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Johan Parviaisen monipuolinen elämäntaival
2. osa

Pääkirjoitus

Höyrylaivaliikennettä
Päijänteellä
Hyvät Parviaiset!
Alkukesän kauniina viikonloppuna 7.–8. kesäkuuta kokoonnuimme Parviaisten suvun yhteiseen tapaamiseen sekä seuran
viralliseen kokoukseen Jyväskylään. Kokouspaikkana oli entisen Sulkulan kartanon paikalla sijaitseva Jyväskylän kristillinen
opisto. Sulkulan kartano on merkittävällä tavalla osa Parviaisten
historiaa kauppaneuvosten Johan Parviaisen ja Hanna Parviaisen ansiosta. He ovat vaikuttaneet hyvin merkittävällä tavalla
Jyväskylän seudun kehitykseen. He ovat siten myös osa näkyvää
Jyväskylän seudun historiaa. Saimme kuulla juhlassa ja muissa
tilaisuuteen liittyvissä tapaamisissa erittäin mielenkiintoisia esityksiä näistä Parviaisen suvun vaiheista ja tapahtumista.
Kävimme tutustumassa myös kauniiseen ja Säynätsaloon sekä Muuratsaloon. Saaren ja sen lähisaarten nykyisen yhdyskunnan historia alkaa oikeastaan siitä, kun Johan Parviainen osti
saaren ja perusti sinne sahan, jotka laajeni Parviaisen tehtaaksi.
Näin sai alkunsa merkittävä tehdasyhdyskunta, jonka ansiosta

alunpitäen lähes autiosta saaresta kehittyi ja kasvoi itsenäiseksi
Säynätsalon kunta, joka nykyisin kuuluu Jyväskylään. Saaren jopa maailmakuulu arkkitehtuuri osaltaan liittyy mm. Alvar Aaltoon. Merkittävällä tavalla myös Parviaisilla rakennuttajina ja
lahjoittajina sekä heidän arkkitehtituttavuuksillaan oli vaikutusta siihen, että näitä merkittäviä kohteita nyt on Säynätsalossa.
Kaunista keskisuomalaista tyyntä järvimaisemaa saimme ihailla lauantai-illan viihtyisällä laivaristeilyllä Päijänteellä. Parhaimmat kiitokset kaikille tilaisuuden järjestäjille, erityisesti Leena Hänniselle, kaikille juhlan esiintyjille sekä tämän
lehden kirjoittajille ja kuvaajille. Lehtemme välityksellä voimme näin välittää teille osan tästä hienosta sukumme historiasta ja sukutapaamisesta.
Teuvo Parviainen
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Etukannen kuva: Hääkuvassa V. Pitkäsen leipomo-kahvila-konditorian perustaja Viktor Pitkänen ja vaimonsa Hilda (o.s. Parviainen) vuodelta 1917.
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Saimaalla höyrylaivaliikenne oli alkanut jo 1830-luvulla. Päijänteellä höyrylaivakauteen päästiin vasta Krimin sodan jälkeen 1850-luvun puolivälissä. Silloin Venäjän meriministeriön varoilla
rakennettiin puinen siipiratasalus Suomi. Ilmeisesti Venäjän meriministeriö
rahoituspäätöstä tehdessään katsoi aluksen palvelevan myös sotilaallisia tarpeita.
Sitä tarkoitusta varten alus oli varustettu
neljällä tykillä. Aluksi myös sen miehistö koostui merisotilaista. Suomi-laiva oli
tarkoitettu lähinnä hinaajaksi, mutta siinä oli tilaa myös 18:lle matkustajalle. Sen
vedettäväksi rakennettiin kolme kannellista tavaralotjaa. Laiva teki kerran viikossa matkan Asikkalan Anianpellosta
Jyväskylään ja takaisin.
Vuonna 1864 heräsi valtionvallan piirissä ajatus myydä melko huonosti kannattava Suomi-laiva proomuineen yksityisille. Jyväskylän kauppiaat, Johan Parviainen heidän mukanaan, innostuivat
laivan ostamisesta. Seuraavana kesänä
Suomi-laiva aloittikin liikennöimisen yksityisen yhtiön omistuksessa. Tämä yritys
osoittautui kuitenkin onnettomaksi, kuten voi arvata, kun tietää, minkä vuoksi oli laivasta luopunut. Vain kaksi vuotta Suomi jatkoi kulkuaan, sitten se romutettiin ja jyväskyläläisten liikemiesten laivayhtiö hajosi.
Päijänteen laivaliikenteessä ei tämä tapaus merkinnyt keskeytystä. Jo seuraavana kesänä ilmestyi Päijänteelle uusihöyryalus Lahtis. Sen omisti entinen Suomilaivan kapteeni Leopold Toppelius. Johan
Parviainen oli mukana sen hankinnassa
alusta alkaen. Vuonna 1876 hänestä tuli
Lahtis-laivan ainoa omistaja. Siten Parviaisella on ollut Päijänteen laivaliikenteen
kehityksessäkin tärkeä sija.

Parviainen viinatehtailijana
Suurten nälkävuosien jälkeen Suomen
talouselämässä tapahtui onnellinen käänne. Myös Johan Parviaisen elämässä alkoi uusi vaihe. Hänen liiketoimintansa
laajeni ja lujittui. Nälkävuosista saadun
menestyksen seurauksena Parviaisen liike keskittyi erityisesti viljakauppaan, josta tuli sen erikoisala. Mutta Parviaisen
toiminta ei rajoittunut pelkästään kauppaan. Hän alkoi toimia yrittäjänä myös
teollisuuden alalla.

Joh.Parviainen työhuoneessaan, Kauppakatu 9
Kun uusi vuonna 1866 voimaan astunut paloviinalaki oli lakkauttanut kotitarpeen viinanpolton maaseudulla, oli se
luonut pohjan viina tehdasmaiselle valmistukselle kaupungeissa. Niinpä jyväskyläläiset yrittäjät alkoivat kokeilla siipiään myös tällä alalla. Jo vuonna 1870
paikkakunnalla oli kolme viinatehdasta tehtaan myymälöineen. Se seikka, että
väkijuomateollisuus Suomessa käytti raaka-aineenaan melkein yksinomaan viljaa,
näyttää kääntäneen myös Johan Parviai-

