuja Taivalkosken kirkossa pidetyssä
hartaustilaisuudessa.

sa 17.6.2005 pidettävä sukuseuran
50-vuotisjuhla, Savon Parviaisten
sukukirjan toimittaminen, Parviaisten
parissa -lehden julkaiseminen, perinteen keruun jatkaminen ja pienempien sukutapaamisien järjestämisiä sekä
seuraavan varsinaisen sukukokouksen
pitäminen kesällä 2008. Lisäksi todettiin, että Karjalan sukukirja
julkistamistilaisuus on syyskuussa
2005. Jäsenmaksu pidetään entisenä
eli 20 €/vuosi.
Valittiin uusi sukuneuvosto.
Esimieheksi valittiin Teuvo Parviainen
Vantaalta, varaesimieheksi Leena
Hänninen Jyväskylästä. Muut sukuneuvoston jäsenet (varajäsenet) ja heidän erikoistehtävänsä sukuneuvostossa ovat sihteeri Lea Parviainen Elimäeltä (Kaisu Tuhkanen Van-

taalta), jäsenasiat Ulpu Valkama
Liedosta (Pirkko Siltanen Espoosta),
rahastonhoitaja Briitta Kolehmainen
Rovaniemeltä ( Eino Parviainen
Pudasjärveltä), vaakunatuotemyynti
Mikko Parviainen Kuopiosta (Hilkka
Alkkiomäki Turusta), Pp-lehti Tea
Parviainen Tampereelta, (Heikki Parviainen Kajaanista), sukututkimus
Kyösti Thum Niittylahdesta (Mauno
Parviainen Seinäjoelta).
Leikearkistoa on lupautunut hoitamaan sukuneuvoston ulkopuolelta
Soile Aatos Kuopiosta.
Tilintarkastajiksi valittiin Aimo
Parviainen Nurmijärveltä ja Kaarlo
Parviainen Juankoskelta sekä
varatilintarkastajiksi Eeva-Liisa
Myöhänen Nilsiästä ja Tarmo Parviainen Vantaalta.

Parviaiset matkalla Parviaiskylään. Peräkkäisinä ajanjaksoina suvun esimiehinä toimineet
Olli, Maija ja Teuvo Parviaiset.
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K

iitämme sydämellisesti sinua tai
yhteisöäsi arpajaislahjoituksesta
sukupäivillemme kesällä 2005. Saimme arpajaisilla 598 € ja huutokaupalla 210 €. Rahat ovat tarpeen erityisesti sukukirjojemme julkaisutoimintaan ja juhlajärjestelyihin.
Kesällä ilmestyneessä lehdessä
epäilimme vielä vähän arpajaisten
onnistumista, mutta kyllä vain yhteisöhenkeä löytyi. Samalla löytyi myös
suvun taiteilijoita. Maalaamiaan kauniita tauluja lahjoittivat arpajaisiin
Liisa Partanen ja Tapani Parviainen
ja harrasta musiikkia Jari Parviainen.
Matti Parviaisen jykevä kello ja Olli
Kakkisen loimulaudat edustivat kunniakkaasti omaa taiteenlajiaan, puumuotoilua. Mielenkiintoisia voittoja
olivat myös Kari Parviaisen lahjoittama upea spektroliittipäinen puukko ja
sydänriipukset. Kyllä luovuutta tarvitaan myös Pirjo Parviaisen valamiin
hehkuviin kynttilöihin, jollaisen minäkin onnistuin voittamaan! Ja eipä
unohdeta myöskään Sointu- Sisko
Parviaisen puhuttelevaa runokirjaa ja
Ulla
Kakkisen
muodokasta
maljakkoa. Lisäksi saimme runsaasti
oheisvoittoja eri tahoilta.
Onnea kaikille voittajille!
Kiitos myös voittoja hankkineille. Oli
hauska myydä niitä Ulpun kanssa.
Sukuseuran 50-vuotisjuhlaa vietämme 17.6.06 Kuopiossa ja siellä
taas kukoistaa eri tavoin Parviaisten
luovuus. Varmaan myös arpajaiset
pidetään, joten sukuneuvostolle voi jo
voittoja toimittaa. Tapaamisiin!
Leena Hänninen
( yhteystiedot sukuneuvoston kohdalla)
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Lasten ja nuorten kuvataidekilpailu

