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Esimiehen kynästä
Hyvät sukuseuralaiset!
Menneen syksyn isoin uutinen on varmaan ollut Eurooppaa ja
siinä ohessa Suomea kohdannut kansainvaellus. Päivä päivän jälkeen olemme nähneet uutiskuvia Välimeren yli tulevista pakolaisveneistä ja eri maiden rajoilla olevista ihmisistä, jotka toivovat pääsevänsä rajan yli. Tämä ihmisvirta on nyt saavuttanut
myös Suomen. Suhtautumisemme turvapaikan hakijoihin vaihtelee huomattavasti. Eri järjestöt ovat saaneet runsaasti lahjoituksia pakolaisten auttamiseksi ja paljon on löytynyt myös vapaaehtoisia avustustyöntekijöitä. Toisaalta myös rajoja on vaadittu kiinni ja polttopulloja on lentänyt kohti vastaanottokeskuksia.
Useissa kirjoituksissa nykyistä pakolaistulvaa on verrattu Amerikan siirtolaisuuteen 1900-luvun alussa tai muuttoliikkeeseen
Ruotsiin 1970-luvulla. Olivatko Amerikkaan tai Ruotsiin lähteneet Parviaiset elintasopakolaisia? Ainakin lähtijöitä kannusti
toivo paremmasta, leveämpi leipä ja työpaikka. Onpa viime sotien aikaisia evakkojakin rinnastettu nykyisiin turvapaikanhakijoihin. Sodan jaloista silloinkin lähdettiin, tosin matka suuntautui oman maan toisiin osiin.

Maahanmuutto keskustelussa keskeinen käsite on kotouttaminen, eli kuinka tulija sopeutetaan uuteen maahan ja toisenlaiseen
kulttuuriin. Toisaalta, kadottaako ihminen juurensa? Menettääkö
muuttaja perheen ja suvun tarjoaman turvaverkon? Tästä aiheesta lehden toimitus ottaa mielellään muisteluksia vastaan. Millaisena evakkoon lähteneet Karjalan Parviaiset kokivat elämän uudessa ympäristössä? Vieläkö uudet sukupolvet kokevat olevansa
karjalaisia? Mitä koettiin sotalapsena Ruotsissa? Millaista elämä
oli 1970-luvulla Tukholmassa tai Göteborgissa?
Muistakaamme joulun sanoma ja olkoon maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto.
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LAPSUUTENI PAHAKALA
Poikani kymmenvuotias tytär, Valeria kysyi minulta: ”Mummo, katsoitko sinä pienenä neloskanavaa?”
Siitä sain ajatuksen kirjoittaa lapsuudestani sodan aikana ja sen jälkeen.

Talo mäen päällä

kirkolle (25 km), jossa menimme kahvilaan ja isä osti meille vadelmalimsaa ja
jäätelöä. En pitänyt kummastakaan, mutta matka oli elämys.
Pahakalan talo sijaitsi korkealla mäellä. Talo oli eteläpuolella pihaa. Sitten oli
kaksi aittaa länsipuo-lella. Seuraavaksi oli
talli-, varasto- ja puuliiterirakennus. Pohjoispuolella oli lantala, navetta ja katettu
tanhua, jossa säilytettiin heiniä ja muita
eläinten ruokia ja aluseksi tuotuja sammaleita. Navetan edestä alkoi karjapiha itälaidalle. Siitä johti kujoset metsään.
Kesällä lehmät kävivät metsässä päivisin
ja tulivat yöksi kotiin karjapihalle. Kesäl-

lä lehmät eivät olleet lainkaan navetassa.
Monesti, kun lehmät tulivat kotiin, käytiin lypsämässä mukiin maitoa lehmän
tissistä. Lämmin maito maistui hyvältä,
eikä tarvinnut pastorointia. Itälaidalla pihaa oli iso pihlaja ja kuusi. Miehen kädet eivät yltäneet kuusen ympäri. Kuusen
alaoksassa oli narukeinu, joka oli kovassa
käytössä kesäisin. Myös pihlajassa oli yksi
hyvin käyttökelpoinen oksa. Vauhtia ottamalla jaksoimme hypätä oksaan ja se toimi trapetsina. Me Liisan kanssa keikuimme oksassa ja roikuimme polvitaipeista
pää alaspäin. Tosin pihlajanoksassa keikkuminen oli kiellettyä, kun vanhempia ei
ollut näköpiirissä, niin me
roikuimme oksassa.