sen huomion tähän teollisuudenalaan.
Sen vuoksi ja vielä suuremmassa määrin väkijuomateollisuudesta odotettavissa olevien suurten voittojen takia hän yhdessä prokuristi H. Helmisen kanssa osti
vuonna 1872 Jyväskylän Korkeakoskelle
pari vuotta aikaisemmin perustetun viinatehtaan. Kaupan yhteydessä ilmenneiden epäselvyyksien takia tehdas pääsi aloittamaan toimintansa vasta tammikuussa 1874, silloin Jyväskylän Viinakeittiö Osakeyhtiön nimissä.
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Toiveet, joita Parviaisella oli ollut, kun
hän oli ostanut Korkeakosken Väkijuomatehtaat, eivät pettäneet. Jyväskylän Viinakeittiö Osakeyhtiö tuotti siihen
kiinnitetyille varoille hyvän koron. Tehtalla valmistettiin mm. Valtiopäiväviinaa ja Keskisuomalaista sekä rommia ja
likööriä. Kaikilla niillä oli hyvä menekki.
Saadakseen väkijuomien valmistuksessa Jyväskylässä monopoli-aseman,
Parviainen perusti kilpailijansa Lindhin
omistaman Tourulan Viinatehtaan ostamiseksi Tourulan Viinakeittiö Osakeyhtiön. Lindh myi tehtaansa tälle yhtiölle.
Parviainen ei yrittänytkään kehittää Tourulan tehdasta viinan valmistukseen,
vaan keskittyi Korkeakosken tehtaaseen.
Hänelle oli ollut pääasia monopoliaseman saavuttaminen viinan valmistuksessa Jyväskylässä. Korkeakosken tehtaalla
menikin oikein hyvin aina vuoteen 1887
saakka, jolloin Jyväskylän kaupunginvaltuusto kielsi poltettujen ja tislattujen väkijuomien anniskelun. Seuraavina vuosina niiden anniskelu ja myynti annettiin
yksin erityiselle anniskeluyhtiölle, jonka voitto kokonaisuudessaan luovutettiin yleishyödylliseen tarkoitukseen. Johan Parviainen oli sitä ennen ennättänyt
koota suuren omaisuuden.

Kerrotaan, että erästä viinalajia myytiin
pulloissa, joiden etiketissä oli kaksi keskustelevaa miestä välissään viinapullo ja
sen alla kirjoitus: ” Ah, mistä näin hyvää
viinaa saa? Jyväskylän Viinakeittiö Osakeyhtiöstä.”
Tourulan viinatehdas muutettiin sittemmin oluttehtaaksi. Se ei kuitenkaan
pystynyt kilpailemaan Jyväskylän vanhan oluttehtaan kanssa. Liekö syynä ollut, että se käytti Kankaan paperitehtaan
Tourulan jokeen ryydittämää vettä.

Korkeakosken sahan
perustaminen ja toiminta
Puutavaran hinta Euroopassa kohosi
Saksan-Ranskan sodan päätyttyä vuonna 1871. Odotettavissa olevat suuret voitot aiheuttivat sen, että useat vanhat sahat nykyaikaistivat koneistonsa ja laajensivat liiketoimintaansa. Monia uusia
sahoja syntyi myös. Jyväskylässä aloitti
mm. vuonna 1874 toimintansa Jyväskylän Viinakeittiö Osakeyhtiön saha Korkeakoskella. Saha oli aluksi varsin vaatimaton. Varkaudessa tehdyssä koneistossa
oli vain 24:n tuuman levyinen 8-teräinen
kehäsaha, lankkujen ja lautojen syrjäyssaha ja halkosaha. Voimanantajana oli
20:n hevosvoiman höyrykone.

Tuotanto sahalla lähti hitaasti liikkeelle.
Saha oli käynnissä vain keväällä ja kesällä. Rahan arvon heilahtelujen ja Venäjän
Turkin sodan seurauksena alkoi vuonna
1877 maassamme ankara lamakausi. Silloin oli Jyväskylässäkin oikea konkurssien aalto. Myös Korkeakosken sahalla oli
vaikeuksia. Viinan myynti oli kuitenkin
niin kannattavaa, että liike kokonaisuudessaan tuotti voittoa.
Sahamiehenä Parviaisen piti kehittää myös laivastoaan, sillä sahatavara oli
saatava maailmanmarkkinoille. Siksi hän
vuonna 1875 rakennutti Jyväskylä- nimisen hinaajan ja kaksi proomua, joille annettiin Johanin poikien nimet Valter ja
Hugo. Korkeakosken saha ei antanut niille riittävästi kuljetettavaa, joten ne tuottivat jatkuvasti tappiota. Korkeakosken sahalle ne olivat kuitenkin tarpeellisia.
Kaisu Tuhkanen
Lähde:
Sakari Kuusi: Toiminimi Joh. Parviainen
1856 – 1947 Jyväskylä 1949
Kuva: Keski-Suomen museon kuva-arkisto

Sukuseura kaipaa tietojasi!
Onko lähipiirissäsi tapahtunut muutoksia? Onko joku syntynyt tai kuollut.
Ovatko lapset menneet naimisiin?
Sukuseura kerää tietoja Parviaisten
suvusta, olivatpa ne mistä päin Suomea
tai maapalloa hyvänsä.
Onko Sinun sukusi tiedot jo sukuseuralla? Jos arvelet ettei ole, laitapa paperille tai sähköpostiin ja lähetä lehden takaosassa olevaan osoitteeseen Kyöstille.
Nykyään ei tietoja ole saatavissa kuin
maksua vastaan ja siihen sukuseuralTietoja kerätään sukujulkaisuja varten. la ei ole varaa. Arkistoista voi kerätä ilNe sisältävät sukuun kuuluvien henki- maiseksi tietoja henkikirjoista, joita pilöiden tärkeimpiä henkilötietoja [isä, äi- dettiin n. vuosina 1635–1989, kirkolliti, henkilöstä synt aika ja -paikka, kuo- sista kirjoista n. 1686–1960. Lisäksi on
linaika ja -paikka, oppiarvo, ammatti, monenlaisia matrikkeleita ja luetteloita.
asuinpaikkakunta, vihkiaika, (kun on Kuten edellä olevista vuosiluvuista huolapsia avo)puoliso, (samat tiedot kuin maat viime vuosien tietoja ei voi saada
edellä), lapset samat tiedot kuin edellä]. kuin henkilöiltä kyselemällä.
Tällä hetkellä kerätään suvun henkilötietoja, kuvia sekä juttuja suvun ta- Jos käytät tietokonetta voit löytää nepahtumista Savon kirjaa varten. Niitä tistä omaa sukuasi ennen vuotta 1900.
voi lähettää Mikko Parviaiselle.
Siellä ovat Suomen sukututkimusseu-
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ra ja hiski (http://www.genealogia.fi/),
Suomen sukuhistoriallinen yhdistys ja
kopioidut kirkonkirjat (http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm)aika monista seurakunnista. Avaa vasemmalta kirkonkirjat. Henkikirjoja löytyy
(http://digi.narc.fi/digi/) kohdasta hakupalveluumme ja kirjoittamalla etsitty kunta hakuruutuun.
Onhan Sinulla jo sukutietojen keräilyvihko laatikossasi tai hyllyssäsi! Siihen voit ajankuluksesi kerätä luetteloksi serkkusi ja pikkuserkkusi. Heidän
syntymäaikansa, osoitteensa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa ja
puolisonsa ja lapsensa syntymäaikoineen. Lapsesikin olisi varmasti mielissään vastaavasta luettelosta. Työ kannattaa aloittaa vähän työtä vaativasta ja
laajentaa kun siihen on aikaa.
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Sukutietoja kyselevä Kyösti Thum

Säynätsalon kirkon tarina
Säynätsalon kirkko on seissyt
Säynätsalon saaren korkeimmalla
paikalla jo kahdeksan vuosikymmenen ajan. Se on kansallisesti ja
kansainvälisestikin katsoen merkittävä kirkkorakennus. Parviaiset jättivät meille hyvän perinnön
vaalittavaksi. Hengellinen elämä
ei suinkaan alkanut Säynätsalon
kirkon rakentamisesta saarella.
Jo Korpilahden papit olivat täällä
käyneet. Harvakseltaan kylläkin,
niin harvakseltaan, että kastettavat lapset saattoivat olivat kastettaessa niin suuria, että panivat
kovasti vastaan, kun pappi yritti
vettä päähän valaa. Näin aikakirjat tietävät kertoa.

oli tehtaan johdossa 1940-ja -50
–luvuilla, tilasi samassa hengessä sankarimuistomerkin akateemikko Väinö Aaltoselta.
Kirkon perintö ei ole vain kulttuuriperintöä. Kulttuuri ja taideteokset kantavat mukanaan sisältöjä. Kirkko kantaa sisältöjä myös ohi ja yli niiden. Kirkon
ydinmerkitykset nousevat Jumalan sanasta.

