PARVIAISTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI

23/syksy2006

Hyvät Parviaiset!
Sukuseuratoiminnassa 50 vuotta on pitkä aika, vaikka se suvun
historiassa onkin lyhyt jakso. Saimme juhlia kauniissa Kuopion
kesässä tätä merkkitapahtumaa, yhdessä koko suku. Olemme
saaneet kuulla paljon kiitosta hyvästä sydämellisestä ja myös
arvokkaasta juhlatunnemasta, jonka juhlassa mukana olleina
saimme kokea. Parhaimmat kiitokset juhlatoimikunnalle,
juhlan järjestäjille, teille kaikille juhlassa esiintyjille. Tietenkin
myös kaikki te mukana juhlassa olleet olitte luomassa yhteisen
hienon juhlatunnelman! Oli myös todella ilo nähdä paikalla
niin monia Parviaisia, jotka olivat olleet mukana jo sukuseuran
perustavassa kokouksessa 1956. Monet heistä ovat toimineet
aktiivisesti sukuseurassa vuosikymmenten ajan. Juhlassa mukana olleista nuorin oli 6 kk ja vanhin 94 vuotias. Toivotaan, että
myös jatkossakin osallistujien ikäjakauma olisi tämän kaltainen.
Juhlavuoden kunniaksi valmistui keväällä seuran historiasta
kertova kirja ”Parviaisseurassa viisikymmentä vuotta”. Se on
läpileikkaus tiivistettynä Sukuseuran toiminnasta 50 vuoden
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ajalta. Sitä selaillessa varmasti moni tuttu nimi, paikka ja
tapahtuma menneltä vuosilta tulee mieleen.
Sukuseuralla on ollut toimelias vuosi. Tänä vuonna olemme
uudistaneet näkyvästi myös tätä Parviaisten parissa lehteämme.
Olemme uudistaneet myös internet-sivumme parviaisten
sukuseura.fi. Toivomme, että ne jatkossa monipuolistavat ja
helpottavat osaltaan tiedonkulkua seuran asioissa. Niiden
kautta voi tutustua sukuseuran toimintaan, tai vaikkapa katsoa,
mitä suvun kirjoja tai muita tuotteita on saatavilla esim.suvun
jäsenen merkkipäiväksi.
Parviaisten Sukuseuran juhlavuosi on kohta lopuillaan. Kaikkea
hyvää tulevalle vuodelle!
Teuvo Parviainen
Sukuseuran esimies
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arviaisten sukuseuran 50-vuotisjuhlat vietettiin 17.6.2006 Hotelli IsoValkeisella Kuopiossa. Päivätilaisuuteen osallistui lähes kaksisataa
vierasta ja iltatilaisuuteen satakunta vierasta. Ilmoittautuminen alkoi kymmeneltä. Väkeä saapui verkalleen aina juhlan alkuun asti. Tulokahville ei siis muodostunut ruuhkaa.
Parviaisten Sukuseura on perustettu
Kuopiossa heinäkuussa 1956. Seuran
alullepanijoita olivat Einari Parviainen ja
Kaarlo Parviainen. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 80–90 henkeä. Vuosien
varrella seuran tärkeimmiksi tehtäviksi
ovat muodostuneet sukututkimuksen tukeminen ja tutkimustulosten julkaiseminen, sukukokousten ja tapaamisten järjestäminen kolmen vuoden välein sekä
jäsenlehden julkaiseminen. Mielestäni
merkittäviä tapahtumia seuran historiassa
ovat sukuvaakunan suunnittelu 1984, ensimmäisen jäsenlehden julkaisu kesällä

1993 ja kahden sukututkimuksen tuloksia esittelevän kirjan julkaisemiset vuosina 1999 ja 2005. Kaikkien näiden aikaansaannosten takana on useita ahkeria
ja sukuseuralle omistautuneita henkilöitä.
Varsinkin sukututkimus on aikaa vaativaa
ja pitkäjänteistä työtä. Sukututkimuksen
haasteellisuutta lisää se, että työ tehdään
pääsääntöisesti vapaa-ajalla ja omalla kustannuksella.
Millaiseksi seuran seuraavat 50 vuotta
muodostuvat? Se on pitkälti kiinni innostuneista jäsenistä ja sukututkijoista. Tällä
hetkellä seuraamme mielenkiinnolla Savon Parviaisista kertovan kirjan valmistelutyötä ja keräämme varoja kirjan julkaisuun.

Näyttely Taidetta
ja kädentaitoja
Ennen varsinaisen juhlan alkamista vierailla oli mahdollisuus tutustua Parviaisten kädentaitoja esittelevään näyttelyyn.