Olen syntynyt kesäkuussa 1942 Pahakalassa Ilomantsissa. Meitä oli 3 sisarusta.
Irma on syntynyt 1937 helmikuussa ja on
minua viisi vuotta vanhempi. Maila oli
syntynyt elokuussa 1938 ja kuoli evakossa
Vieremällä helmikuussa 1940. Maija Liisa
on syntynyt toukokuussa 1941. Olin vähän alle kaksivuotias, kun äitini kuoli sydänhalvaukseen ollessaan
viemässä isääni lomalta
takaisin rintamalle. Me
lapset olimme sukulaisten
riesana jonkin aikaa. En
osaa sanoa kuinka kauan. Sitten meille tuli inkeriläinen äiti, tytär Katri ja
tyttären poika Ville, jotka
alkoivat huolehtia meistä,
kun isä oli vielä rintamalla. Vanhempi inkeriläisnainen joutui pakkoluovutetuksi takaisin Neuvostoliittoon ja Katri jäi
Villen kanssa Suomeen
mentyään naimisiin naapurin pojan kanssa.
Pahakala sijaitsee Ilomantsissa 25 km kirkonkylästä etelään päin aivan
Venäjän rajan läheisyydessä. Osa meidän maista
on jäänyt Venäjän puolelle. Alkuun Pahakalaan ei
ollut kuin hevostie.
Olin jo kymmenvuotias, kun tietä kunnostettiin
niin paljon, että autolla
pääsi pihaan. Sen kunniaksi isäni oli sopinut Tuupovaarassa asuvan Kalle Parviaisen kanssa, että
hän tulee hakemaan meidät sunnuntaina. Kallella oli taksi siihen aikaan.
Me ajoimme Ilomantsin
Helli ja Pekka Johannes Parviainen sylissään Irma ja Maila.
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Töitä pienestä pitäen
Siihen aikaan lasten piti
tehdä töitä. Jo varhaisessa
vaiheessa meidän tehtäviämme oli puiden tuonti sisälle liiteristä. Talvisaikaan silppujen nouto
riiheltä hevosten appeita
varten. Hevosten alla käytettiin havuja ja niitä piti hakata kuusen oksista.
Kerran tuli riitaa Liisan
kanssa siitä, kumpi hakkaa
ja kumpi levittää ne talliin.
Pääsimme yhteisymmärrykseen siten, että Liisa
hakkaa ja minä pidän havua pölkyllä. Seuraus oli,
että Liisa nappasi minun
käsineestä kärjen pois kassaralla. En uskaltanut enää
pidellä oksaa vaan hakkasin itse ja jouduin myös levittämään havut talliin. Iltaisin piti myös repiä sammalta lehmien aluseksi.
Pihassa oli kaivo, joka oli 12 metriä syvä. Siinä ei ollut kuitenkaan vettä kuin syksyllä ja keväällä. Talvella oli haettava vesi mäen alta niin karjalle
kuin ihmisillekin. Meillä
oli vesikeikka aina ennen
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kouluun lähtöä. Reessä oli
kosmuksella ja Liisan sikaksi sadan litran tynnypulin kuorilla. Niistä teeriä ja kaksi viidenkymtettiin meille mekot. Selmenen litran saavia. Sama
ma lähti käymään kaupaskeikka oli myös koulusta
sa Haukivaarassa (matkaa
tultua. Paljon sulatettiin
noin 4 km) kävellen. Uuvettä myös lumesta.
det mekot oli hengarisIsä ajoi talvella tukkia
sa kammarin seinällä. Me
metsästä. Kun Irma pääsi
tietenkin halusimme kokoulusta, niin hänkin ajoi
keilla niitä, panimme ne
tukkeja. Minä tein hevopäälle eikä raskittu heitsille valmiiksi appeen,
tää niitä pois. Keksimme,
(olkia, jauhoja ja lämminettä mennään laskemaan
tä vettä) Meillä poltettiin
mäkeä. Sidottiin sukset
hellassa kelopuita. Isä toi
yhteen ja laskettiin istukeloja metsästä aina tulallaan. Seurauksena meklessaan. Kelopuut ja myös
kojen takapuoli oli vanutuunipuut sahattiin sahaltunut niin pahoin, että
la, joka toimi polttomootmekot olivat käyttökelvottorilla.
tomat ja seuraukset tunKeväisin koko piha latuivat myös takapuolessa.
kaistiin varpuluudalla.
Eräänä sunnuntaipäiSiihen kului useampi päivänä isä ja Selma olivat
vä ja useampi luuta. Se
ruokalevolla ja Irma nukoli ikävää puuhaa, vaikka
kui aitassa. Minä opettemukana oli koko perhe
lin ajamaan pyörällä. Emlakaisemassa. Oli se piha
me saaneet käyttää naiskyllä kaunis sen jälkeen.
ten pyörää koska se oli
Kesäisin hellassa poluusi. Opettelin ajamaan
tettiin oksia. Meidän pimiesten pyörällä tangon
ti käydä katkomassa niitä
välistä. Opin ajamaan ja
lähi metsästä. Myös kasjuoksin kertomaan Isälsaralla katkottiin isompia
Sisarukset Aini, Irma ja Liisa kotinsa edustalla.
le ja Selmalle, että osaan
leppäpuita. Isä teki peltoa
ajaa pyörällä, tulkaa katmäen alle. Mäen päällä pellot olivat kiLähellä ulkorappusia oli tasainen ki- somaan. He halusivat jatkaa unia. Menin
vikkoisia, mutta mäen alla ei ollut kiviä. vi. Joskus kauniina sunnuntaipäivänä isä Irman luokse aittaan, mutta sama tulos.
Myös siellä piti olla mukana raivaamassa toi rammarin siihen kivelle ja soitteli le- Kukaan ei ollut kiinnostunut. En tiedä,
isompia risuja polttopuiksi. Loput poltet- vyjä. Päästi hevosen irti pihaan kaveriksi mikä meni päähäni. Liisa oli saanut juutiin kaskena. Kasken poltossa täytyi olla kuuntelemaan musiikkia.
ri valkoisen kauniin kesätakin. Se roikkui
mukana valvomassa tulta.
kammarin seinällä. Laitoin sen päälleni
Työnteko ei kuitenkaan ollut niin Selma tuli taloon
ja lähdin ulos. Päästin emakon seuraksetiukkapipoista, vaan kyllä me keksimme Seuraava muistikuva on, kun isä ei ollut ni. Juoksimme sen kanssa jonkin aikaa,
kaikenlaista leikkiä välipalaksi.
vielä kotona ja meillä oli apulaisena Sel- kun emakko sai minut kiinni ja näykkäma Loijas. Selma kirjoitti kirjettä isälle. si takapuolesta, seuraus, Liisan takista oli
Radio ja rammari
Minä olin polvillani penkillä pöydän toi- irronnut iso palkeenkieli
Eräänä lauantaina isä tuli äitini veljen, sella puolen. Yht´äkkiä tajusin, mitä hän
Heikki Ikosen kanssa kotiin. Hänellä oli kirjoitti ja aloin lukea ääneen. Seuraavak- Kavala käärme pisti
radio mukana. Kylässä ei ollut vielä ra- si minulle tuli lähtö pöydän äärestä. Sen Olin jo viiden vanha, kun olimme pelloldiota muualla. Heikillä oli reppu seläs- jälkeen aloin lukea Irman koulukirjoja si- la, jota sanottiin autionperäksi, noin puosä. Repussa oli akku ja kuivaparisto ra- ten, että revin lehden, kun sain sen luet- likilometriä pihasta. Olin Irman ja Liisan
diota varten. Kun hän otti repun pois, tua. Seuraukset tunsin seuraavaksi taka- kanssa mansikoita poimimassa. Näin kiniin huomattiin, että selkä oli ihan pal- puolessani.
viraunion kupeessa komeita mansikoijaana. Akusta tai kuivaparistosta oli valuKerran isä ja Selma olivat päivän pois- ta. Näin myös käärmeen raunion toiselnut happoa ja syövyttänyt vaatteet repun sa. Oli huhtikuu vuonna 1946. Kun he tu- la laidalla, mutta päätin kuitenkin poimia
alta, myös reppu oli osin syöpynyt. Ra- livat kotiin, isä sanoi että pistäkääpäs ty- mansikat sillä seurauksella, että käärme
diosta kuunneltiin vain uutiset, lauantain töt kahvipannu tulelle. Olemme menneet pisti minua sormeen. Huusin tytöille, ettoivotut levyt ja keskiviikkoisin kuunnel- Selman kanssa naimisiin. Kysyin Selmal- tä minua pisti käärme. Tytöt lähti juoksema. Joskus myös sunnuntaisin jumalan- ta, että pitääkö sinua sanoa nyt äidiksi. maan ja huusivat, että Ainia pisti käärme.
palvelus. Akkua piti säästää. Se piti käy- Selma vastasi, että sanokaa Selmaksi vaan. Isä sattui olemaan pihalla ja kuuli tyttödä lataamassa jossain muualla. Aika piSodan jälkeen oli pula kaikista vaatteis- jen huudon. Hän juoksi vastaan ja huusi,
an tämän jälkeen isä toi myös rammarin ta. Selma kehräsi omien lampaiden villas- että ei saa juosta. Tullessaan hän oli taitja äänilevyjä.
ta lankaa. Minun mekkolangat värjättiin tanut jo pajun oksia ja repi niistä kuor-
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ta nauhoiksi. Niistä hän laittoi siteen käsivarteen kyynärpään yläpuolelle ja ranteeseen. Serkkuni, Terho Ikonen oli sen
kesän meillä ja hän lähti polkupyörällä
hakemaan lääkkeitä (jodia ja lyijyvettä)
Ilomantsin kirkolta. Minä menin lepäämään eteisessä olevan sängyn päälle. Seuraava muistikuva on, kun heräsin aitassa.
Irma ja joku nainen seisoi siinä sängyn
vieressä. Se nainen oli kuulemma sukulainen Värtsilästä ja lääkäri. Olin ollut tajuttomana liki kuukauden.