Seurakunnan perustamisen jälkeen 1923 aloitettiin säännöllinen jumalanpalvelusten pitäminen. Se tapahtui vastikään valmistuneella Säynätsalon koululla.
Jälkipolville on kirkosta säästetty muistoksi alttari, joka on vielä
nykyäänkin kirkon tornissa.

Risto Krogerus

Se, että Säynätsalon kirkon arkkitehti tulisi olemaan aikansa johtava suomalainen monumentaalirakennusten suunnittelija Armas Lindgren, ei suinkaan ollut
itsestään selvää. Nimittäin jo 1922 julkaisemassaan Säynätsaloa koskevassa teoksessa tohtori Walter Parviainen esittelee kirkon piirustukset, jotka on tehnyt
W.G.Palmroth., arkkitehti, jonka kanssa
hänellä ja Parviaisen tehtailla jo aiemmin
oli ollut teollisuusrakennusten suunnittelussa. Ei kuitenkaan ole ihmeteltävää, että Hanna Parviaisen ajatukset hänen veljensä kuoleman jälkeen kulkivat toiseen
suuntaan. Asiaan vaikutti toisaalta mitä
ilmeisimmin Armas Lindgrenin tunnettuus ja toisaalta Hannan ystävyys Wivi
Lönnin kanssa, joka oli Lindgrenin oppilas ja myös työskennellyt yhdessä hänen kanssaan.
Kirkon vihkiäiset loppiaisena 1927 oli
merkkitapaus ja se ylitti valtakunnallisenkin uutiskynnyksen. Jotain Parviaisista kertoo, että tähän juhlaan tilattiin sävellys kuten muihinkin heidän merkkitapahtumiinsa. Parviaisissa oli aimo annos
vanhaa patruunahenkeä ja ennen kaikkea kulttuurin vaalimisen mieltä. Lämpö hengellisen elämän vaalimiseen juon-

taa ehkä ennen muuta Maria Parviaiselta,
jonka hurskaus kannusti myös seuraavaa
polvea. Onhan kirkon eteiseen ja kirkon
kelloihin kirjoitettuna omistus tästä kirkosta Jumalan kunniaksi ja Johan ja Maria Parviaisen muistoksi.
Parviaisten aika päättyi jo 1930-luvun lopulla. Säynätsalolaiset ovat vaalineet Parviaisten muistoa. Voidaan kysyä, mikä
heidän perinnössään vielä tänä päivänä
on vaalimisen arvoista ja kestävää. Millä
tavalla Parviaisten perintö näkyy kirkossa, jonka Hanna Parviainen 80 vuotta sitten saaren asukkaille lahjoitti.
Ensiksikin Parviaiset olivat hyvin kansainvälisesti suuntautuneita ihmisiä. Heidän oli pakko seurata maailman tapahtumia herkeämättömällä mielenkiinnolla,
koska he olivat riippuvaisia maailmantaloudesta. Samalla he olivat hyvin kansallisia. Heillä olisi voimiensa päivinä ollut
mahdollisuus raahata tänne hienouksia
maailmalta. Niin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan he suosivat kansallista korkeatasoista osaamista.
Tämä näkyy monin tavoin Säynätsalon
kirkossa. Tohtori Hilmer Brommels, joka

Parviaisilla oli kulttuuritahtoa.
Heillä oli myös harrastuneisuutta
hengellisen elämän edistämiseen
niin paljon, että olivat valmiita uhraamaan tämän päivän mitassa todella merkittäviä summia
yksityisiä varoja kirkolliseen tarkoitukseen. Tohtori Walter Parviainen ei sitoutunut pelkästään
kirkon rakentamiseen, vaan ottamaan vastuulleen koko paketin:
hautausmaan ja pappilan rakentamiseen ja lisäksi papin palkkaamiseen siihen asti, kunnes seurakunnan asiat saadaan pysyvälle ja
taloudellisesti kestävälle pohjalle.
Professori Riitta Nikula on todennut, että Säynätsalon kirkon yksi tärkeä asia on,
että siinä on Armas Lindgrenin kirkoista tehty vähiten ajattelemattomia muutoksia. Yksi muutos on kuitenkin aikojen saatossa tehty. Urut on uusittu, vieläpä kahteen kertaan. Näillä operaatioilla on kuitenkin aiheutettu korvaamaton
tappio kirkon sisätilalle ja kunnon urkuja ei ole saatu vieläkään.
Jos urkuasia saataisiin sekä musiikin että arkkitehtuurin kannalta kohdalleen,
Säynätsalon kirkon asema Suomen kirkkoarkkitehtuurin valioiden joukossa olisi vielä nykyistäkin merkittävämpi ja konserttikirkkona se olisi entistä toivotumpi.
Säynätsalossa on tohtori Valter Parviainen vanhemman muistomerkki. Sen
kolmelle kyljelle on kaiverrettuna sanat: Jumalalle kunnia, Isänmaalle menestys, Työlle rauha. Nuo sanat kertovat
Parviaisten ethoksesta ja kelpaavat ohjenuoraksi vielä meillekin kolmannen vuosituhannen suomalaisille.
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V. Pitkäsen leipomo, konditoria,
myymälä ja kahvila Kuopiossa
– Kaisa Raakel Koistinen, o.s. Pitkänen –

Äitini Hilda Antintytär Parviainen syntyi 16.4.1891 Nilsiän Kinahmissa, Anttilan talossa maanviljelijäperheeseen.
Isäni Viktor Pitkänen syntyi 25.2.1890
Nilsiän Sänkimäessä samoin maanviljelijäperheen poikana.
Hänen isänsä Erik Johan Pitkänen
kuoli 10.12.1904. Äiti Maria Lovisa os.
Rissanen kehoitti poikaansa lähtemään
Kuopioon työtä hakemaan. Köyhästä kodista liikeni 25 penniä matka- avuksi. Miten lie poika päässyt Kuopioon, matkaa
oli yli 50 kilometriä. Ehkäpä joku naapuri oli menossa tammimarkkinoille ja otti 14 vuotiaan pojan pakkasesta hevoskyytiin. Olikohan se pojan ensimmäinen
matka kaupunkiin? Monta asiaa on jäänyt kysymättä.
Päivän katuja käveltyään ja toivottomana jo kyyneleet silmissä hän tapasi hyväsydämisen, ratamestarin rouvan
Maria Miettisen, joka kysyi syytä suruun. Miettisen perhe otti hänet kotiinsa asumaan.
Asiapojan paikka löytyi leipuri Lohmannilta, jonne isäni pääsi v. 1907 leipurin
oppiin. V. 1913 hän lähti sieltä Helsin-

kiin Elannolle ja myöhemmin Heinäsen
leipomoon opiskelemaan konditoriamestariksi.
Helsingissä hän osallistui myös Ateneumin ns. sunnuntaikoulussa arkkitehti von Essenin rakennuspiirustuskurssille. Se jäikin elinikäiseksi unelmaksi, rakennusmestarin ammatti olisi kiinnostanut, mutta hän palasi Kuopioon.