Juhlavieraat pääsivät ihastelemaan väreissä hehkuvia tauluja, kauniita kynttilöitä, käytännöllisiä ja ihastuttavia puuesineitä, maalattua posliinia, hopeakoruja
sekä puukkoja. Näyttelyn suunnittelusta
vastasi Ulla Kakkinen. Hän teki suuren
työn kootessaan näytteilleasettaja ja organisoidessaan näyttelyn pystytyksen. Ulla Kakkinen toi myös omia töitään näyttelyyn. Ulla on posliininmaalaaja, hänen
töissään tunnelmat ja teemat vaihtelivat
runsaasti. Hänen tuotantoonsa mm. kuuluvat kahviastiastot ja lautaset. Ulla on
maalannut myös ikoneja ja esim. Nilsiän
kirkon kastemaljan.
Näyttelyssä oli nähtävillä puuesineitä ja tuohitöitä, jotka ovat Ullan pojan Olli Kalkkisen käsialaa. Puuesineitä valmistavan Olli Kakkisen valikoimaan kuuluivat eri puulajeista sorvatut
lautaset, tarjoiluastia, kellot ja ylelliset
leikkuulaudat. Kynttiläpaja Korpikynttilä esitteli suomalaisuutta huokuvia,
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metsästä ja luonnosta aiheitaan ammentavia kynttilöitä. Tapani Parviaisen taulut ja Taigatar-kynttilät hehkuivat lämpimiä värejä. Metalli- ja kivitöiden taitaja Kari Parviainen oli tuonut
nähtäväksi viehättäviä koruja ja upeita
puukkoja. Hänen töitään oli arpajaispalkintoina. Tämä elävä näyttely toi juhlaan
vahvaa viestiä siitä, että Parviaisten suvusta löytyy edelleen monenlaista taiteellista osaamista, joilla perheet jopa elättävät itsensä. Tarkemmat tiedot näytteilleasettajista löytyvät näyttelyluettelosta.
Kaarlo Parviainen on sukuseuran ensimmäinen esimies. Kaarlon elämää esittelevässä näyttelyssä olivat nähtävillä
hänen muotokuvansa ja hyvin säilynyt
sotilaspukunsa. Sotilaspuku on rakuunarykmentissä käytetty juhlapuku ns.
luurankopuku. Pukuun kuuluu harmaa
takki ja punaiset housut. Jälkipolvet ovat
säilyttäneet sotilaspukua huolellisesti.
Kaarlon elämän vaiheista kerrottiin tarkemmin edellisessä Parviaisten parissa
-lehdessä (Pp 22/kevät 2006).
Sukuseuran historiaa sai tutkia lukuisista kuvista. Kuvia oli kaikista varsinaisista sukukokouksista ja monista välivuosien tapaamisista. Varsinaisten su-
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kukokousten ryhmäkuvista huomaa helposti, että kokoukset ovat jäsenistön
parissa hyvin suosittu tapahtuma ja välivuosien alueelliset kokoontumiset ovat
lämminhenkisiä tapaamisia. Moni juhlavieraista tunnisti itsensä ryhmäkuvista.
Päivö Parviaisen lahjoittamaa kiinalaista
kirjoitustaulua saattoi ihastella näyttelyssä
koko päivän.
Vaakunatuotepöydässä oli esillä ja
myynnissä Parviaisten sukuseuran 50vuotishistoriikki ”Parviaisseurassa viiskymmentä vuotta”. Kirjan on koonnut ja
kirjoittanut Jouko Tuhkanen. Muita uusia
tuotteita olivat vaakunalla koristeltu laadukas kynä ja onnittelukortti sekä adressi.
Adressi on pitkään kaivattu lisäys seuran
tuotevalikoimaan. Kortin ja adressin kuvat ovat sukuseuran jäsenten ottamia maisemakuvia. Kuvissa on nähtävillä niitä
maisemia, joissa Parviaiset elävät.

Pääjuhla alkoi kahdelta
Runsaslukuinen juhlayleisö täytti juhlasalin jo varhain ennen ohjelman alkua.
Tilaisuuden avasi seuran esimies Teuvo
Parviainen. Hän toivotti juhlavieraat
ja sukulaiset lämpimästi tervetulleeksi.
Kuopion kaupunginjohtaja Pertti Paro-

nen puhui Parviaisten vaikutuksesta Kuopioon ja Kuopion vaikutuksesta Parviaisiin. Musiikkia esittivät huilutaiteilija Jaana Sariola säestäjänään Sirpa Parviainen.
Kevennyksen jälkeen juhlapuheen piti
Mirja Kalliopuska. Hän kertoi itsetunnosta ja sen kehittymisestä. Puhe herätti monenlaisia mietteitä ja siitä saatiin varmasti
keskustelunaiheitta kotiin viemisiksi.
Oopperalaulaja Sirkka Parviaisen ja
häntä säestäneen Taru Parviaisen esiintyminen oli mykistävän henkeäsalpaava.
Sirkka osasi ottaa yleisön omakseen.
Hänen esiintymisensä toi juhlaan ilosta kuplivaa juhlatunnelmaa. Puolessa
välissä juhlaa huomioitiin myös nuoria
osanottajia ja noustiin leikkimään lastenleikkejä. Pieni liikuntatuokio virkisti
kummasti. Helteinen kesä ja täpötäysi
juhlasali olivat saaneet lämpötilan salissa
nousemaan jo reilusti kolmenkymmenen
celsiusasteen yläpuolelle. Onneksi hotellin henkilökunta oli huolehtinut siitä,
että vettä oli runsaasti tarjolla. Niinpä
saimme juomahuollonkin pelaamaan ja
pyörtymisiltä vältyttiin.
Sukuseuran 50-vuotista taivalta muistelivat yleisön kanssa kunniajäsen SeijaSisko Raitio ja kunniapuheenjohtaja Olli

Parviaisten parissa syksy 2006

Parviainen historiikin kirjoittajan Jouko
Tuhkasen johdolla. Keskusteluissa sivuttiin vaakunaa, sukututkimusta ja merkittäviä vaikuttajia seuran piirissä. Muisteltiin lehteä, sukututkimusta ja tapahtumia taipaleen varrelta. Haastateltavien
mielestä parasta antia sukuseurassa mukana olosta ovat hyvät ystävät ja heidän
kanssaan vietetyt hetket. Mielenkiintoisen
keskustelun jälkeen meitä elähdytettiin
jälleen musiikilla. Lauloimme yhdessä
Kallaves, Kallaves…
Yksi juhlavuoden teema oli muistaa heitä, jotka ovat tehneet ansiokasta työtä seuran kehittämisen ja toiminnan ylläpitämisen eteen. Sukuseurojen
Keskusliitosta toi oman tervehdyksensä Tuulikki Hartikainen. Hän kertoi keskusliiton palkitsemisjärjestelmästä, jolla Parviaistenkin sukuseura kunnioitti ansioituneita jäseniään Tilaisuudessa jaettiin Sukuseurojen Keskusliiton
myöntämät kultaiset, hopeiset ja pronssiset ansiomitalit. Ansiomitalien jakamisen suorittivat Tuulikki Hartikaisen
kanssa sukuseuran esimiehet. Sukuseura
halusi kiittää myös joitakin ahkeria
talkoolaisia ja aktiivisia sukuseuralaisia
kunniamaininnoin ja pienin lahjoin.

Edellinen sukuseuran esimies ja toisen
sukukirjan toimittaja Maija Parviainen ei
päässyt tilaisuuteen vastaanottamaan hopeista ansiomitaliaan. Hän oli lähettänyt
juhlaan tervehdyksen, jonka Ulla Kak-