Leikkiä ja laulua yhdessä
Vuonna 1949 syntyi Raija ja -51 Kari.
Liisa joutui lapsenhoitajaksi aina silloin,
kun Selma oli navetassa tai oli jotain muita kiireitä. Kerran heinäaikaan Liisa marisi, että hän ei katso noita pentuja. Aini saa aina olla heinäpellolla. Sitten minä
jäin lasten kanssa ja Liisa lähti heinäpellolle. Se iltapäivä riitti Liisalle heinäntekoa. Lasten kanssa leikkiminen oli kuitenkin helpompaa.
Irma oli niin paljon isompi, että hän
kävi jo kylällä auttelemassa taloissa, jos
emäntä oli sairastunut tai lapsivuoteessa.
Talvella Irma ajoi myös tukkia isän kanssa toisella hevosella.
Kerran leikimme Liisan kanssa lehmää. Navetta oli pöydän alla. Liisa oli
lehmä ja minä olin hoitaja. Olin hetken

jossakin poissa ja kun tulin takaisin, oli
lehmä tehnyt kakat. Hoitajan ja lehmän
välille kehkeytyi riita. Isä oli seurannut
sivusta meidän touhuja. Hän sanoi, että lehmä ei voi korjata kakkoja. Kyllä se
on hoitajan tehtävä. Sen jälkeen ei leikitty lehmää.
Kaikista hauskinta oli talvella iltaisin, kun aikuisetkin olivat mukana sokkosilla oloa. Varsinkin silloin, kun isälleni oli tukkia kaatamassa Otto Loijas. Kun
tukkisavotta oli lähellä, niin tekomiehet
asuivat meillä. Otto oli pitkä mies. Kun
hän lähti vauhdilla tuvan perältä takaperin kädet levällään. niin me lapset saatiin
juosta tosi paljon.
Joskus oli hyviä laulajia tekomiehinä.
Iltaisin laulettiin kaikki yhdessä Meillä oli Tannerin kuplettilaulukirja. Usein
laulettiin siitä.
Minä olen ollut aina innokas lukemaan. Monesti iltaisin varsinkin Selma
pyysi minua lukemaan ääneen. Aikuiset tekivät puhdetöitä. Selma kehräsi joko villa- tai pellavalankaa. Isä teki pärekoreja, korjaili valjaita tai rekiä. Milloin
mitäkin..

Rangaistuksena talon ympäri
Kerran Selman ollessa poissa sunnuntaipäivänä meillä oli kylässä serkkumme
Marja Ikonen. En muista, mistä meidän

vesisota alkoi. Kuitenkin myös isä oli siinä mukana. Selma tuli kotiin, Liisa ja minä jouduttiin nurkkaan ja Irma ja Marja
siivoamaan lattiaa. Isä istui pöydän ääressä ja naureskeli.
Me olimme Liisan kanssa vilkkaita
lapsia. Jouduimme usein rangaistuksen
uhriksi. Pahin rangaistus oli se, kun piti
kiertää taloa ympäri. Talon nurkalla piti
aina kurkata ettei vaan kukaan näe. Rangaistuksen kovuus määrättiin aina kierrosmäärällä.
Meillä oli sellainen pieni taulu seinällä meidän sängyn takana, jossa oli teksti: Kuule armas lapsikulta, ääntä linnun
laulavan. Me luimme sitä aina sanat takaperin. Kerran Liisa ei lopettanut hokemista vaikka sitä oli kielletty muutaman
kerran. Silloin Selma komensi Liisan liiterin eteen ja hänen piti huutaa kymmenen kertaa HÖÖÖ ja nostaa joka kerran
kädet ylös. Me katsoimme Selman kanssa ikkunasta. Se oli todella koomisen näköistä, mutta en uskaltanut nauraa koska
pelkäsin joutuvani sinne itsekin.

Tienestiä ja Amerikan paketteja
Talvella keräsimme käpyjä. Niistä saatiin
vähän omaa rahaa. Emme kuitenkaan
voineet poimia käpyjä kaadetuista puista, vaan meidän täytyi kiivetä puuhun ja
sieltä löytyi ne paremmat kävyt. Sama oli

Kun Pahakala paloi, jäi pihapiiriin jäljelle vain savusauna.
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kesällä, kun piti mennä taittamaan saunavastoja. Vastapuiksi kelpasi vaan sellaiset
puut, joihin voitiin kiivetä ja tulla latvasta roikkuen alas. Selma valitti, että meidän vaatteet on aina niin kamalan likaiset
ja pihkassa, ettei niitä saa kunnolla puhtaiksi. Sitten Selma keksi, että laitetaan ne
itse pesemään vaatteensa. Kesällä vaatteet
pestiin lähteellä. Siellä oli iso muuripata,
jossa lämmitettiin vettä. Lähteen vieressä
oli iso kallio. Meillä meni siellä koko päivä. Välillä käytiin vähän heiluttelemassa
vaatteita vedessä. En osaa sanoa, vieläkö
Selman piti pestä ne uudestaan.
Sodan jälkeen kylään tuli Amerikan paketteja. Jakajat oli sitä mieltä, että
meille orvoille pitää myös jakaa jotakin.
Meille tuli ruman värinen ruskea pitkä
naistentakki ja purkki Neskahvia. Takki
ei käynyt kenellekään. Me Liisan kanssa
löysimme sille käyttöä. Meidän täytyi Liisan kanssa kitkeä turnipsipenkkejä. Halkaisimme takin kahtia ja makasimme sen
päällä turnipsipenkkien välissä. Isä sattui
tulemaan pellon reunaan. Huomasimme,
että sitä alkoi naurattaa meidän hommat.
Hän käänsi päänsä pois, eikä sanonut mitään. En muista, miten kitkeminen sujui.