Kadun puolella oli myymälä. Molemmat
toverukset ottivat osaa työhön ja kolmantena oli myyjätär. Tulotkaan eivät olleet
päätä huimaavia.
Kahden vuoden kuluttua liikkeen alkamisesta isäni sanoi yhtiösopimuksen
irti. Irtisanomisaika oli 1 vuosi. Sen kuluttua toiminimi oli: V. Pitkänen, leipomo ja konditoria.

V. 1914 Engelbergin leipomo Kuopiossa
Vuorikadulla lopetti. Leipomo sijaitsi talossa, jossa myöhemmin toimi Savon Sanomat. Silloin jo Lohmannin ajoilta tuttu
työtoveri Kalle Juho Hyttinen uskaltautui isäni kanssa yrittäjäksi. Kirjallisessa
yhtiösopimuksessa toiminimeksi otettiin: V. Pitkänen ja Kumppani, leipomo
ja konditoria.
Sopimuksen mukaan: ”Pohjarahaksi
panemme tähän liikkeeseen 1200 mk siten, että minä Viktor Pitkänen panen 900
mk ja Kalle J. Hyttinen 300 mk”. Liikkeen
tilat eivät olleet suuret. Perällä oli leipomo uuneineen, paistotilassa poltettiin
halot tavallisten tuvan uunien tapaan.
Valmistettiin kahvileipää ja konditoriatuotteita.

Yleisen tilanteen kiristyessä v. 1917, leipomotarvikkeita piti hankkia maaseudulta. Isäni palasi Kinahmiin, missä hän
oli käynyt 4-vuotisen kansakoulun. Antti
Parviaisen talossa hän tapasi tutun koulutoverinsa Hildan. Voin ostomatkalla hän sopi Hildan kanssa kihlauksesta.
Morsiamelleen hän osti Singerin ompelukoneen, sillä Hilda oli opiskellut Tampereella käsityönopettajaksi. Hän toimi Kinahmin koululla opettajana.

Vanha leipomotalo ja talouskauppa samalla tontilla.
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Antti Parviaisen ja vaimonsa Marian,
o.s. Taskinen perheessä oli ollut 14 lasta,
joista 3 oli kuollut, 2 jo pienenä. Ankaran
isän taloudessa jokainen oppi kovan työn
tärkeyden. Eeva sisarensa kanssa Hilda
ompeli kaikki vaatteet talon väelle, myös

Kahvilan keittäjä Loviisa Rissanen.
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Pitkästen oma asunto oli uuden leipomotalon 2. kerroksessa. Kuva vuodelta 1929.
miesten sarkapuvut. Silti isäntä saattoi
tulla sanomaan: ”Singerin pyöritykselläkö täällä meinataan tulla toimeen?” Peltotöihin oli lähdettävä joukon jatkoksi.
Maanviljely, se oli työtä!
Perheen äiti Maria kuoli elokuussa 1917.
Suruaikana vietettiin vanhempieni häitä 8.10.1917. Marjatta-sisareni muistiinpanoissa kerrotaan nuoren parin matkasta Kuopioon, pari viikkoa häiden jälkeen. He lähtivät Kinahmista kävellen n.
15 km Pieksänkoskelle aamulaivalle, joka lähti klo 4.00. Mukana seurasi äitini vanhimman sisaren 15-vuotias tytär
Martta ja lehmä, jonka äitini sai myötäjäisiksi isältään, kuten tapana oli maalaistaloissa.
Seuraavana vuonna äitini toi yhteiseen
pesään sievoisen rahasumman äidiltään
saamaansa perintöä. Tällöin vanhempani ryhtyivät etsimään taloa ostaakseen.
Haapaniemen- ja Lapinlinnankatujen
kulmasta se löytyi. Kelloseppä Partanen
oli halukas myymään omistamansa pohjoispuolen tontin no 2. Kauppahinta oli
35.000 mk. Vielä samana vuonna vanhempani ostivat eteläosan tontista levy-

seppä Dreftiltä, kauppahinta 59.000 mk,
joten oli tehtävä velkaa.
Keskellä pihaa oli idyllinen puutarha,
kukkia, keittiökasveja ja sireenien katveessa oli puutarhakeinu. Vanhempani asettuivat asumaan Partasilta ostettuun puutaloon, eteläisellä tontilla alkoivat muutostyöt. Levysepän työhuoneesta tuli leipomo. Sinne muurattiin v. 1919
kahden arinan, takaa lämmitettävä uuni. Rakennuksen puinen yläosa sai väistyä tiilirakenteisen asunnon tieltä. Kahvila- ja myymälätoiminta alkoivat samana vuonna puurakennuksessa katujen
kulmauksessa.
Äitini sairastui vaikeasti lavantautiin ja
vietti joulunkin sairaalassa Ukkokodilla.
Nuori sisarensa tytär Martta valmisti perheelle jouluaterian.
Isä kuului Suojeluskuntaan, hän vei
oma-aloitteisesti sotavangeille leipää.
Isän kuorolauluharrastus alkoi Suojeluskunnassa.
Sota-ajan koettelemusten jälkeen iloinen tapahtuma oli ensimmäisen lapsen
syntymä. Oli toivottu poikaa, mutta kolmena vuonna peräkkäin syntyi tyttöjä,
Helvi 1919, Hilkka 1920, Marjatta 1921