kinen luki. Sointu-Sisko Parviainen oli
kirjoittanut tähän juhlaan runon, jonka
lausui Leena Hänninen. Lopuksi laulettiin savolaisten laulu.
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Juhlan päätyttyä kaikki osallistujat koottiin perinteiseen ryhmäkuvaan. Jokainen sai näin
tilaisuuden vilvoitella kuulaassa kesäpäivässä hotellin nurmikolla. Oma ryhmäkuva otettiin myös henkilöistä, jotka
olivat olleet mukana seuran
perustavassa kokouksessa 50
vuotta sitten.
Näyttelytilat avautuivat vielä muutamaksi tunniksi. Kävijöillä oli tilaisuus kartoittaa
tarkemmin omia sukujuuriaan
sukututkijoiden opastuksella.
Seuralla on varsin hyvät polveutumistiedostot sähköisessä
muodossa.
Illanvietto alkoi juhlapäivällisellä. Ruoka oli hyvää ja
tunnelma vapautunut. Päivällisen aikana Päivö Parviainen kiitti runsaista antimistaan ja kertoi kokemuksistaan lähetyssaarnaajana Kiinassa. Hän kertoi
meille ylpeänä, että oli viimeinen lähetyssaarnaaja, jonka poistui kommu-
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nistisesta Kiinasta. Lopuksi hän lausui
runon kiinaksi. Runsaan aterian jälkeen
vieraat saivat nauttia sketsiesityksistä,
joiden aiheina olivat Viinankeitto Kruunun luvalla sekä Antin, Pekan ja Paavon
perunkirjat. Seura oli jälleen saanut ar-

vontaan hyviä palkintoja, joten väki pääsi
jännittämään onnettaren suosiota. Kesäisen illan viilentyessä hämäräksi päästiin
pyörähtelemään tanssilattialle. Järjestäjän näkökulmasta päivä oli kiireinen ja
touhun täyteinen.
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50-vuotisjuhlan
kuvakooste
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arviaisten suvusta löytyy monenlaista taitajaa. Sen osoitti
50-vuotisjuhlaan koottu monipuolinen ”Taidetta ja kädentaitoja” -näyttely. Esillä oli töitä kahdeltakymmeneltä henkilöltä.
Kahta lukuun ottamatta kaikkien juuret ovat Nilsiässä. Voinkin
sanoa, että Pohjois-Savon Parviaiset esittäytyivät. Ensikerran oli
mukana myös lasten töitä.
Koska kaikilla lehden lukijoilla ei ollut tilaisuutta nähdä
näyttelyä, kerron muutamin sanoin kustakin henkilöstä ja
heidän töistään.
1. Aulis Parviainen, numismaatikko, perinnekäsityön taitaja
ja perinteen kerääjä Jyväskylästä (suku Maaningalta) toi esille
monipuolisen kokoelman puisia perinnekäsitöitä ja vanhoja
aapisia parinsadan vuoden ajalta.
2. Pirjo ja Risto Parviaisen (Joensuun Oskolan sukuh.)
Onmonex Oy -yritys Laikosta esitteli Pirjon valmistamia erilaisia kynttilöitä ja tervasaippuoita.
3. Tapani Parviainen Jyväskylän maalaiskunnasta (suku Tuusniemeltä, August isä Nilsiästä) on mainospiirtäjä ja maalannut
eri menetelmin tauluja v:sta 1950. Esillä oli suuria maalauksia.
4. Kari Parviainen, sotilasmestari evp. Kouvolasta (suku
Nilsiästä) toi nähtäväksi eläkepäiviensä harrastuksen tuotteita:
komeita puukkoja, kivitöitä ja hopeakoruja.
Seuraavat 15 mukana ollutta kuuluvatkin Nilsiän Kinahmin
Parviaisiin. Kuusi ensimmäistä ovat serkkujani ja loput sisaruksiani.
5. Kaisa Raakel Koistinen, kuvataideopettaja FM Helsingistä,
monipuolinen taiteen harrastaja ja kerääjä. Hän kerää ja
tallentaa tietoja edesmenneen miehensä taidemaalari Unto
Koistisen maalauksista. Näyttelyyn hän toi maalaamansa
muotokuvan Tove Janssonista ja asetelman.

neet ja tekstittäneet myös tarinoita vihkoihin, joita oli esillä.
Amandalla on jo peräti yli 80 vihkoa.
14. Pauli Parviainen, maanviljelijä Nilsiän Kinahmista.
Lapsuuskotimme, Anttilan tila on muuttunut karjatilasta matkailuun. Esillä oli lehtileikkeitä ja matkailuesitteitä.
15. Pentti Parviainen, muurari Nilsiän Kinahmista, esitteli
valokuvin suvun taloihin muuraamiaan uuneja.
16. Aino Koponen, merkonomi, Gauthier-hieroja ja
kosmetologi Kuopiosta, nuorin sisaristani. Oma kauneus- ja
hierontaterapiayritys. Käsityöharrastuksesta esillä suutarityönä
tekemänsä nahkalipokkaat.
17. Ulla Kakkinen, tekstiilityönopettaja, posliininmaalaajamestari Nilsiästä. Näytteillä kahvi- ja ruoka-astioita, ikoni
ja valokuvana Nilsiän kirkon kastemalja, kaikki posliinille
maalattuna. Kuvaesittelynä myös Nilsiän Tahkon kappelin
käsinkirjotut tekstiilit.
18. Olli Kakkinen, artenomi Nilsiästä, edellisen poika. Oma
yritys ”Puumuotoilu Olli Kakkinen” esitteli kotimaisista
puulajeista sorvattuja lautasia, tarjoilualustoja ja leikkuulautoja.
19. ja 20. Henna 6 v. ja Laura 4 v. Ollikainen, Ullan lapsenlapsia
Siilinjärveltä. Hennalla vesivärimaalaus: Peikon koti ja Lauralla
maalaus: Meidän perhe.
Ulla Kakkinen

Valmistamme väreissä hehkuvia
käsinvalettuja

®

6. Johanna Koistinen, taidegraafikko Helsingistä, (edellisen
tytär). Johannan työt ovat herkkää grafiikkaa, usein kasviaiheita,
kuten esillä ollut työkin.
7. Kyllikki Ronkainen Nilsiästä on monipuolinen käsityöihminen. Esillä oli tyttären pojalle kudottu matto ja kaunis
käsin tikattu tilkkupeitto.
8. Marjatta Heiskanen, kudonnanopettaja Nilsiän Kinahmista,
harrastaa kudonnan ohella mm. pajutöitä. Taidokkaasti
toteutettuja enkeleitä, palloja ja köynnöstelineitä pajusta.
9. Liisa Partanen, erikoissairaanhoitaja Siilinjärveltä, maalaa
öljyväreillä, tekee tilkkutöitä ja kirjontaa. Viimeisin tilaustyö
on käsin kirjottu arkkualba. Näyttelyssä oli kukka-aiheisia öljyväritöitä ja suuri peittokirjonnalla toteutettu seinävaate, jonka
malli on vanhasta rekipeitosta.
10. Arja Lehmuskoski, käsityöyrittäjä Korpilahdelta. Arjalla ja
miehellään on ”Korpikynttilä”-niminen yritys, jonka tuotteita:
kynttilöitä ja alustoja sekä yrttisaippuoita oli esillä.
Sitten tuleekin sisarusteni joukko perillisineen:
11. Antti Parviainen, maanviljelijä Nilsiän Kinahmista, vanhin
veljeni. Antti on monien perinnekäsitöiden taitaja. Esillä
oli päre- ja tuohitöitä, leipäkorvo ja valokuvina kärryjä ja
”kappirekiä”.
12. ja 13. Sisarukset Amanda 9 v. ja Antti 7 v. Parviainen ovat
edellisen (Antin) lapsenlapsia ja lahjakkaita piirtäjiä. Heiltä oli
eri tavoin toteutettuja maalauksia ja piirroksia. He ovat piirtä-

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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SSK:n ansiomitalien saajat
Suluissa oleva merkintä (Pp xx/xxxx)
tarkoittaa Parviaisten parissa -lehden numeroa, jossa on juttua ko. henkilöstä.