Talossa oli aina sijaa vieraille
ja tutuille
Meillä oli aina väkeä milloin mistäkin.
Talo oli neljän tien risteyksessä. Meillä
ei ollut koskaan ovet lukossa. Ulko-oven
vieressä tuvassa oli leveä penkki. Monesti siinnä nukkui joku vieras, joka oli matkalla, Ilomantsin kirkolle, Mutalahteen,
Patrikkaan, Tuupovaaraan ym. Eteisessä
oli sänky, jossa kesäaikaan saattoi vieraat
nukkua. Samoin uunin vieressä oli leveä
penkki, jossa saattoi myös nukkua varsinkin talvella se oli lämmin paikka.
Meillä oli Eeva, en muista hänen sukunimeä. Hän sai lapsen ja vanhemmat
ajoi hänet pois kotoa. Eeva oli apulaisena ja Irma joutui hoitamaan Eevan lasta.
En muista, kuinka kauan Eeva oli meillä. Hän kai meni naimisiin lapsen isän
kanssa. Sitten eräänä yönä meidän serkut Arvo ja Terho Ikonen tulivat meille. Heille oli tullut riita isänsä kanssa .
Terho kävi rippikoulun meillä ollessaan.
Luultavasti he auttoivat isää metsätöissä ym. Muuta muistikuvaa ei siltä ajalta ole kuin se, että Terho haki lääkkeet,
kun minua pisti käärme. Raija oli silloin
vauva. Meillä oli sellainen kannellinen
pärekori. Siihen kanteen laitettiin joku
vaate ja naru kiinnitettiin reunaan. Raijaa vedettiin sillä kannella pitkin lattiaa.
En muista kumpi oli vetämässä Arvo vai
Terho. Kuitenkin hän veti pitkillä aske-
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Aini Koskinen liittyi sukuseuraan 1995 Kuopiossa. Aini on nykyisessä sukuneuvostossa varajäsenenä sekä toimii sukuseuran rahastonhoitajana.
lilla vauhdilla ympäri tupaa. Korin kansi osui lattialla olevan karsinan luukun
avausrenkaaseen ja Raija kieri pitkin lattiaa toiseen päähän tupaa. Ei alkanut itkemään, vaan ihmetteli suurilla silmillä
tätä maailman menoa.
Sitten tuli Sirkka Parviainen. Hän oli
tätinsä Sylvi Ikosen luona Riihivaarassa.
Sylvi ei tullut toimeen Sirkan kanssa ja
Sirkka tuli meille. Sirkan meillä olosta on
jäänyt mieleen vain yksi tapahtuma. Sirkka oli laittanut isän huopatossut jalkaansa
ulos mennessään. Takaisin tultuaan hän
potkaisi tossut jalasta vähän liian voimallisesti. Yksi tossu lensi suoraan ikkunaan.
Onneksi meni rikki vain sisin lasi. En
muista, miten isä reagoi tapahtuneeseen.
Kerran tuli joukko mustalaisia meille. Heillä oli Orvokki niminen tyttö, joka
oli puoliksi valkolainen. Joukko piti häntä pahasti. Isä katseli sitä touhua ja sanoi,
että tämä tyttö sitten jääkin meille. kunnes osaatte käyttäytyä häntä kohtaan ihmismäisesti. Irma ja Liisa olivat silloin
koulussa. Minä pidin Orvokista. Hän oli
kiva leikkikaveri. En muista, kuinka kauan Orvokki oli meillä, mutta ikävöin häntä kovasti kun hänet haettiin pois.
Arvo ja Terho olivat meillä myöhemminkin. Muistan, kun Särkivaaran koululla oli nuori naisopettaja. Aune Määttänen. Terho kävi opettajan luona treffeillä.
Arvo kävi laittamassa yksi ilta pirun viulun ikkunan alle. Aina kun Terho yritti
pussata, niin Arvo nykäisi narusta ja viulu vingahti. Muistan, kun seuraavana aamuna oli kova äänistä keskustelua tapahtuneen johdosta.

Lapsuuden loppu
Olin täyttänyt juuri kolmentoista, kun
meille tuli Mutalahdesta Matveisen perhe
kylään. Heillä oli kaksi poikaa. He pyysivät minut mukaansa Mutalahteen pariksi viikoksi poikien seuraksi. Olin ollut
siellä muutaman päivän. Kävin kaupassa
päivällä. Siellä oli naapurin vanha isäntä,
joka sanoi, että missähän paletaan, kun
kukko nousi katolle punaista kukkoa katsomaan. Menin illalla viiden aikaan hakemaan postia. Linja-auton kuljettaja kysyi: ”Tiedätkö, että kotisi on palanut. Appiukoltanikin paloi pyörä ja hattu.” Se oli
shokki. Jalat ei tuntunut oikein pitävän.
Seuraavana sunnuntaina menin käymään kotona. Jäljellä oli vain savusauna.
Kaikki muut oli palanut. Isä oli onnistunut pelastamaan yhden piirongin, jossa
oli kaikki tärkeät paperit. Sovimme, että olen Matveisella niin kauan, kunnes
päästään muuttamaan. Valtio olisi avustanut uuden talon rakentamista, jos Pahakala olisi mennyt sukutilana. Oli kuitenkin ollut kaksi kauppaa. Isän ukki oli
lunastanut tilan katovuosien vaikeuksien
jälkeen ja isä oli ostanut tilan veljeltään
Taunolta ennen sotaa. Tauno oli selvännäkijä ja sanoi isälle, että hän ei tarvitse tilaa koska sota tulee ja hän tulee kaatumaan siellä. Niin sitten kävikin. Isä osti maatilan Hinnerjoelta ja pääsimme
muuttamaan elokuussa. Siihen päättyi
lapsuuteni Pahakalassa.

Parviaisten parissa 32/2015

Aini Koskinen

Tulukee Kuopijoon 11.6.2016
Parviaisten Sukuseuran 60-vuotisjuhla hotelli Scandicissa
Juhlapaikka sijaitsee Kuopion keskustassa Kallaveden rannalla
Osoite Scandic Kuopio, Satamakatu 1, 70100 Kuopio, puh. 017 195 111
Ohjelmassa tiedossa
Laulua, soittoa, puheita, näyttelyitä ja mukavaa yhdessäoloa
Päivän aikataulu
Sukujuhla
		
10.00 		
Ilmoittautuminen alkaa
		
11.00 – 13.00 Lounas
		13.30 		60-vuotisjuhla
				Kahvit
Risteily Kallavedellä (1,5 tuntia)
		17.00		Lähtö satamasta
Kustannukset
Juhla, lounas ja kahvit 40 €
Risteily 15 €
Ilmoittautumisohjeet ja tarkempaa tietoa juhlasta kevään jäsenkirjeessä.
Scandic Kuopio tarjoaa sukujuhlaan osallistuville majoituksen seuraavin hinnoin:
Yhden hengen huone 88 €, kahden hengen huone 98 €
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LEA TIRKKONEN

nainen täynnä elämän energiaa

Lea Tirkkonen näytelmässä Putkinotko. Kuva: Hannu Kouhonen.