ja neljäs pettymys olin minä Kaisa Raakel 1926.
Liiketoiminta sujui hyvin, sillä jo v.1924
isäni haki toimilupaa sekatavaraliikkeen
alottamiseksi. Lupa edellytti sekä tukkuettä vähittäiskauppaa. Tavaroita kuljettivat hevoset Tohu ja Kirppu, joita palkittiin raviajoissakin jopa ensi palkinnoilla.
Hevosten hoito ja ajo uskottiin isän veljelle Paavo Pitkäselle. Hän toimi myös talonmiehenä ja asui pienessä kivijalkaan
rakennetussa huoneessa tallirakennuksen yhteydessä. Isäni nuorin veli Pekka
oli myös mennyt kondiittorinoppiin, hän
olikin monet vuodet kondiittorimestarina meidän leipomossa.
Vanhempieni mukana Kuopioon tullut Martta serkkuni toimi myyjättärenä
kaupassa ja monet muut suvun nuoret
saivat työtä liikkeessä ja monet asunnonkin Kuopiossa kouluja käydessään.
Kukat ja puutarhakeinut jäivät rakennustöiden ja vilkkaan toiminnan alle,
pihakin oli toimitilaa. Pian leipomo kävi liian ahtaaksi. Isäni ryhtyi rakennuttamaan 3-kerroksista kivitaloa. Tämä teko vaati suurta rohkeutta ja tulevaisuu-
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denuskoa. Lainoihin oli jälleen turvauduttava.
V. 1928 oli yleinen kireä rahatilanne ja 1930- luvulla seurasi takaisku. Sekatavaraliikkeestä oli luovuttava. Leipomon tilat olivat nyt laajentuneet, siellä
komeili uusi, suuri uuni. Se oli Werner
& Pleider`n rakentama, muurattu tuliputkiuuni, siinä oli 3 arinaa päällekkäin
ja paistotila kasvoi suuresti. Yhä enemmän kysyttiin valmista ruokaleipää. Höyryhuoneessa ranskanleivät ja rinkelit kohosivat nopeasti. Koko tuotantoa ei myyty enää omassa myymälässä ja kahvilassa.
Korppuja ja rinkeleitä myytiin vaunulasteittain Kajaaniin ja sieltä pohjoisemmaksi. Osa niistä lienee mennyt suurille
metsätyömaille. Kaupungissa oli myymälöitä, jotka ostivat myyntiin leipomotuotteita. Tavarakuljetuksiin tarvittiin auto ja
ensimmäinen Chervolet-pakettiauto ostettiin v. 1929.
1930-luvun alun pulavuosista päästyä
vuosimyynnit nousivat jatkuvasti ja ensimmäiset sotavuodet 1939–40 olivat
runsaan tuotannon aikoja. Rintamallekin leivottiin 4-kulmaisia ruisleipäkänttyjä ja paksua näkkileipää valtion jauhoista. Kuopion Varuskunnan kanttiiniin meni paljon pullaa.
Sodan jatkuessa elintarvikesäännöstely kiristyi. V. 1941 katosivat rasvat ja munat leipomon raaka- ainevalikoimasta ja
seuraavana vuonna sokeri. Sitä saatiin
leipomolle vasta v. 1948, munia ja rasvoja v. 1949. Vaikeimpina vuosina käytettiin vain seur. aineita: ruisseka-, vehnä-, ja sekahiivaleipäjauhoja, suolaa, hiivaa, siirappia ja marmelaadia. Valmisteiden määrä vastaavasti pieneni.
Sotavuosina työvoiman saanti kaupungissa oli myös hankalaa. Ennen sotaa työvoima oli pelkästään miehiä. Kun
nuoret miehet joutuivat asepalvelukseen,
oli vähän väliä neuvoteltava viranomaisten kanssa, että edes tuotannosta vastaavat miehet voitaisiin pitää töissä. Niinä
aikoina ensikertaa myös naisia otettiin
leipomoon töihin.
Valoisampia muistoja rauhan ajalta on
isän harrastus pitää myymälä ja kahvila edustavassa kunnossa. Kahvilan pieni
ns. ”naistenhuone” oli sisustettu erityisen
viehättäväksi. Joskus Tammimarkkinoiden aikana oli musiikkia, isä oli palkannut kahvilaan laulajattaren ja haitarinsoittajan asiakkaita viihdyttämään. Silloin oli tungosta kahvilassa ja keittiössä
laskettiin, miten monta suurta kahvipannullista Lovisa Rissanen oli päivän aikana keittänyt.
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ja lakananpitsejä voi vielä
ihailla. Saivatpa sukulaisetkin niitä lahjaksi.
Sota ja säännöstelyvuodet olivat raskasta aikaa isällemme. Kun liikkeen tuotto väheni, niin
samanaikaisesti verotus
kasvoi. Huolet painoivat
ja mursivat isän terveyden. Kerran aikaisemmin sairastettu veritulppa uusiutui ja sen myötä sydän pysähtyi. Hän
kuoli 12.10.1945. Silloin
ei vielä tehty sydänleikkauksia.
Isän työt jäivät Marjatta-sisarelleni. Hän oli
ylioppilas ja juuri päättänyt opiskelut Kuopion
Kauppaopistossa. Suunnitelmat opintojen jatkamisesta Kauppakorkeakoulussa Helsingissä oli jätettävä. Työssä
hänen oli turvallista luottaa osaavaan ja
tottuneeseen henkilökuntaan. Arkirutiini piti oppia ja joka päivä uutta isän työs-

Pitkästen tytöt nuorimmasta vanhimpaan: Kaisa Raakel, Marjatta,
Hilkka ja Helvi, lempinimiltään ”Pimaus”, ”Lidi”, ”Hitta” ja ”Muru”.
Kuva 1920-luvun lopulta.
Opin uimaan 7-vuotiaana Hietasalossa.
Siellä oli isän kahvilakioski houkuttelemassa kaupunkilaisia aurinkoon ja ulkoiluun. Isän suuri moottorivene hoiti kuljetukset, matkaa oli kaupungista n. 6 km.
Vuonna 1935 isä osti meille Kärängän saaresta oman kesähuvilan, joka oli
1910-luvulla rakennettu hirsitalo. Siellä alkoi iso remontti. Kaunis teak-puinen salonkimoottori sai oman venevajan rantaan.
Huvilalle ei ollut puhelinta ja monesti tuli yllätyksiä arkiseen oloon, kun isä
toi vieraita tutustumaan rakentajaharrastukseensa.
Molemmat vanhempamme olivat ahkeria ja raittiita. Elämä oli turvallista rauhan aikana. Äitini vuosikymmenien aikana tekemä työmäärä liikkeen hyväksi ei
suinkaan ole vähäinen. Oli kyllä lastenhoitajia ja apulaisia taloustöissä, mutta

monet monituiset illat hän mm. valvoi
kahvilan puolella. Suuri osa henkilökunnasta oli ennen sotia talon ruuassa. Äitini
hankki ruoka-ainekset torilta ja kauppahallista yhteiseen väenpöytään. Onneksi
tori oli lähellä.
Muistan erään jouluaaton, kun kotiin tuli parikymmentä henkeä joulupäivälliselle. Lienen ollut 3- tai 4-vuotias ja keksin ”isän iloksi” sanoa: ”Kuningas Leijona kansansa kokosi”.
Kotimme oli kuin majatalo, kun sukulaisia yöpyi varsinkin markkina- aikaan
ja muutenkin kaupungissa käydessään.
Nukkumapaikkoja oli ja äiti laittoi ruokaa. Kaikki olivat tervetulleita.
Äidin erikoisalana olivat käsityöt, joita
hän teki usein yöllä päivää jatkaen. Hän
ompeli itse lasten puvut ja hienoja kodintekstiilejä. Liinoja, kirjailtuja verhoja
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Suurelta osin tiedot tähän
kertomukseen olen saanut Marjatan pitämästä
puheesta 22.9.1964, kun
”V. Pitkäsen perilliset” liike täytti 50 vuotta. Lisäksi
asiaa on löytynyt Marjatan muistiinpanoista, päiväkirjan omaisista vihkosista, sekä omia muistojani.
Juhlassa jaettiin 8
työntekijälle ansiomerkit nuhteettomasta ja yhtäjaksoisesta työstä ja
Marjatalle hopeinen ansiomerkki 20-vuotisesta
palveluksesta. Tämä oli
liikkeen viimeinen varsinainen juhla.

Leipomon lehti-ilmoitus vuodelta 1954.
tä. Marjatta teki ansiokkaan uran suvun
yrityksen johdossa 1980-luvun alkupuolelle. Kahvilatoiminta oli lopetettu jo aiemmin v. 1948.