Olli Parviainen
kultainen ansiomitali
Olli Parviainen aloitti sukuseuratoiminnan jo Parviaisten sukuseuran ry:n perustavassa kokouksessa Kuopiossa kesällä
1956. Vuonna 1962 hänet valittiin sukuneuvostoon, jossa hän toimi aktiivisesti
yhteensä 37 vuotta, aluksi jäsenenä
1962–1987, varaesimiehenä 1987–1990
ja viimeiset 9 vuotta esimiehenä (1990–
1999). Olli teetti sukuseuralle vaakunan, joka esiteltiin sukukokoukselle
vuonna 1984. Ollin aikana ilmestyi ensimmäinen Parviaisten sukukirja ja aloitettiin Parviaisten parissa -lehden julkaiseminen. Hän on myös avustanut
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sukuseuraa erilaisin lahjoituksin.
(Pp 19/syksy2003)

Maija Parviainen
hopeinen ansiomitali
Maija Parviainen liittyi Parviaisten sukuseuraan Helsingin sukukokouksessa
vuonna 1973. Sukuseuran arkistonhoitajaksi hänet valittiin 1993. Maija käynnisti Parviaisia koskevien lehtileikkeiden laajan ja systemaattisen keruun. Koska Maija ryhtyi myös 1993 tekemään
Parviaisten parissa -lehteä yhdessä päätoimittajana olleen äitinsä Salme Parviaisen
kanssa, hän osallistui tuolloin kaikkiin
sukuneuvoston kokouksiin, vaikkei ollutkaan varsinainen jäsen.
Vuoden 1996 sukukokoukseen Maija
teki laajan sukuseuraa esittelevän posteri-näyttelyn ja Maijan opinnäytetyö Parviaisten sukuseuran viestintäsuunnitel-

maksi valmistui vuonna 1999. Parviaisten
parissa -lehden päätoimittajana Maija toimi vuoteen 2005 asti. Sukuseuran esimiehenä hän oli vuosina 1999–2005. Erittäin
suuren ja ansiokkaan työn Maija teki
toimittamalla syksyllä 2005 ilmestyneen
Parvviisii: Parviaisten sukukirja 2. Kirja
valittiin vuoden 2005 sukukirjaksi.
(Pp 18/syksy2002)

Ulla Kakkinen
hopeinen ansiomitali
Sukuseuratoimintaan Ulla Kakkinen lähti
vanhempiensa mukana jo sukuseuran perustavaan kokoukseen Kuopioon kesällä 1956. Sukututkimuksesta hän innostui yhdessä sisarensa kanssa 1980-luvun
lopulla. Tämän toiminnan tuloksena ilmestyi vuonna 1998 sukututkimus Kinahmin Vanhanpihan Pher (Petrus) Parviainen (s. 1764) perillisiä, laatijoina Ulla
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Arvi Parviainen
pronssinen ansiomitali
Arvi Parviainen on ollut sukuseuran jäsen yli kaksikymmentä vuotta. Sukuneuvostossa hän oli jäsenenä vuodet 1996–
2002 ja varaesimiehenä 2002–2005. Tänä
aikana Arvin yhdistystoimintakokemus
tuli tutuksi sukuneuvostossa. Hän hoiti
myös jäsenasioita ja vastasi ensimmäisen
sukukirjan myynnistä. Sukututkimusta
Arvi on tehnyt Itä-Savon alueen, etenkin
Rantasalmen, Parviaisista ja on nyt mukana Savon -sukukirjan työryhmässä.
(Pp10/syksy1998 ja Pp18/syksy2002)

Kaisu Tuhkanen
pronssinen ansiomitali

Kakkinen ja Leena Tidenberg. Sukuneuvoston jäsenenä Ulla oli vuodet 1996–
2002.
Ullan ideoimana ja puuhaamana on
jo useissa sukukokouksissa ollut näyttely,
jossa suvun käden taitajat ovat voineet
esitellä taitojensa tuloksia. Koska Ulla
itsekin on monipuolinen kädentaitaja,
hän on toiminut jo useiden vuosien ajan
sukuseuran vaakunatuotteiden suunnittelijana, tekijänä ja myyjänä.
(Pp 9/kevät1998)

ta. Kyösti on tehnyt valtavan työn tutkiessaan Parviaisten sukuhaaroja usean
vuoden ajan lähes päätoimisesti keräten
tietoja Parviaisten Pohjois- ja Raja-Karjalan sukuhaaroista syksyllä 2005 ilmestyneeseen Parvviisii: Parviaisten sukukirja
2. Sukuneuvostoon hänet valittiin juuri
aktiivisena sukututkijana ja hän on ollut sukututkijoiden yhdyshenkilönä. Häneltä on päässyt kyselemään omasta sukuhaarastaan useissa sukukokouksissa.
(Pp18/syksy2002)

Kaisu Tuhkanen osallistui sukuseuran
ensimmäiseen kokoukseen Kuopiossa
kesällä 1956. Sukuneuvoston sihteerinä
Kaisu toimi vuodet 1993–2002 ja on edelleen sukuneuvostossa varajäsenenä. Kaisun työpanos on ollut vuosien varrella
erityisen merkittävä eri kokousten ja
tapaamisien järjestelyissä. Monet ovat
tavanneet hänet mm. ottamassa ilmoittautumisia vastaan.
(Pp9/kevät1998 ja Pp19/syksy2003)

Matti Parviainen
pronssinen ansiomitali
Matti Parviainen on ollut sukuneuvoston
varajäsen vuosina 1981–1987 ja 1996–
1999. Hän on toiminut vaimonsa Pirjon kanssa useiden vuosien ajan sukuseuran vaakunatuotteiden tekijänä ja
myyjänä. Matti huolehti tuotteiden posti-