SUKUPUU
palkitaan. Lisäksi Sukuviesti-lehden raati palkitsee ansioituneita töitä. Palkituille
ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta ja
lisäksi palkitut työt julkistetaan Sukuviesti-lehdessä joulukuussa.
Sukuviesti-lehti ja Sukuseurojen Keskusliitto voivat jatkossa käyttää kilpailutöitä
kuvituksina julkaisuissaan sekä erilaisissa näyttelyissä.
Jos osallistujamäärä on suuri, Sukuviestilehden raati voi tarvittaessa suorittaa
esikarsinnan. Tavoitteena on kuitenkin
saada mahdollisimman paljon kilpailutöitä esille.
Maria Leskinen

Sukuviesti-lehti järjestää lapsille ja nuorille kuvataidekilpailun, jonka aiheena
on Sukupuu. Kilpailuun voivat osallistua kaikki enintään 18-vuotiaat. Osallistuja voi toteuttaa työn vapaasti
valitsemallaan tavalla (piirustus, maalaus, valokuvaus, muotoilu, käsityö jne.).
Kilpailutyöt ovat esillä ainakin Vantaalla Kuulutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä 14.–15.10.2006. Tapahtumayleisö
äänestää mielestään parhaat työt, jotka

Kilpailussa on kolme sarjaa:
1. sarja
alle 7-vuotiaat
2. sarja
7–12-vuotiaat
3. sarja
13–18-vuotiaat
Kilpailutyöt toimitetaan
1.10.2006 mennessä osoitteeseen:
Sukuviesti-lehti
Kuvataidekilpailu
Savilankatu 1 b
00250 Helsinki

KIRJOITUSKILPAILU
Kahden vuoden välein järjestettävän Sukuviesti-lehden kirjoituskilpailun aiheena vuonna 2006 on sota- ja jälleenrakennusaika.
Jokainen voi käsitellä aihetta haluamallaan
tavalla. Parhaat kirjoitukset palkitaan ja julkaistaan Sukuviesti-lehden tulevissa numeroissa.
• Kilpailuaika on 6.2.–1.9.2006.
• Kilpailutöiden enimmäispituus on 4 liuskaa. Teksti vain yhdelle puolelle paperia.
Jokaiseen liuskaan tulee merkitä sivunumerot
sekä nimimerkki.
• Kirjoitukset voi lähettää paperiversiona,
levykkeellä, CD-levyllä tai sähköpostin
liitetiedostona (.doc- tai .rtf-tiedosto).
Kilpailutöitä ei palauteta.
• Kilpailuun osallistuvan kirjoituksen tulee
olla ennen julkaisematon eikä se saa olla samanaikaisesti toisessa kilpailussa.
• Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä.
Kilpailutyön mukaan tulee liittää suljetussa
kuoressa tai sähköisesti erillisenä sähköpostiviestinä tekijän oikea nimi ja yhteystiedot
sekä julkaisulupa mahdollista Sukuviestissä
julkaisua varten.

Kilpailutyöt toimitetaan 1.9.2006
mennessä osoitteeseen:
Sukuviesti-lehti
Kirjoituskilpailu
Savilankatu 1 b
00250 Helsinki
tai kirjoituskilpailu@suvut.fi

Kirjoituskilpailun raatiin kuuluvat:
kirjailija, toimittaja Heikki Hietamies
kirjailija, kustantaja Hannu Hirvikoski
kirjailija, elämäntarinakouluttaja, FL Marja Myyryläinen
kirjailija, työnohjaaja, kouluttaja-terapeutti Liisa Mäntymies
Raadin sihteerinä toimii SSK:n pääsihteeri
Eine Kuismin.
Kirjoituskilpailun tulokset julkistetaan
Vantaalla Kuulutko sukuuni -tapahtumassa 14.–15.10.2006. Lisätietoja kirjoituskilpailusta saa keskusliiton toimistolta.
Kaikki mukaan muistelemaan!