Kun Parviaisten sukuseura perustettiin, oli Marjatta Pitkänen aktiivisesti mukana toimien mm.
sihteerinä monet vuodet. Sukurakkaana
ihmisenä hän jakoi sukutietoa ja innosti nuorempia kokoamaan tietoja omasta
lähisuvustaan. •

IN MEMORIAM

Hilkka Saarinen 1920–2008

Hilkka Liisa Saarinen, o.s. Pitkänen, syntyi Kuopiossa
11.7.1920. Vanhemmat olivat Hilda Antintytär Parviainen s.
1891 ja Viktor Pitkänen s. 1890. Hilkka oli leipomo- ja konditoria-alan yrittäjäperheessä neljän tyttären sisarussarjan
toiseksi vanhin.

Työ ja koti olivat Hilkalle tärkeät ja omat harrastukset jäivät vähäisiksi. Merja-tyttären kouluajan äiti toimi aktiivisesti Kuopion Yhteiskoulun naistoimikunnassa, joka tuki koulua esimerkiksi ostamalla pianon. Miehensä Jorman kanssa
Hilkka Saarinen osallistui monella tavoin seurakunnan toimintaan. Hilkka rentoutui mielellään samoilemalla metsässä ja nautti oleskelustaan mökillä Kehvolla. Marjojen ja sienien poimiminen, niin kuin säilöminenkin, olivat aina hänen lempipuuhiaan.

Hilkka Saarinen kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion Tyttölyseosta 1942 ja valmistui farmaseutiksi Helsingin Yliopistosta.
Hän työskenteli aluksi mm. Kuopion Lastenlinnassa ja Tarinaharjun Parantolassa Siilinjärvellä. Nämä sairaalat yhdistettiin myöhemmin perustettuun Kuopion Yliopistolliseen
Keskussairaalaan, jonka apteekissa Hilkka jatkoi farmaseuttina eläkkeelle pääsyynsä
asti. Hilkka Saarinen pätevöityi tehtäviinsä useilla farmasian alan kursseilla. Työtoverit kutsuivat häntä Liisa Pilleriksi.

Hilkka Saarinen oli Parviaisten Sukuseuran perustajajäsen. Suku ja yhteydenpito olivat hänelle tärkeitä. Valoisaa
ja herttaista Hilkkaa oli helppo lähestyä, koti oli aina avoin
sukulaisille ja ystäville läheltä
ja kaukaa.

Hilkka tutustui juhannuksena 1947 sukulaisensa häissä
raumalaiseen Jorma Johannes
Saariseen ja pari avioitui lokakuussa 1948. Vuonna 1956
perheeseen saatiin odotettu tytär Merja.

Hilkka Saarinen kuoli 7.12.
2008 Kuopiossa. Häntä jäi kaipaamaan Saksassa asuvan tyttären perheen lisäksi suuri sukulaisten ja ystävien joukko.

Hilkka Saarinen ja tytär Merja
Saarinen-Padmanabhan (vas.).
Parviaisten parissa kesä 2009
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Parviaiset ja Martat täydentävät toisiaan
Säynätsalopäivillä voi nauttia Parviaisten ja Marttojen seurasta Vanhassa Pappilassa
– Sanna Humalajoki –

Teuvo Parviainen Marttojen kahvituspöydän äärellä Säynätsalopäivillä 2007.
Säynätsalopäivillä juhlitaan uusilla tavoilla tänä vuonna. 30-vuotispäiviensä kunniaksi tapahtuma on venynyt reilun viikon mittaiseksi. Koko saariston kesäjuhla
on edellisvuosien tapaan kulttuuri- ja urheilu- ja yhteisöllisyyspainotteinen.
Tapahtuman yhteisöllistä luonnetta korostavat erityisesti uudet yhteistyökuviot
ja ohjelmanumerot. Yksi näistä on 15.–
16.8. Vanhaan Pappilaan sijoittuva Parviaisten sukuseuran ja Säynätsalon Martat
ry:n yhteisohjelma tarjoaa taidetta ja perinteitä kaiken ikäisille. Ohjelmaan kuuluu mm. sukuseuran perinne- ja kädentaitonäyttelyt, laulaja Jari Parviaisen kahvikonsertti ja Marttojen nukkenäyttely.
Esillä on myös tuttuun tapaan Parviaisten sukukirjoja.
Järjestöt ovat aiemminkin tehneet yhteistyötä, joka on saanut alkunsa leivonnaisista. Säynätsalo-seura ry:n sihteeri Kauno Lehtomäki tutustutti järjestöt toisiinsa. Nykyisin yhteistyö ja sen jatkaminen
on jo itsestään selvää. – Parviaisethan
ovat käyneet Säynätsalossa eri tilaisuuksissa jo vuosia. Säynätsalopäivillä 2007
juhlakulkueen yhteydessä oli hieno Marttojen munkkikahvitus. Kun sukuseuram-
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me järjesti tapahtuman kesäkuussa 2008
myös Säynätsaloon, oli itsestään selvää,
että pyydetään kahvitus Martoilta, kertoo
Leena Hänninen Parviaisten sukuseurasta. – Koen, että Martat ja Parviaiset, täydennämme hyvin toisiamme sekä tapahtumien että henkisen puolen yhteen kuuluvuudella, jatkaa Hänninen.
Parviaiset osallistuvat Säynätsalopäiviin
yhteisohjelman lisäksi myös jumalanpalveluksessa ja seppeleenlaskussa sankarihaudalle. Sukuseura järjestää myös sunnuntaina 16.8. ”Elinvoimaa kulttuurista”
-keskustelutilaisuuden, jossa ovat mukana mm. kansanedustaja Aila Paloniemi ja
kulttuurilautakunnan pj:n varajäsen Risto Krogerus.
Nukketaitelija Pirkko Järvisen ja Marttojen opintokerhon nukkenäyttely on esillä Parviaisten näyttelyjen rinnalla. Jyväskylän Martat ry:n puheenjohtaja Järvinen
on ollut Martta lapsuudesta asti ja silloin
jo leikkinyt Martta nukeilla. – Vuonna
1907 Turun Martat ry alkoi tehdä nukkeja. Yleensä tulee mieleen Martta pukuun
puettu nukke, kun ajatellaan Marttojen
nukkeja, mutta nämä ovat ihan tavallisia
nukkeja, jotka ovat Martat itse tehneet.