Seija-Sisko Raitio
hopeinen ansiomitali
Seija-Sisko Raitio on ollut aktiivinen sukuseuran jäsen aivan sukuseuran perustamiskokouksesta asti eli vuodesta 1956
lähtien. Hän on ollut sukuneuvoston jäsen
1990–1999. Hän on innokas sukututkija,
etenkin Savon sukuhaarojen. Seija-Sisko
panos molempien jo ilmestyneiden sukukirjojen kirjatoimikunnissa on ollut
merkittävä. Hän osallistuu myös Savon
kirjan tekemiseen. Voidaan varmaan
todeta, että Seija-Siskon aktiivisuus muusikkona on näkynyt lähes kaikissa sukukokousten yhteydessä pidettyjen juhlien
ohjelmissa. (Pp7/kevät1997)

Kyösti Thum
pronssinen ansiomitali
Kyösti um kuuluu Parviaisiin avioliiton
kautta. Hän on ollut sukuneuvoston
jäsen vuodesta 1999 alkaen ja toimii neuvostossa edelleen. Hän on tehnyt sukututkimusta runsaat kymmenen vuotta
muutamista pohjoiskarjalaisista suvuis-
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myynnistä. Matti ja Pirjo Parviainen painoivat paitoja ja polttanut vaakunoita laseihin yhdessä Ulla Kakkisen kanssa.

Sisko Keskinen
pronssinen ansiomitali
Sisko Keskinen on ollut sukuneuvoston
jäsen vuosina 1987–1996. Sisko Keskinen on tehnyt kaksikymmentä vuotta
sukututkimusta Pohjois-Suomen Parviaisista. Niinpä hän toimi Pohjois-Suomen Parviaisten yhdyshenkilö. Lisäksi
hän toimitti kaksi ensimmäistä Parviaisten Parissa -lehtiä. Hän on ollut mukana
suunnittelemassa ensimmäisiä lasituotteita, joihin on poltettu sukuseuran vaakuna. Sisko Keskinen on Parviaisten suvun perinneyhdistys ry:n jäsen ja ollut
mukana tekemässä kirjaa ”Ne niemet
ja vaarat”, joka käsittelee Pudasjärven ja
Taivalkosken Parviaisten sukua. Kirja ilmestyi vuonna 2003. Hän on jatkanut lähisukunsa tutkimista kirjan julkaisemisen jälkeenkin.

Sukuseura muisti myös
muita aktiivejaan
Päivö Parviainen
Sukuseura halusi muistaa myös juhlien
vanhinta osallistujaa, etenkin kun hänen
94-vuotis syntymäpäivänsä oli kesäkuussa
muutama päivä sukujuhlan jälkeen. Päivö
on ollut innokkaasti mukana sukuseuran
toiminnassa. Jäsenistö muistanee Päivö
Parviaisen parhaiten sukukokousten jumalanpalvelusten pitäjänä. Hän käy yhä
korkeasta iästään huolimatta suvun kokoontumisissa. Päivö valmistui papiksi 1935 ja lähti vuonna 1945 lähetystyöhön Kiinaan. Lähetystehtävissä hän oli
Kiinassa aina vuoteen 1953 asti ja sitten
Formosalla eli Taiwanissa kotiutuen Suomeen pysyvämmin vasta vuonna 1973.
(Pp8/syksy1997 ja Pp/10/syksy1998)

Alpo Parviainen
Alpo Parviainen liittyi sukuseuraan kesällä 1973 tutkittuaan jo sitä ennen veljensä
kanssa sukujuuriaan. Sukututkimus ja tutustuminen uusiin sukulaisiin vilkastui tämän jälkeen. Sukuneuvostossa hän toimi
vuosina 1990–1999. (Pp9/kevät1998)

Aini Koskinen
Aini on ollut sukuneuvoston varajäsen
ja rahastonhoitaja vuosina 1996–2002
Hänen toimikautensa aika sukuseuran
jäsenmäärä kaksinkertaistui, mikä aiheutti paljon töitä jäsenrekisterin ylläpitämisessä. Hänellä oli samanaikaisesti
myös kiireitä oman tilitoimiston töiden
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kanssa. Aini on ollut myös mukana järjestämässä sukujuhlia. (Pp7/kevät1997)

1987 ja jäsenenä 1987–1993. Hän on
aktiivinen osallistuja perinneryhmässä.

Lotta Reenpää, Helsinki

Salme Parviainen

Lotta Reenpää valittiin sukuseuran kunniajäseneksi 1993. Hän on kunnostautunut sukututkijana. Lotte on laatinut tiettävästi ensimmäisen Karjalan Parviaisten
sukuselvityksen 70-luvulla. Hän on tehnyt suurtyön Oskolan sukuhaaran selvittämiseksi. Hänen keräämänsä aineisto
löytyy Joensuun maakunta arkistosta.
(Pp8/syksy1997)

Salme Parviainen oli Parviaisten parissa lehden päätoimittaja 1995–1997. Ammattimaisin ottein hän yhdessä tyttärensä
Maija Parviaisen kanssa vakiinnutti Parviaisten parissa -lehden julkaisun.

Pentti Tolvanen (Jyväskylä)
Pentti Tolvanen on toiminut sukuneuvoston varajäsenenä vuosina 1979–

Aimo Parviainen ja Kaarlo
Parviainen – tilintarkastajia
Sukuseura halusi muistaa myös tilintarkastajiaan. Tilintarkastus on välttämättömänä työnä usein jätetty huomiotta,
täysin suotta.
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T