K

esäpäivä on kääntynyt iltaan. Säyneisen kesäteatterissa, Koillis-Savossa, on alkamassa Joel Lehtosen kirjoittama, Pirkko Korhosen ohjaama näytelmä Putkinotko. Näyttelijät ovat
taitavia harrastajateatterilaisia. Heidän
joukossaan on tomera, farmaseutin roolia esittävä Lea Tirkkonen. Herää mielenkiinto, tarkemmin tutustuttaessa, kuka Lea oikeastaan on.

Parviaisiahan minä
lea Marjatta Tirkkonen, synt. 1951, o.s.
Parviainen, kuuluu ns. Kaavin Parvi-
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aisiin. Vanhemmat ovat Reino ja Maija-Liisa (Pasanen) Parviainen. Leppeällä savon murteella Lea haastelee juuristaan, perheestään ja elämästään. Lapsuuden kodissa, Säyneisen Viitaniemessä,
hän sai kasvaa kolmesta tyttärestä vanhimpana. Nykyinen koti ja perhe koostuu aviopuolisosta, Eino Tirkkonen, sekä samoin kolmesta tyttärestä ja kuudesta
ihanasta lapsenlapsesta. Päivätyönsä Lea
teki pankkialalla. Hän toimi vuosikymmeniä Koillis-Savon Osuuspankin Säyneisen konttorissa siihen asti, kunnes se
lakkautettiin.

Näytteleminen lähellä sydäntä
Pienessä, Juankosken kaupunkiin kuuluvassa Säyneisen kylässä, entisessä itsenäisessä kunnassa, on varsin aktiivinen harrastajateatteri toiminut vuosikymmeniä.
Useat näytelmistä ovat olleet opettaja, ohjaaja Pirkko Korhosen kirjoittamia. Esityksiä on kesällä uudella katetulla näyttämöllä ja talvella Seurantalossa. Lean koti sattuu olemaan muutaman kymmenen
metrin päässä teatterialueesta.
Lean tie teatterissa alkoi näyttämön
laidalta 2000-luvun alkupuolella: hänet
kutsuttiin kuiskaajaksi. Parin kolmen
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kuiskaajana toimitun näytelmän jälkeen
ohjaaja tarjosi pientä roolia. Tuosta ensimmäisestä osastaan huonokuuloisena kirjastonhoitaja Susanna-mummona
Lea naureskellen muistaa vielä kohdan
ja repliikin. Vanhainkodin keinutuolissa toinen mummo luki lehteä: ”Mies tappoi vaimonsa Tyrväällä…” Siihen Susanna: ”Hoh. Vai sillä tappo!”
Mieleenpainuvimpia näytelmiä Lean mielestä ovat olleet ne, joissa samalla
näyttämöllä on ollut oma tytär, Eveliina.
Eveliinallakaan ei ole teatterialan koulutusta, mutta mielenkiinto näyttelemiseen
on ilmeisesti syntynyt kodin perintönä.
Sisällöltään syvimmin koskettaneena Lea
pitää näytelmää Elämyskartano Euforia.
Siinä hän oli yksinhuoltajaäiti, jonka tytär – oma Eve – oli pyörätuolissa ja aikamies poika ryypäten ja rälläten haukkui
äitiään. Lisäksi äidillä oli romanssinpoikanen. Näytelmä kosketti näyttelijän tunteita, mutta oli positiivisesti elämän makuinen, muistelee Lea.
Näytteleminen ulkona vaatii Lean
mielestä erityisesti harjaantumista äänen
käytössä, yleisön kohtaamisessa ja tietysti
oman roolin sisäistämisessä. Onneksi siihen harrastelijoitakin kurssitetaan.
Parhaimpana näytäntökautena teatteri on Lean mukaan ”kokopäivä hommaa,
uamusta asti”. Esityksen runko hahmottuu jouluun mennessä, siitä eteenpäin
kerran viikossa kesäkuulle, josta tahti kiristyy esitysten alkamiseen. Vaikka työpäivän jälkeen ei aina ole innostanut lähteä harjoituksiin, sieltä kuitenkin on palannut voimaantuneena. Osaltaan siihen
vaikuttaa näyttelijätiimi, joka tuntee toisensa lähes läpikotaisin.

sä kaikessa Lea on mukana! Näiden lisäksi hän on suurisydäminen mummi, puoliso ja huoltaa iäkästä äitiään.

Miten mahdollista?
lea! Mistä energia riittää kaikkeen tähän?
Onko sinulla koskaan tarve pysähtyä ja
katsoa vaikka tähtiä taivaalla?
”Harrastukset itsessään antavat voimaa. Vaikka ne vaativat aikaa, ne tuovat paljon. Tämä on minulle elämäntapa.” Aikaa jää kyllä tähtien katselemiseen kaikessa rauhassa. Yllättävää, että
lahjaksi saadun aikuisten värityskirjankin avulla on mielenkiintoista pysähtyä

ja nähdä kuinka väri leviää. Musiikkia
kuunnellessa voi sitten hyvällä mielellä
neuloa sukkaa.
Työn vuosina, kun lapset olivat pieniä,
suuri apu ja kiitoksen kohde olivat lähellä
asuvat mummi ja ukki. Ilman heitä ei olisi ollut mahdollista jakaa aikaa kodin ulkopuolelle, sillä puolison työaika oli epäsäännöllinen. Kiitoksen saa myös puoliso, joka sujuvasti on kuunnellut niin
näytelmätekstien opettelua kuin odotellut milloin mistäkin kokouksesta palaavaa vaimoaan.
Sointu-Sisko Parviainen

Ei ainoastaan näytteleminen
Sosiaalisella Lealla riittää voimia myös
moneen muuhun. Tärkeimpänä hän mainitsee kirkkokuoron, jossa on laulanut
kolmisenkymmentä vuotta. Myös kaksi
Tirkkosen tyttäristä, Katariina ja Pauliina, ovat laulaneet paljon. He ovat olleet
mukana kansanmusiikkiyhtye Rettelossa ja sen myötä esiintyneet Intiassa asti. Lisäksi pienellä kylällä Lean mukaan
on haasteita useaan suuntaan. Näyttelemisen ja laulamisen rinnalla hän vaikuttaa eri yhdistyksissä: Marttojen rahastonhoitaja, kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja, eläkeliiton sihteeri. Eläkeliitto on
osa valtakunnallista järjestöä ja työllistää
siksi varsin paljon. Liiton käytännön toimintakin on Säyneisessä vireää. On kulttuuripainotteista kerhoa, ystävätoimintaa, laitoksissa vanhusten luona käymistä,
yleensä huolen pitämistä toisesta. Ja täs-
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Jos ei timantti,
niin ainakin aito Helmi

Helmi läheistensä ympäröimänä.