Yhteisohjelma tarjoaa näkemistä ja kokemista kaikille. – Tärkeintä tässä kaikessa
on vanhojen ystävien tapaaminen ja yhdessä tekeminen, sanoo Martta ry:n Mirja Rouhiainen. Vanhuksia toivotaan tapahtumapaikalle nauttimaan tarjoiluista
ja viihdykkeistä. Suunnitteilla on soittoa
ja laulua, mutta ohjelman vielä eläessä,
luvassa saattaa olla myös yhdessä tehtäviä käsitöitä. Yhteiskuljetus ikä-ihmisille
on suunnitteilla yhteistyössä Kartturiajurit ky:n ja SPR:n kanssa.
Nälkäisenä ei Pappilassa tarvitse olla.
Marttojen kahvipisteestä saa Säynätsalon
Marttojen perinteisiä leivonnaisia. Saatavilla on karjalanpiirakoita ja kookoshiutalepullia. Kahvikupin kanssa nämä herkut kruunaavat elämyksen.
Lauantai 15.8. ja Sunnuntai 16.8.
Klo 12.00–16.00
PAPPILAN MARTAT JA PARVIAISET
Sisältö mm: Marttojen kahvipiste ja järjestötoiminnan esittelyä. Nukketaitelija
Pirkko Järvisen ja Marttojen opintokerhon nukkenäyttely. Parviaisten suvun
kädentaitoja, harrastuksia, perinneleluja ym. ja Jari Parviaisen kahvikonsertti.
Vanha pappila, Pappilantie, Säynätsalo
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SÄYNÄTSALO-PÄIVÄT 14.–16.8.2009

Martat ja Parviaiset Pappilassa

”Parviaiset saapuu Säynätsaloon” Säynätsalopäivillä 2007. Kuva: Teuvo Parviainen.
Lauantaina 15.8. klo 10–16
Parviaisten sukututkimus ym. kirjallisuutta esillä
Parviaisten käden taitoa -näyttelyssä
– Aulis Parviainen Kuokkalasta, puu- ym. käsitöitä
– Tapani Parviainen Palokasta, maalauksia
– Merja Dahlman Palokasta, keramiikkatöitä
– Milla Olkkonen (13 v) Tikkalasta, piirustuksia
– Sirkka Leppänen Säynätsalosta, käsitöitä
– Tauno Parviainen Säynätsalosta, tuohi- ym. käsitöitä
Perinnenäyttely
– perinneleluja ja astioita ja Hanna Parviaisen omenataulu näytteillä
– Aulis Parviaisen keräämiä vanhoja aapisia ja vanhoja rahoja
KAHVIKONSERTTI, laulaja Jari Parviainen, säestää Kari Parviainen

Sunnuntaina 16.8. klo 12–16
Näyttelyt jatkuvat
”ELINVOIMAA KULTTUURISTA”, keskustelutilaisuus klo 14–15, mukana ovat mm.
kansanedustaja Aila Paloniemi ja kulttuurilautakunnan pj:n varajäsen Risto Krogerus.
Tilaisuuksiin vapaa pääsy.

Parviaisten parissa kesä 2009
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Säynätsalopäivien yhteisöllinen merkitys
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa kulttuurituotantoa opiskeleva ja kesäkuussa valmistuva (kulttuurituottaja AMK) Sanna Humalajoki on tehnyt
opinnäytetyönsä Säynätsalopäivistä. Työ
käsittelee Säynätsalopäivien suunnittelua
ja toteutusta. Opinnäytetyö on nimeltään
Jyväskylä ja Säynätsalopäivät: Kaupungin
rooli paikalliskulttuurin ja yhteisöllisyyden ylläpitäjänä.
Säynätsalo on Jyväskylän saaristokaupunginosa, jonka asukasluku on n. 3,350.
Säynätsalopäivät on alueen suurin ja merkittävin kulttuuritapahtuma, jonka katsotaan olevan sen kulttuurielämän jokavuotinen huipentuma. Tapahtuma tuotetaan saariston asukkaiden talkootyövoimalla.
Opinnäytetyö käsittelee tapahtumatuotantoa kulttuuri-identiteetin, paikallisuuden ja yhteisöllisyyden pohjalta. Työssä
käsitellään myös Johan Parviaisen Säy-

telujen ja tutkijan oman havainnoinnin
kautta Säynätsalopäivien 2008 tuotantoprosessin aikana ja sen jälkeen. Aineistoon kuuluu myös Säynätsalon kunnan ja
Jyväskylän kaupungin Säynätsalon aluetoimiston arkistomateriaalia ja paikallisen lehden, Säynätsalon Sanomien arkistomateriaalia.

Sanna Humalajoki tuntee
Säynätsalopäivät perikotaisin.
nätsalolle ja säynätsalolaisille jättämää
perintöä – Parviaisten henkeä, joka jollain tavoilla tuntuu vielä leijuvan saaristossa ja sen asukkaiden sydämissä.
Aineistoa tutkimukseen on kerätty eläytymismenetelmän, asiantuntijahaastat-

Tutkimuksen keskiössä on Säynätsalopäivien järjestelytoimikunnan työskentelyprosessi ja erityisesti koordinoivan tahon
rooli tapahtuman tuotannossa. Työssä on
selvitetty ratkaisuja mm. tiedotukseen ja
markkinointiin sekä talkootyöläisten sitouttamiseen ja vaihtuvuuteen liittyviin
ongelmiin. Työssä on otettu myös esille vuoden 2009 alussa voimaan astuneen
kuntaliitoksen mahdolliset vaikutukset
Säynätsalopäiville.
Opinnäytetyö esitellään Säynätsalopäivillä maanantaina 10.8. klo 13, Säynätsalon
Kunnantalon valtuustosalissa.

Hyvä sukuseuran jäsen, anna äänesi kuulua!
Parviaisten parissa -lehti haluaa
jatkossa toimia entistä enemmän
myös itse kunkin jäsenen äänitorvena ja toiveiden täyttäjänä.

Seuran toiminnan sekä lehden sisällön kehittämiseksi toivomme
saavamme teiltä myös palautetta
seuraavista aihepiireistä:

– mitä odotat seuran toiminnalta
tulevaisuudessa?
– mistä aiheista haluaisit lukea
sukuseuran lehdestä?

Toivomme jäsenten lähettävän
meille omia tekstejään ja valokuviaan; mitkä asiat / ihmiset / rakennukset / paikat yms. ilmentävät
mielestäsi hyvin parviaisuutta.

– kuinka liityit seuran jäseneksi?
– mikä on pitänyt sinut jäsenenä?
– 	miten olet osallistunut seuran
toimintaan?
– mikä on mielestäsi seuran
tärkein tehtävä?

Palautteet voi lähettää lehden
toimitukseen Lea H Parviaiselle:
lea.parviainen@pp.inet.fi
tai
Törmäkuja 2 A 2
42300 Jämsänkoski