apasin juhlarunomme kirjoittajan, Sointu-Siskon, 57 v.,
hänen kotonaan Seinäjoella. Jo keväällä sovimme tapaamisesta, koska Sointu-Sisko joutui sydämen ohitusleikkaukseen
juuri ennen juhlaamme. Lupasin silloin lukea hänen runonsa
juhlassa. Kesän mittaan runo ja runoilijan vointi pulpahteli
usein mieleeni. Sointu-Siskon toipuminen on tapahtunut
hienosti ja hän voi aloittaa pian työt.
Sointu-Sisko on julkaissut kaksi runokirjaa, Sylissäni elämä
ja Tuulien sylistä. Lueskelin pari vuotta sitten julkaistua teosta
Tuulien sylissä. Hartaita, puhuttelevia, jotenkin niin tuttuja runoja – kuin omia ajatuksiani. Minua kiinnosti, kuinka runojen
kirjoittaminen hänellä alkoi. Kuulemma ”viidenkympin villityksenä”. Silloin Sointu-Sisko alkoi käydä elettyä elämäänsä
läpi. Hän muisteli lapsuuttaan, erityisesti omaa isäänsä ja äidinäitiään. Hän syntyi Karstulassa vaatimattomissa oloissa ja
kertoi juurensa olevan köyhyydessä, rakkaudessa ja rukouksessa. Vanhempien lapsuuden ruokana oli usein potut ja
vesivelli. Yhteiskunta on kuitenkin muuttunut nopeasti yhden
sukupolven aikana. Sointu-Siskolla oli kaikesta huolimatta mahdollisuus opiskeluun ja akateemiseen koulutukseen.
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Opiskeluaikanaan kesäharjoittelijana Pohjanmaalla hän
tutustui aviopuolisoonsa, sukuneuvostomme jäseneen, Mauno
Parviaiseen. Sen jälkeen he olivat pari vuotta työssä Maunon
kotiseudulla Juankoskella. Siellä oleva perikunnalle kuuluva
Maunon kotitila on heillä nyt kesäpaikkana. He palasivat
Seinäjoelle vuonna 1977. Avioliitosta on syntynyt neljä lasta ja
nyt jo isovanhemmuus tuo iloa perheeseen.
Sointu-Sisko on ollut pian 30 vuotta uskonnon opettajana
Seinäjoen yhteiskoulussa. Oli hienoa kuulla hänen pitävän
työstään ”murkkujen” parissa. Lisäksi hän iloitsee työpaikkansa
hyvästä työilmapiiristä ja yhteishengestä sekä kotien ja koulun
välisestä avoimesta vuorovaikutuksesta.
Ensimmäinen runokirja Sylissäni elämä, syntyi vuonna
1999, jolloin rakastetun isän syntymästä oli kulunut 100 vuotta. Se, kuten juhlarunommekin, oli kunnianosoitus menneille
sukupolvillemme.
Kiitos Sointu-Sisko juhlarunostamme ja avoimesta keskusteluhetkestä kodissasi.
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Leena Hänninen

JÄSENHAKEMUS- JA JÄSENTIETOLOMAKE
Pyydämme kaikkia jäseniä lähettämään omat henkilö- ja yhteystietonsa (erit. lomakkeen yläosan tiedot)
postitse tällä lomakkeella, sähköpostilla tai seuran www-sivujen kautta.
Sukunimi: _____________________________________ aiemmat sukunimet: ______________________________
Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi): ________________________________________________________________
Syntymäaika: __________________________________ Syntymäkunta: ____________________________________
Ammatti:_______________________________________________________________________________________
Jakeluosoite: ___________________________________ puhelin: ________________________________________
Postiosoite: ____________________________________ sähköposti:______________________________________
TIEDOT VANHEMMISTA
Isän nimet: ____________________________________ aiemmat sukunimet: ______________________________
Syntymäaika: __________________________________ Syntymäkunta: ____________________________________
Äidin nimet: ___________________________________ aiemmat sukunimet: _______________________________
Syntymäaika: __________________________________ Syntymäkunta: ____________________________________
TIEDOT ISOVANHEMMISTA (niin tarkasti kuin Teillä ovat ne tiedossa)
Isän isä: _______________________________________ Isän äiti: ________________________________________
Syntymäaika ja -paikka: __________________________ Syntymäaika ja -paikka: ____________________________
Äidin isä:______________________________________ Äidin äiti: _______________________________________
Syntymäaika ja -paikka: __________________________ Syntymäaika ja -paikka: ____________________________
Miten hakija liittyy Parviaisiin, jos se ei selviä yllämainitusta:

JÄSENEKSI HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
Päiväys: _______________________________________ Allekirjoitus: ____________________________________
☐ antamani tiedot saa tallentaa sukuseuran arkistoon
Hyväksytty Parviaisten sukuseura ry:n jäseneksi

☐ antamiani tietoja saa käyttää sukukirjaan
___ sukuneuvoston kokouksessa

Jäsennumero: __________________________________ Viitenumero: _____________________________________
Lomake pyydetään lähettämään osoitteella Parviaisten sukuseura ry / Briitta Kolehmainen, Sonkalammentie 5, 97240
Sonka, briitta.kolehmainen@pp.inet.fi tai Ulpu Valkama, Aaponkuja 12, 21420 Lieto, ulpu.valkama@kolumbus.fi.

Sukuharrastajat kokoontuivat Vantaalle vuoden suurimpaan sukututkimustapahtumaan

V

antaan Seudun Sukututkijat ry:n järjestämä Kuulutko Sukuuni -tapahtuma on Suomen suurin
vuosittainen sukututkijoiden ja sukuseuraväen kokoontuminen. Tänä vuonna tapahtuma pidettiin
14.–15.10.2006 Vantaan ammattiopisto Variassa. Järjestyksessä yhdeksänteen tapahtumaan tutustui arviolta noin 3000 alan harrastajaa ja sukuasioista kiinnostunutta kautta maan. Yleisöllä oli tapahtumaan ja
luennoille vapaa sisäänpääsy.
Tapahtuman avasi Vantaan kaupunginjohtaja Juhani
Paajanen. Tapahtuman avajaisten yhteydessä aiempien
vuosien tapahtumavastaava Irja Hirsivaara kutsuttiin
VSS ry:n kunniapuheenjohtajaksi.
Näyttelyosastoja tapahtumassa oli tänä vuonna yli
70. Niillä esittäytyivät sukututkijoiden ja sukuseurojen
lisäksi monet sukututkimusteemaan liittyvät kaupalliset tahot kuten kirjapainot, arkistot jne. Parviaiset
olivat mukana omalla osastollaan.
Ohjelmassa oli molempina tapahtumapäivinä kolme
yleisöluentoa, joista kaikki vetivät väkeä salin täyteen.
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Lauantaina professori Juha Pentikäinen luennoi aiheesta Värmlannin ja Norjan metsäsuomalaiset, professori Pirkko Nuolijärvi
aiheesta Minun sukuni ja murteeni ja VTT Helena Miettinen
aiheesta Inkerin suomalaiset. Sunnuntaina dosentti Sanna
Kaisa Spoof antoi opastusta sukukronikan kirjoittamiseen
luennossa Jokapojan tarina ja dosentti Pirkko Sallinen-Gimpl
luennoi aiheesta Naisen ja tytön aseman muutos kaskikaudelta
nykyaikaan. Tapahtuman lopuksi asiantuntijaraati valotti sukututkimuksen ongelmakenttiä ja vastasi yleisön kysymyksiin.
Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n Perheen tarina -kirjoituskilpailu järjestettiin tänä vuonna seitsemättä kertaa. Kilpailun palkinnot jaettiin sunnuntaina Jokapojan sukutarina -luennon jälkeen. Kilpailuraadin puheenjohtajana toimi Maija Parviainen.
Tapahtuman yhteydessä pidettiin Sukuseurojen Keskusliitto
ry:n syyskokous sekä Karjalaisten sukuyhteisöjen Liitto ry:n
vuosikokous ja sukuseurapäivä. Molemmat yhdistykset osallistuivat myös tapahtuman järjestelyihin. Samoin monilla suvuilla
ja sukuseuroilla oli tapahtumapaikalla omia kokouksiaan.
Sukuseurojen Keskusliiton syyskokouksen yhteydessä jaettiin Sukuviesti-lehden Sota- ja jälleenrakennusaika -kirjoituskilpailun palkinnot. Sukuviesti oli myös järjestänyt lapsille
ja nuorille kuvataidekilpailun, jonka aiheena oli Sukupuu.
Vantaalla oli esillä yli 250 upeaa kuvataidekilpailuun osallistunutta työtä, joista yleisö sai äänestää suosikkejaan. •