A

noppini Helmi Parviainen o.s.
Kekäle (6.8.1914 – 21.8.2008)
oli ihminen, jota eivät vastoinkäymiset nujertaneet. Lapsuutta varjosti
isä Heikin kuolema Helmin ollessa vain
neljän ikäinen, ja äiti Annan menehtyminen keuhkotautiin vuonna 1924.
Rankkojen lapsuuskokemusten ja
työntäyteisen varhaisnuoruuden jälkeen
Helmi avioitui Paavo Parviaisen kanssa
vuonna 1934. Yhteinen elämä loi tulevaisuudelle pohjaa. Paavo teki metsätöitä, Helmi hoiti kotia ja lapsia sekä omavaraistaloutta. Vuosi vuodelta elämässä mentiin pienin askelin eteenpäin. Etsittiin paikkaa johon yhdessä asettua,
muutettiin useampaan otteeseen Kiihtelysvaaran Huhtilammen kylällä. Vuoden
1943 lopulla Helmi ja Paavo vuokrasivat
Kauppa-Sampolta osan kauppaliikkees-
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tä asuinkäyttöönsä, ja heti kohta ostivat
kiinteistön omiin nimiinsä. Perheen kolmas lapsi syntyi pian muuton jälkeen. Tämä Sillankorva (nyk. Punasilta) niminen
paikka sijaitsi tuohon aikaan keskeisellä
paikalla Viesimojoen varrella. Aivan talon ikkunan alta kulki yleinen tie Uskalin, Tohmajärven ja Raatevaaran suuntiin. Kyläläiset kävivät pesemässä mattojaan jokivarren laiturilla. Tiellä liikkui
kulkijaa monen näköistä. Joku eksyi Parviaisille, toinen löysi eksymättä. Kolmas
saapui toistekin.
Kuinka ollakaan, tämä sama paikka
on ollut osa Vaarala nro 32 tilasta, (merkitty Vaaralan karttaan erillisenä Viesimojoen palstana), joka kuului Paavo
Parviaisen isoisälle Juho Parviaiselle. Juho Parviaisen isä Mikko Ollinpoika Parviainen (synt. 1784) hallitsi tilaa vuodesta

1814 lähtien. Todennäköisesti asuinpaikan valinta oli puhdas sattuma. Juho Parviaisen kuoltua vuonna 1900 Vaarala nro
32 jakautui, ja yhteys menneeseen katkesi. Pääpaikka on sijainnut nimensä mukaan vaaralla, Kiihtelysvaara-Tohmajärvi tien varrella. Kunpa sammaloituneet
uunikivet ja käppyräinen mänty osaisivat puhua. Miten ne värittäisivätkään arkistojen kätköjä. Puheita historiasta ja suvun vaiheista ei Paavon ja Helmin jälkipolvi liiemmin muista.
Toisaalta, jos puhetta olisikin myöhemmin tullut, päätti kohtalo toisin. Elettiin alkuvuotta 1961. Paavolla ja Helmillä
oli tuolloin kaikki kohtalaisen hyvin, sota ja sen ikävät muistot juuri nippa nappa selätetty. Paavo kävi töissä tierakennustyömaalla kodin ulkopuolella. Helmin päivät, vaikka olivatkin työntäytei-
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set, olivat myös elämänmakuiset. Lapsia
heillä oli tuolloin seitsemän, kaksi vanhinta elivät jo itsenäisesti muualla.
14.2.1961 Paavo teki tapansa mukaan
lähtöä työmaalleen Tohmajärven Tikkalaan. Näkymätön aavistus tulevasta nostatti tuona aamuna koko perheen aikaisin
jalkeille. Ei tiennyt Helmi hyvästejä jättävänsä, hyvästellessään miestään. Eivät
tienneet lapset, että tämä olisi viimeinen
näky isästä, kun ikkunasta poiskulkevan
isän selkää jäivät katsomaan.
Saapui seuraavana aamuna viestintuojat. Tuli pappi, tuli naapurin mies. Se
ikävää uutista ties. Paavo ei palaisi koskaan. Hän jäi soramonttutyömaalla sepelikuormassa olevan auton oikean takapyörän alle.
Taas kerran Helmiä koeteltiin. Ajalle
tyypillisesti kyläyhteisö tuki ja myötäeli,
sukulaisten ja ystävien lisäksi. Suurimman työn teki Helmi. Elämäntahto, jolla
hän oli selvinnyt aiemmin, kesti tämänkin. Suriko, itkikö leski? Lapsilta piilossa luulisin. Mansikin, Helunan nähneen
kyyneleet uskoisin. Ja kävipä vielä niin,
että hautajaisten jälkeen Helmi huomasi odottavansa perheen kahdeksatta lasta. Paavo Sakari syntyi lokakuun alussa
vuonna 1961.
Helmi eli loppuelämänsä leskenä ja
yksinhuoltajana. Vuonna 1974 hän muutti kylältä Joensuun kaupunkiin. Viesimojokivarren koti jäi kesäviettopaikaksi, ja
kuuluu nykyisin puolisolleni Keijo Parviaiselle.
Olen kiitollinen, että sain elää edesmenneen anoppini lähellä. Hänen nasevat lohkaisunsa olivat osuvia, vanhoja sutkauksia, toisen suusta lausuttuna
pelkkiä hokemia. Helmi Inkeristä pidettiin. Pidettiin, vaikka hän ei teeskennellyt. Pidettiin, vaikka hän puhui suoraan.
Pidettiin, vaikka hänen huumorintajunsa
oli ronskia. Tai juuri ja nimenomaan siksi. Helmi oli verkostoituja, jo aikaa ennen
koko käsitettä.
Ja se sydän! Se sykki siihen saakka,
kunnes luovutti elokuussa 2008. Tuolloin
Helmi kuiskasi: ”En jaksa enää.” Ja kun
Laila tytär kyynelehtien myötäili: ”Ei sinun tarvitsekaan”, henkäisi Helmi syvään, ja ikiuneen nukahti.
Vaikka suku jatkuu runsaana, ei tule
toista Helmin veroista. Toisaalta mene ja
tiedä näistä Parviaisista.

Jutusta juttuun
Pohjolan valkeissa öissä, juhannuksen
tietämissä, valvomme, saunoen vastomme. Taikoja teemme. Pelloilla piehtaroimme. Veneillä ajelemme. Vapaasti elelemme.

Taikoja talven keskellä. Valkia. Kynttilä
liekissä. Tulen alkuperä, tuli, mistä tulee?
Mistä ihmiset tulevat? Syntyikö Jeesus todella jouluna? Mitä mieltä Maria oli ihmelapsestaan?

Miten niin, mikään ei ole kuin ennen?

Ihme. Jos maailma on ihme, on ihmisenkin oltava ihme. Ihminen pystyy melkein
ihmeisiin, mutta itsestään se ei ota selkoa. Suurinta ihmettä ei voi kuin ihmetellä. Elämää.