Parviaisten vaakunatuotteet

Sukuseurojen Keskusliitto 30 vuotta
Tasavuosia täyttävän Sukuseurojen Kes- esityksessään venäläistä henkilötietolakia Juhlavuoden ohjelmaa
kusliiton juhlaseminaari pidettiin Hyvin- sukututkijan kannalta ja hänen jälkeensä
käällä 29.5. Seminaariin oli kokoontu- keskusliiton hallituksen jäsen, OTL Veik- Juhlavuoden aikana keskusliitto ja Sukunut salin täysi keskusliiton jäsenseurojen ko Leskelä kertoi vastaavasti suomalai- viesti-lehti järjestävät kolme sukuaiheisedustajia, yhteistyökumppaneita sekä su- sesta henkilötietolaista sukututkijan nä- ta kilpailua. Sukuseurojen toimintaan akvuistaan ja sukututkimuksesta kiinnostu- kökulmasta. Sukututkimusopettaja Anja tiivisesti osallistuvat tai toimintaa sivusneita henkilöitä. Keskusliiton puheenjoh- Nieminen-Porkka esitteli kokemuksiaan ta seuraavat voivat osallistua kirjoituskiltaja Juha-Veikko Kurjen toivotettua läs- sukututkimuksen opetuksesta verkossa pailuun, jonka aiheena on Sukuyhteisöni,
näolijat tervetulleiksi Hyvinkään kaupun- ja seminaarin päätteeksi dosentti Sanna väriä ja uskoa elämään. Lasten ja nuorginjohtaja Raimo Lahti esitti kaupungin Kaisa Spoof valotti uusimman sukuseu- ten kirjoituskilpailun aiheena on Sukuni
tervehdyksen. Juhlavuoden suojelija Mit- ratutkimuksen tuoreita tuloksia.
vuonna 2050. Lisäksi sukuseurat ja sukuro Repo puhui suvun merkitutkimusyhdistykset voivat
tyksestä ja kannusti yleisöä
ottaa osaa Sukulehtikilpaiolemaan mukana sukuseuraluun. Kilpailuihin tulee osaltoiminnassa sekä jatkamaan
listua 4.9. mennessä
sukujensa tutkimista.
30.10.–1.11. seilataan SuKarjalan Tasavallan Kankuristeily, jonka ohjelmassa
sallisen arkiston tervehdykon viihteen lisäksi mm. susen esitti arkiston johtaja Tatkututkimuksen ja sukuseurajana Anokhova, joka kertoi
toiminnan tietoiskuja. Risteiarkistonsa tarjoamista mahlylle osallistuu myös Karjalan
dollisuuksista sukututkijoille.
Liiton piirien sekä pitäjäseuLisäksi johtaja Anokhova kerrojen edustajia. Ilmoittaututoi keskusliiton kanssa tehtämiset 18.8. mennessä.
västä yhteistyöstä, joka konkretisoitui ennen seminaaria
Lisätiedot:
Sukuseurojen Keskusliitto
allekirjoitetulla sopimukselSavilankatu 1 b, 00250 Hki
la, jossa sovittiin tulevaisuuden yhteistyön peruslinjois- Keskusliiton hallituksen puheejohtaja Juha-Veikko Kurki (09) 4369 9450
ja Karjalan Tasavallan Kansallisen arkiston johtaja
toimisto@suvut.fi
ta. Arkiston osastopäällikwww.suvut.fi
kö Elena Usachjova tarkasteli
Tatjana Anokhova. Taustalla Tulkki Irma Tatti.
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Isännänviiri on 4,5 m pitkä,
se on suunniteltu noin 8–10 m
korkeaan lipputankoon.

Pinssi
Adressi ja suruadressi nauhalla
Kortti (taitettu, kaksi erilaista)
T-paidat, eri värejä ja kokoja
Viinilasit 6 kpl
Olutlasit 6 kpl
Maljakko (erilaisia)
Lasilautanen, pieni
Lasilautanen, iso
Lasilautaset yhdessä (pieni + iso)
Pöytästandaari
Parviaisten isännänviiri

8
10
1
14
40
55
20
10
15
20
50
100

Tilaukset:
Mikko Parviainen
mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi
puh. 044 077 7487
Lohkaretie 11 C 6, 70700 Kuopio
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ESIMIES

VARAESIMIES
Parviaisten Sukuseura ry

Sukuneuvoston jäsenet 2008–2011
Kari-Matti Piilahti: Parviaisten suku 1
Kirjan kolmas painos tuli myyntiin kesäkuussa 2006.

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

Kirjassa kuvataan Parviaisten vaiheet 1500-luvulta
isoonvihaan asti 1700-lu
vulle. Lähtökotina oli Soisalon saari, jossa asui 16
Parviaisten ruokakuntaa
1500-luvun puolivälissä.
Sieltä suku hajaantui Pohjois-Savoon, Pohjois-Kar
jalaan, ylipäänsä pohjoiseen Pudasjärveä myöten,
yksi joukko myös Pohjan
maalle Soiniin. Periaattees
sa kaikki Parviaiset ovat sukua keskenään.
Kari-Matti Piilahti sai kirjasta kunniamaininnan sukukirja
kilpailussa vuonna 2000, joten kirja on korkeatasoinen.

Parvviisii-kirja on laaja teos Parviaisten karjalaisista sukuhaaroista. Kirja ei
koostu vain julkaistuista
sukutauluista. Ensimmäi
sessä osassa on laaja historia osuus. Kari-Matti Pii
lahden, Marjatta Bellin ja
Tuula Kiisken kirjoittamista
ajan ja elinolojen kuvauksista saa monipuolisen kuvan
elämästä 1700–1900-lukujen välisenä aikana. Teoksesta välittyy selvästi kuin
ka Suomen historian vaiheet ovat vaikuttaneet Parviaisten eläämään ja Parviaiset ovat
vaikuttaneet monin tavoin Suomen historiaan. Erityisen hienoja ovat sukulaisten tallennetut muistelot. Kirjan kuvituk
sena on vanhojen kuvien lisäksi kauniita lyijykynäpiirroksia,
jotka antavat kirjalle miellyttävän ilmeen. Puolet kirjasta on
varattu sukutauluille. Hakemistot on laadittu huolella ja ne
nopeuttavat suunnattomasti paikkojen ja henkilöiden löytymistä. Kirja on mainio hakuteos paitsi juuriaan etsiville Parviaisille myös muiden karjalaisten sukujen sukututkijoille.
Tämä on ehdottomasti tutustumisen arvoinen teos.

Kirjoja voi tilata Mikko Parviaiselta Lohkaretie 11 C 6,
70700 Kuopio, puh. 044 077 7487, mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi. Parviaisten suku 1 -kirjan hinta jäsenille
on 40 € + postikulut, muille 45 € + postikulut. Parviaisten
suku 2 -kirjan hinta jäsenille on 80 € + postikulut, muille
90 € + postikulut. Kirjat lähetetään postiennakolla.

ESIMIES
ESIMIES

VARAESIMIES
VARAESIMIES
Teuvo Parviainen
Järvenpääntie 501
07170 Pornainen
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
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

Mikko Parviainen
Lohkaretie 11 C 6
70700 Kuopio
044 077 7487
mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi

Maria Parviainen
Suvantokatu 10 D 33
80100 Joensuu

Pirkko Siltanen
Leppäkertuntie 4 C
02120 Espoo
050 596 2041
pirkkohelmi.siltanen@elisanet.fi

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

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

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

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

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

Helena Holopainen
Vaahtorinne 3 A 15
01600 Vantaa
050 596 2727

Lea Parviainen
Karisuontie 10
45610 Koria
040 562 0499
lea.parviainen@elisanet.fi

Pertti Parviainen
Tervaruukinkatu 5 as. 5
41160 Tikkakoski
040 556 0361
pertti.parviainen@pp3.inet.fi

Katja Parviainen
Sammonkatu 37 B 33
33540 Tampere
040 504 6089
katja.parviainen@dnainternet.fi

Viereisen sivun kuva: Sukuneuvosto piti kokoustaan Sukuseurojen Keskusliiton toimistossa 30.3.2009. Kuvassa vasemmalta Lea Parviainen, Briitta Kolehmainen, Helena Holopainen, Ulpu Valkama, pöydän päässä Hilkka Alkkiomäki,
Pirkko Siltanen, Leena Hänninen, Kyösti Thum, Maria Parviainen ja Mikko Parviainen. Kuvan otti Teuvo Parviainen.
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Johan Parviaisen logolla varustettua astiastoa säilytetään UPM:n tiloissa Säynätsalossa.
Astiat ovat esillä Säynätsalopäivillä 15.–16.8. Parviaisten suvun perinnenäyttelyssä.
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