Sukuseurojen Keskusliitto järjestää yhteistyössä
Torsby Finnkulturcentrumin ja Pentikäisten sukuseura ry:n kanssa bussiretken Ruotsin ja Norjan suomalaismetsiin 5.–10.9.2007.
Retki liittyy yhteistyöprojektiin, jonka tavoitteena
on välittää tietoa 1500-luvun lopulla alkaneeseen
itäsuomalaisten länteen suuntautuneesta muuttoliikkeestä Skandinavian havupuuvyöhykkeelle. Nämä
nk. metsäsuomalaiset asettuivat asumaan ympäri
Skandinaviaa, Etelä-Ruotsin Tivedenistä Lappiin pohjoisessa ja Gästriklandista idässä Norjan Telemarkiin
lännessä.

Sukuviesti on Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry:n
julkaisema, kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä sukuseurojen, sukututkimuksen, historian ja kulttuurin aikakauslehti.
Sukuviesti on oikea lehti sinulle, joka olet kiinnostunut suvustasi, perheestäsi ja juuristasi, arvostat
kansallista kulttuuria parhaimmillaan, haluat kotoisan lämmintä luettavaa.

Parviaisten sukuseura ry:n jäsenille
22 €/vuosikerta
(norm. 31 €)

Tilaukset:
Sukuviesti-lehti
Savilankatu 1 b
00250 Helsinki
sukuviesti@suvut.fi
www.suvut.fi/sukuviesti > Yhteydenotto

Retken kohteena ovat Vermlannin ja Norjan suomalaismetsät, joihin tutustumme asiantuntijoiden opastuksella. Sukuseurojen Keskusliiton puolelta projektin
asiantuntijana toimii professori Juha Pentikäinen.
Ennen retkeä perehdymme alueen historiaan Suomessa järjestettävissä tilaisuuksissa ja lehtiartikkeleissa. Tarkemmat tiedot matkasta Sukuviesti-lehden
numerossa 1•2007 sekä SSK:n kotisivuilla osoitteessa
http://www.suvut.fi/.
Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset keskusliiton
toimistoon: toimisto@suvut.fi tai (09) 4369 9450.
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Millaisia olivat Pohjoisen Parviaiset?
Jos luette juttuja Ossipasta, niin siinäpä
onkin etsimistä vaikka kirjasta, kuka
tämä Ossippa 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 alkavat 1692 syntyneestä Tuomas Matinpojasta, hänen
isä oli Aabraham ja hän oli Heikinpoika. Saattaapa olla sama Heikki joka meni Puolangan Leipivaaralle ostamaan viljaa katovuosien jälkeen,
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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 Iijoen keskijuoksulla, mainittujen kuntien rajalla.
Kirjaa myydään edulliseen hintaan
20 € plus lähetyskulut.
Eino Parviainen, puh. 041 547 6505
eino.parviainen@pp.inet.fi
Sisko Keskinen, puh. 040 530 1932
sisko.hilja@mail.suomi.net
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Parviaisseurassa
viiskymmentä vuotta

Parviaisten sukuseuran
50-vuotishistoriikki

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.
Kari-Matti Piilahti sai kirjasta
kunniamaininnan sukukirjakilpailussa vuonna 2000, joten kirja on
korkeatasoinen.
Kirjaa voi tilata Lea Parviaiselta,
Karisuontie 10, 45610 Koria, puh.
040 562 0499, lea.parviainen@elisanet.fi. Hinta jäsenille on 40 € + postikulut, muille 45 € + postikulut. Kirja
lähetetään postiennakolla.

J
Parvviisii kirja on laaja teos Parviaisten karjalaisista sukuhaaroista.
Kirja ei koostu vain julkaistuista sukutauluista. Ensimmäisessä osassa
on laaja historia osuus. 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 eläämään ja
Parviaiset ovat vaikuttaneet monin
tavoin Suomen historiaan. Erityisen hienoja ovat sukulaisten tallennetut muistelot. Kirjan kuvituksena
on vanhojen kuvien lisäksi kauniita
lyijykynäpiirroksia, jotka antavat kirjalle miellyttävän ilmeen. Puolet kirjasta on varattu sukutauluille. Hakemistot on laadittu huolella ja ne nopeuttavat suunnattomasti paikkojen ja henkilöiden löytymistä. Kirja on mainio
hakuteos paitsi juuriaan etsiville Parviaisille myös muiden karjalaisten sukujen sukututkijoille. Tämä on ehdottomasti tutustumisen arvoinen teos.
Kirjaa voi tilata Lea Parviaiselta, Karisuontie 10, 45610 Koria, puh. 040 562
0499, lea.parviainen@elisanet.fi.

ouko Tuhkanen lupautui viime keväänä
kirjoittamaan Parviaisten sukuseuran
historiasta. Hän on harrastanut historiikkien tekoa. Hänen vaimonsa Kaisa
on ollut kymmenen vuotta sukuseuran
neuvoston, eikä materiaalin hankkimien
tuottanut vaikeuksia. Jouko Tuhkanen
sai historiikin valmiiksi hyvin nopeassa
aikataulussa hyvien tukijoukkojen
avulla.
Valmis kirja ”Parviaisseurassa viiskymmentä vuotta” julkaistiin seuran
50-vuotisjuhlassa. Kirjassa tarkastellaan
seuran syntyhetkiä, sukukokouksia, alueellisia tapaamisia ja sukuneuvoston toimintaa. Kirjan lopusta löytyvät luettelot
seuran esimiehistä, sihteereistä ja kunniajäsenistä. Lopuksi tarkastellaan kuinka yleinen sukunimi Parviainen on.
Kirja on tiivis tietopaketti kaikille seuran historiasta ja toiminnasta kiinnostuneille.
Kirjaa voi tilata Lea Parviaiselta, Karisuontie 10, 45610 Koria, puh. 040 562
0499, lea.parviainen@elisanet.fi.
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Sukuseura on aloittanut Savon Parviaisista kertovan sukukirjan valmistelun. Kirjassa kerrotaan sukumme vaiheista 1700luvulta lähtien. Teos on jatkoa Parviaisten
suku 1 -kirjaan.