Jotakin vanhaa, jotakin uutta, jotakin sinistä, jotakin lainattua. Morsiamen pukukoodi? Sitäkin. Sopii kyllä aikaan, ja
paikkaan moneen muuhunkin. Vaikkapa
juhannuksen viettoon. Kokko on säilyttänyt vankan asemansa osassa Suomea keskikesän juhlassa. Mökille tai maalle mielii
meistä useimmat. Taivas on sininen, jos
ei ole pilvessä. Uusia tuulia saapuu maahanmuuttovirrassa. Lainaksi käy, vuokralle vaikka, juhannuksen viettopaikka.
Possunassu, joka kesäaikaan siellä pellon reunalla kasvaa, on jouluna lihaisaa
rasvaa. Söisikö possu, jos tietäisi, että lihottuaan se jalostettavaksi vietäisi? Viisas
on sika, siis missä vika, kun ei ota sorkkiaan alle tuota pikaa? Ei se tiedä, ja hyvä niin. Kalkkunalla sikaongelma sivuutettiin. Kalkkuna on tyhmä, siltä en vastausta lypsä.
Kiitospäivästä jouluun. Kiitos päivästä,
jokaisesta. Muistaako sitä kiittää? Kiitosta antaa, lahjoja kantaa? Kylvääkö itse mitä niittää? Tuskin jouluna nietosta riittää.
Saadaan valkeita öitä, joulunakin, mikäli
lunta on riittämin.

Jouluna siihen on lupa. Saa taantua lapseksi, ihmetteleväksi, heikoksi. Arjen kiireiden keskellä pidämme elämää itsestäänselvänä, pakenemme pienuuttamme.
Elävä liekki, nukkuva lapsi ja virtaava vesi rauhoittavat. Vesi virtaa jäänkin alla.
Paksuhko peite saattaa kätkeä alleen hienoisen solinan. Leudossa säässä virta on
vuolas. Kynttilän liekki tunnelmaa luomas. Lapsi, sinä ja minä, Luojan huomas.
Tunnelmaan, lapsen maailmaan, pääse en.
Silti sinne haikailen. Kaipailen aikaan, jolloin pääsin joulun taikaan. Se tuoksu, kun
kuusi suli. Ilo siitä, kun isosisko kotiin tuli. Kuuma tali kynnessä, sormenpää liekissä. Sanatonta jännitystä. Pipareita, näpistystä. Rutikuiva heinä ladossa. Olkipukki
kadoksissa, paossa. Keltapukuhimmeli, mi
aina keväämmällä varjokuviansa piirteli.
Nukke, joka vieläkin on mulla. Kirja, jonka sivut täytin haaveilulla. Lahjat, vaikka
vähäiset. Muistot kauniit lämpöiset.
Reetta Parviainen

Reetta Parviainen
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Säynätsalopäivien 2015 muistelua
Säynätsalopäivillä 7.–10.8.2015 oli paljon ohjelmaa: taidenäyttelyä, jalkapalloa,
yhteislaulua, konserttia, iltamia, Saaristomarkkinat, kirpputori, lapsille onkimista,
poniajelua ym. ohjelmaa. Päivien avauspuheen piti tuore Jyväskylän kaupunginjohtaja, Säynätsalon asukas Timo Koivisto, jonka sanomassa oli iloa talouden kohentumisesta ja huolta työttömyydestä.
Säynätsalon Koulutoimen 100-vuotisjuhlat värittivät Säynätsalopäiviä. Säynätsaloseuran puheenjohtaja Erkki Ikonen esitteli lauantaina Vanerilassa kouluja sekä opettajia sanoin ja kuvin Erkki
Lehtiöstä nykyisen yhtenäiskoulun rehtoriin Tarja Seppälä-Pänkäläiseen. Esittelyssä tuli ilmi Parviaistenkin osuus. Kauppaneuvos Johan Parviaisen kuoltua vuonna
1900, oli tehtaan johtajana hänen poikansa, prokuristi Hugo Parviainen. Vaneritehtaan valmistuessa, vuonna 1914, oli
lapsia Säynätsalossa niin paljon, että koulun perustaminen katsottiin välttämättömäksi. Tuolloin Säynätsalo kuului Muuramen koulupiiriin. Muuramessa oli jo koulu, joten Korpilahden kunta ei ollut halukas rakentamaan koulua Säynätsaloon.
Hugo Parviainen ei kuitenkaa antanut periksi. Jyväskylän seminaarin johtaja Nestor Ojala neuvoi perustamaan yksityisen
koulun. Se oli nykyisen koulutoimen alku.
Kouluilla oli avoimet ovet ja luokkatapamisia. Maailman suurin luokkakokous
oli Juurikkasaaressa muisteluiden, kohtaamisen ja lounaan merkeissä. Järjestelyissä oli mukana Säynätsalon yhtenäiskoulu,
asukasyhdistys, alueseurakunta ja Säynätsaloseura. Koulut juhlivat koko lukuvuo-

Säynätsalon koulu vuonna 1921.
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den teemalla ”sivistyksen ja oppimisen
juuret muistoissa ja perinteissä. Tahto ja
tekeminen tulevaisuuden murroksessa”.
Sointu-Sisko Parviaisen runomatinea
Vanerilassa kokosi yhteen kolmisenkymmentä kiinnostunutta, vaikka samaan aikaan alkoi ”Maailman suurin luokkakokous” Juurikkasaaressa. Sointu-Sisko
osasi ottaa yleisönsä ja loihti meille runojensa kautta tunnelmia ”tästä päivästä
eiliseen”. Trubaduuri Raimo Koivistoinen
lauloi kitaransa säestyksellä tilanteeseen
sopivia lauluja.
Sukukirjamme olivat esillä Vanerilassa. Päivien aikana tuli mielenkiintoisia
keskusteluja kirjallisuudesta ja sukututkimuksesta. Museonlehtori Ritva Saarinen muistutti, että YLE 1 arkistosta löytyy Kirsti Beckerin juttu Hanna Parviaisesta. Erkki Ikonen toi esille, että Helylän
evakot tulisi huomioda ja tehdä juttuja.
Lisäksi Raimo Viikki halusi keskustella Suomen loikkareista ja Siperiaan karkotetuista suomalaisista. Minulla ei ollut
näistä tietoa. Hän kehotti tutustumaan
Eila Lahti-Argutinan kirjoihin. Huomasin netistä, että hän on vuonna 1937–
2008 elänyt toimittaja ja suomalaisvainojen tutkija, joka asui Kuopiossa ennen
kuolemaansa. Siperiaan karkotettujen
luettelosta löysin kolme Parviaista, jois-