Jos lehteä ei pystytä toimittamaan perille lehden palautusosoite on
Parviaisten sukuseura, Aaponkuja 12, 21420 Lieto
Oletko muuttamassa? Muistathan ilmoittaa Sukuseuralle uuden osoitteesi?
Jäsenasioita hoitaa Ulpu Valkama, Aaponkuja 12, 21420 Lieto
Puh. 02 4847 2171, email- etunimi.sukunimi@kolumbus.fi
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Kuulutko sukuuni
-tapahtuma
Vantaalla

Vantaan Seudun Sukututkijat ry. järjesti ”Kuulutko Sukuuni” tapahtuma
Vantaalla 15.-16.10.2005. Tapahtuma on jokavuotinen sukututkijoiden
tapahtuma, jonne myös muut aiheesta
kiinnostuneet ovat tervetulleita käymään. Vastaavia päiviä järjestetään
eri puolilla Suomea. Parviaisten
Sukuseuralla oli myös mukana päivillä. Kuvassa Sukuseuramme
näyttelyosastolla mukana sukuneuvoston jäsenet Pirkko Siltanen ja
Lea Parviainen.

Valmistamme väreissä hehkuvia
käsinvalettuja
£

kynttilöitä.
Pajamme myymälässä on tarjolla
suomalaisia lasituotteita eri valmistajilta.
Meiltä saa värikkäitä lahjavinkkejä.

Onmonex Oy - Kynttiläpaja
Karjalantie 2419, 56730 Laikko
(6-tien varrella, 34 km Imatralta
Joensuuhun päin)
Avoinna ma-la 9.00-18.00
su 10.00-18.00
Tervetuloa tutustumaan!
puh. 040 779 1776
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Sukus euralle
suu
nniteltii
n vvaaakuna
uun
iin
vuonna 1984
- Tea Parviainen -

P

arviaisten sukuseuralle on teetetty
sukuseuravaakuna seuran pitkäai
kaisen puheenjohtajan Olli Parviaisen toimesta. Vaakunan on suunnitellut Olof Eriksson vuonna 1984. Sukuseura oli tällöin 28-vuotias. Sukuseuravaakuna ei perustu mihinkään
sukuvaakunaan, vaan on itsenäinen teos.
Sukuseuravaakuna on rekisteröity Suomen Heraldisen Seuran vaakunarekisteriin Olli Parviaisen nimiin.
Rekisteröintinumero on 128 ja
rekisteröintivuosi 1984. Olli Parviainen
lahjoitti vaakunan täydet omistus- ja
käyttöoikeudet sukuseuralle virallisesti
9.3.2002. Sen jälkeen sukuseuralle on
tullut lukuisia kyselyitä vaakunan käytöstä. Sukuseuran hallitus eli sukuneuvosto on ohjeistanut sukuseuraa ja
jäsenistöä sukuseuran vaakunan käytössä. Pääperiaatteena on että vain sukuseura voi hyödyntää vaakunaa kaupallisesti ja erottautumistarkoituksessa. Jäsenistö taas voi vapaasti käyttää sukuseuran

Rovasti Päivö Parviainen
vieraili Muhoksella

markkinoille laskemia tuotteita joissa sukuseuran vaakuna on. Vaakuna on siis samanlaisessa asemassa kuin se olisi
vakiinnutettuna tavaramerkkinä. Vaakunatuotteiden valmistus on pidätetty sukuseuralle. Sukuneuvosto on todennut, että
sukuseura haluaa erottua kirjeenvaihdossaan omilla tunnuksillaan. Näitä ohjeita
noudatetaan tekijänoikeuslain puitteissa.
Heraldinen selitys:
Kilpi; mustassa kentässä aaltokoroisen
tyviön yläpuolella parvessa yksitoista
kohti lentävää lintua asetettuina
3+2+3+2+1, kaikki kultaa.
Kypärä; suljettu. Kypärän koristeena
kultainen
siivitetty
äänirauta.
Kypäräpeite vuoripuolelta kultaa ja ulkopuolelta musta.
Värit musta ja keltainen (kulta) viittaavat Savoon, jossa Parviaisten vanhimmat tiedossa olevat asuinsijat olivat
1500-luvulla, Merkurius viittaa Parviaisten kaupankäyntiin ja äänirauta musiikkiin. Sukuseuravaakunan aloitteentekijä
ja teettäjä oli arkkitehti Olli Parviainen.
Esikuvia ei käytetty vaan aiheet syntyivät Olli Parviaisen ja Olof Erikssonin
keskusteluissa.
Vaakunoilla on pitkät perinteet
Vaakunoiden alkujuuret ovat keskiajan