Oli myöhäissyksy, kun mieheni sisar
Helena tuli vieraaksemme silloiseen
kotiimme Punkaharjulle. Illan mittaan
tuli puheeksi, mitä söisimme seuraavana
päivänä ja Risto totesi, että tietysti kalaa,
lähdenkin tästä hakemaan sen nyt heti. Ja
hän lähti tuulastamaan. Siltä istumalta.
Joopa joo, hyvähän siitä tulee, käymme
aamulla kaupassa, naureskelimme Helenan kanssa.
Siinä rupatellessa naisten asioita vierähti noin tunti kun keittiön ovi rojahti
auki ja sisään tuli yksi kala ja sen takana
onnesta säteilevä mies joka hihkaisi:
”Onko voita tarpeeksi?”
No, sitä piti kyllä käydä kaupasta seuraavana aamuna, ilta meni sen kalan siivoamiseen. Niskan katkaisuunkin tarvitsimme kirvestä. Kuuden kilon hauelta
ei niska noin vain poikki napsahda.
Kalasta paistoimme voissa aika mojovia pihvejä, jauhoimme osan kalasta lihamyllyllä kalapullia varten ja teimme kalasoppaa ja saimme makoisat graavihauki viipaleetkin.
Kalapihvien ja lihapullien paistamisessa tosiaankin meni melkein kilo voita,
ei silloin vielä ollut kolesterolista puhettakaan. Onneksi.
Mielestäni kaikkein parasta siitä hauesta olivat ihanat graavisuolatut isot fileet.
Ei ollut ruotoja ja maistuivat syntisen
hyviltä uusien perunoiden kera.

Meni muuten pari kuukautta ettei meidän perheessä haluttu syödä kalaa, Helena tosin kertoo vieläkin, että meillä tarjotaan ruokaa jonka resepti on yksi kala
ja yksi kilo voita.
Hauen pää oli jokaisen vieraan nähtävillä ja ihasteltava melkein jouluun
saakka, sitten yksi yö sen vei ”kettu”,
onneksi.

Rantakala ahvenista
n. 1 kg tuoreita ahvenia
8 keskikokoista perunaa
1 sipuli
1 rkl voita
8–10 maustepippuria
1⁄2 dl tillisilppua
1⁄2 dl ruohosipuli silppua
1 tl suolaa
1 litra vettä
Suomusta ahvenet ja poista pää, sisukset,
kaikki evät ja pyrstö. Kuori perunat,
silppua sipulit ja tilli. Laita kattilaan
voi ja kuullota sipuli siinä. Lisää vesi,
maustepippurit, suola ja perunat. Keitä
perunat lähes kypsiksi, lisää ahvenet
ja jos haluat yksi kalaliemikuutio. Pienennä levynlämpö niin että keitto poreilee, ei kiehu. Lisää lopuksi tilli ja ruohosipulisilppu. Keitto maistuu tuoreen
ruisleivän tai näkkileivän kanssa.
Pirjo Parviainen

Materiaalin hankinnassa tarvitaan edelleenkin apua. Kaipaamme:
1) Sukuselvityksiä ja henkilötietoja:
Erityisesti haluamme tietoja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, koska näitä tietoja ei ole vielä Kansallis- ja maakunta-arkistoissa.
2) Kopiota vanhoista asiaskirjoista:
Tällaisia ovat mm. perunkirjat, kauppakirjat ja torpan kontrahdit. Muutkin mielenkiintoiset dokumentit henkilöiden elämänvaiheista kelpaavat.
3) Tarina-aineistoa: Esimerkiksi luonnehdintoja henkilöistä, jokapäiväisen
elämän kuvauksia, kertomuksia siirtolaisuudesta tai kansalaissodasta.
4) Valokuvia: Henkilökuvien lisäksi meitä kiinnostavat kuvat Parviaisten asuttamista rakennuksista ja vanhoista
työtavoista. Kuvissa pitää olla mukana selitys, jossa kerrotaan:
a. Keitä kuvassa on, esim. vasemmalta oikealle, henkilöiden syntymäaika kannattaa mainita koska
usein isä ja poika saattavat olla samannimisiä.
b. Missä ja milloin kuva on otettu.
Kuka kuvan on ottanut, jos se on
tiedossa.
c. Mitä kuvassa tapahtuu, ollanko
heinätöissä, hautajaisissa vai lähdössä häihin.
d. Mitä rakennuksia kuvassa näkyy.
e. Lähettäjän tiedot.
Aineistoa voi lähettää allekirjoittaneelle
jolta saa myös tarkempia tietoja kirjahankkeesta. Kaikki sukuseuralle tullut
materiaali palautetaan lähettäjälle, kun
tiedot on arkistoitu. Muistakaa siis laittaa mukaan oma nimi ja yhteystiedot.
Kiitokset kaikille, jotka ovat jo lähettäneet
aineistoa.
Mikko Parviainen
Saarijärvantie 3 D 59
70460 Kuopio
mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi
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Sukuneuvoston jäsenet 2005–2008
ESIMIES

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

JÄSENET

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

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, 050 596 2041
pirkko.siltanen@kolumbus.fi

rahastonhoitaja
Briitta Kolemainen
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

vaakunatuotemyynti
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 Seppälä
Mekaniinakanpolku 18 B 16
33720 Tampere
050 303 6673
tea.seppala@gmail.com

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

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

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

Sukuseuran yhteystiedot internet-sivuilla:
www.parviaistensukuseura.fi
www.genealogia.fi/sukus/parviainen/

Sukuneuvoston ulkopuolelta leikearkiston hoitaja
Soile Aatos, Hirvimäentie 137, 70870 Hiltulanlahti
(017) 282 3064, soile.aatos@gtk.fi