ta ainakin yksi sukirjassammekin mainitaan. Marttojen puheenjohtaja Mirja
Rouhiainen toi tekemänsä Hanna-nuken
pöydällemme
Säynätsalon Valtteriksi 2015 valittiin Juurikkasaaren Iltamissa Erkki Ikonen. Säynätsalon Sanomien haastattelussa Ikonen kertoo, että hän on Sortavalan
evakko, syntyi Alavudella, mutta muutti
kolmiviikkoisena Säynätsaloon. Hän on
paitsi Säynätsaloseuran puheenjohtaja,
myös lentäjä ja kunnallismies, oli mm. Jyväskylän kaupungin hallituksen puheenjohtaja vuosina 1999–2004.
Ikonen on tehnyt Säynätsaloa tunnetuksi eri puolilla maailmaa ja tallentanut
perinnettä kirjoin, kuvin ja äänitallentein
Vanerilaan. Säynätsalon Sanomien edustajat toimitusjohtahja Santtu Keiskoski
ja kustantaja Erkki Keiskoski luovuttivat
Ikoselle lahjana kunniakirjan ja Skuuppi-patsaan. Sen on vanerista valmistanut säynätsalolainen Purtsin Puupaja
kunnioittaen paikallista teollisuusperinnettä. Sukuseurasta oli mukana lisäkseni
Sointu-Sisko ja Mauno Parviainen. ”Oikea valinta”, sanoi Ikonen reippaalla tyylillään, kun onnittelimme sukuseuramme puolesta ja ojensimme hänelle iltamissa lahjaksi Sointu-Siskon runokirjan
Peilin eteen. Samalla onnittelimme myös
100-vuotiasta koulutointa.

Eeva Hänninen tutustuu Hanna-nukkeen.
Parviaisten parissa 32/2015

Juhlamessu ja muistokukkaset. Sunnuntaina osallistuttiin kauniissa Säynätsalon kirkossa juhlamessuun, jonka toimitti hiljattain aluekappalaiseksi valittu
Osmo Väätäinen. Messun jäkeen lasket-

tiin kukkaset sodissa kaatuneiden muistomerkille, ensimmäisen asukkaan Juho
Kuitusen haudalle sekä edesmenneiden
Parviaisten muistolle. Hannan patsaalla oli Parviaisten Sukuseurasta mukana

Leena Hänninen, Aini Koskinen ja Pentti Tolvanen.
Leena Hänninen

Sointu-Sisko Parviainen ja Leena Hänninen ojensivat sukuseuran lahja vuoden Waltterille.

Hannan patsaalla.
Parviaisten parissa 32/2015
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Parviaisseurassa 50 vuotta

Ne niemet ja vaarat

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.
Parviaisten sukuseuran
50-vuotishistoriikki

Tilaukset Mikko Parviaiselta.

Pudasjärven ja Taivalkosken Parviaisten sukua. Kirja
on kovakantinen, sivuja 280, per
hetauluja 607 ja henkilöhakemisto.
Kirja sisältää myös tietoja ja valokuvia suvun henkilöistä ja siirto
laisuudesta. Mistä sitten nimi kirjalle? Parviaisten tärkeämpiä asuin
paikkoja on ollut kolme vaaraa ja
kolme niemeä Iijoen keskijuoksul
la, mainittujen kuntien rajalla.
Kirjan hinta on 20 € + postikulut, tilaukset Mikko Parviaiselta.
Kustantaja: Parviaisen suvun perinneyhdistys ry

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-luvulle. Lähtökotina oli Soisalon saari, jossa
asui 16 Parviaisten ruokakuntaa 1500-lu
vun puolivälissä.
Sieltä suku hajaantui PohjoisSavoon, Pohjois-Karjalaan, yli
päänsä pohjoiseen Pudasjärveä
myöten, yksi joukko myös Poh
janmaalle Soiniin. Periaattees
sa kaikki Parviaiset ovat sukua
keskenään. Kari-Matti Piilahti
sai kirjasta kunniamaininnan sukukirjakilpailussa vuonna
2000, joten kirja on korkeatasoinen.
Kirjan painos on loppu. Ilmoitamme, kun kirjaa on jälleen
tilattavissa.

Parvviisii-kirja on laaja teos
Parviaisten karjalaisista suku
haaroista. Kirja ei koostu vain
julkaistuista sukutauluista.
Ensimmäisessä osassa on laaja
historia osuus. Kari-Matti Pii
lahden, Marjatta Bellin ja Tuu
la 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 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.

Parviaisten suku 2 -kirja: jäsenille 50 €, muille 60 €
Tilaukset: Mikko Parviainen, Vehmersalmentie 11,
71310 Vehmersalmi, puh. 044 077 7487,
mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi. Kirjat lähetetään
postiennakolla ja hintoihin lisätään postikulut.

Parviaisten suku 3
Mikko Parviainen ja Teuvo Parviainen (toim.): Parviaisten suku 3
Par sattoo vuotta Savon Parvijaisia.

Savon Parviaiset on tyypillinen itäsuomalainen
suku, josta löytyy maaseutuväestön koko kirjo.
Esivanhemmissamme on talollisia, torppareita,
loisia ja piikoja sekä renkejä. Parviaiset ovat olleet omalla tavallaan ja panoksellaan mukana Savon historiassa. Sodat ja nälkävuodet ovat aiheuttaneet meillekin surua ja kärsimystä. Teollistumisen myötä, 1800-luvun loppupuolelta lähtien
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työn perässä on muutettu kaupunkeihin tai jopa
ison meren taakse Amerikkaan.
Sukutaulusto-osiossa on 23 sukuhaaraa. Suurin osa Savon Parviaisista on koillissavolaisia,
Riistavedeltä, Kaavilta tai Nilsiästä lähtöisin.
Parviaisten suku 3 -kirja: jäsenille 50 €, muille 60 €. Kirjaa voi tilata Mikko Parviaiselta.
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Parviaisten Sukuseura ry

Sukuneuvoston jäsenet
ESIMIES

Mikko Parviainen
Vehmersalmentie 11
71310 Vehmersalmi
044 077 7487, mikko.juhani.
parviainen@kuopio.fi

JÄSENET

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

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

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

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

Suvi Autto
Kurkelantie 10 B 9
90230 Oulu
045 234 6185
suvi.autto@gmail.com

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

Jukka Parviainen
Mustantie 15
73320 Nilsiä
0400 253 923, jukka.parviainen@husqvarnagroup.com

Katja Parviainen
Vuoritie 11 B 15
04400 Järvenpää
040 504 6089
katja.prvnn@gmail.com

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

Reetta Parviainen
Kehrätie 11 B
80260 Joensuu
045 261 3611
reetta.marketta@hotmail.com

Lea Parviainen
Joulumerkintie 8 B 5
90150 Oulu
040 562 0499
la.parviainen@gmail.com

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

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

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

VARAESIMIES

Teuvo Parviainen
Järvenpääntie 501
07170 Pornainen
040 152 0162
teuvo.parviainen@stuk.fi

Parviaisten vaakunatuotteet
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

10
1
14
40
55
20
10
15
20
50
100

Tilaukset
Mikko Parviainen
mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi
puh. 044 077 7487
Vehmersalmentie 11, 71310 Vehmersalmi

Isännänviiri on 4,5 m pitkä,
se on suunniteltu noin 8–10 m
korkeaan lipputankoon.

Hyvää joulua ja iloista
uutta vuotta kaikille Parviaisille!
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