Julkaistu aiemmin lehdessä 1/2005

Sukujuhlassa
muistamme
edesmenneitä

Sukujuhlamme yhteydessä muistamme
edesmenneitä sukuseuramme kunniajäseniä, esimiehiä sekä sukuseuran peKuvassa vasemmalta lukien: Muhoksen
rustamisen aloitteentekijää seuraavaskirkkoherra Jouni Heikkinen, rovasti Päivö
ti:
Parviainen ja entinen sukuneuvoston jäsen
NILSIÄN hautausmaalla aloitteenAlpo Parviainen.
tekijän ja kunniajäsenen Einari ParviRovasti Päivö Parviainen oli vierailullaan
aisen haudalla käynti sunnuntaina
Muhoksella puhumassa lähetystyöstä ju18.06.06 kirkonmenojen jälkeen.
malanpalveluksessa Muhoksen kunnan,
KUOPION hautausmaalla kunniaLaitasaaren kylän Rukoushuoneella
jäsenten Marjatta Pitkäsen ja Eeva Aho22.3.2005. Keskustellessani Päivön kanssen haudalla käynti kirkonmenojen jälsa huomasin kuinka hyvin hänen tunsi
keen.
minut vuosien jälkeen. Joten hänellä on
MUUALLA toivotaan omaisten ja ysvielä erittäin hyvä muisti.
tävien vievän tervehdykset sukuseuran
entisten esimiesten Kaarlo Parviaisen, SaAlpo Parviainen, Muhos
kari Parviaisen ja Osmo Parviaisen sekä
Parviaisten parissa kevät/2006
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Euroopassa. Silloin erityisesti maa-alueita hallitsevat aatelissuvut alkoivat käyttää vaakunoita henkilökohtaisina
tunnuksinaan. Alkuun vaakunoiden aiheita kannettiin taistelukilvissä
sotatantereilla. Suomessa tunnettuja
sukuvaakunoita ovat Ruotsin vallan aikaisten aatelissukujen vaakunat. Niitä on
säilynyt Turun tuomiokirkossa hautamuistomerkkeinä.
Sukuseurojen vaakunat ovat hyvin
suomalainen ilmiö. Sukuseurojen tunnuksena vaakunat ovat hiljalleen yleistyneet aina 1960-luvulta lähtien. Uskoakseni tähän on osaltaan vaikuttanut se
että maassamme on verrattain vähän
vanhoja aatelissukuja, joilla on omia kuvallisia tunnuksia. Valtaosa sukuseurojen
vaakunoista on ns. porvarisvaakunoita,
jotka on tehty nimenomaan sukuseuran
vaakunoiksi. Sukuseurojen vaakunoiden
käyttö vaatii yleensä sukuseuran jäsenyyttä, mutta seurat saavat itse päättää
tunnuksiensa käyttöoikeuden laajentamisesta. Vanhasta vaakuna perinteestä
muistuttavat kenties vain edelleen käytössä olevat heraldiset säännöt. Niillä
säädellään vaakunoiden värinkäyttöä ja
kuva-aiheita.

Kaisu Tuhkanen ja Lea Parviainen kävivät
viemässä kukat sukuseuran ensimmäisen
esimiehen, setänsä Lauri Parviaisen ja
hänen vaimonsa Svean haudalle Lappeenrannassa sukutapaamisen yhteydessä
syksyllä 2005.

kunniajäsenten Lauri Parviaisen ja Kaarina Parviaisen haudoille.
Luonnollisesti eri paikkakunnilla voidaan osallistua myös jumalanpalvelukseen ennen haudalla käyntiä. Sukujuhlassa voidaan tarvittaessa sopia
yhteiskyydeistä. LH

