
PARVIAISTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 33/2016



Parviaisten parissa 33/20162

21. vuosikerta Numero 33 
Ilmestyy 1–2 kertaa vuodessa
Tämä lehti postitetaan jäsenistölle

Tämän lehden toimittaneet:
Teuvo Parviainen ja Mikko Parviainen

Yhteystiedot:
Samat kuin sukuseuran yhteystiedot
www.parviaistensukuseura.fi

Ilmoitusmyynti ja lehteen tulevat artikkelit:
Suvi Autto 
Kurkelantie 10 B 9, 90230 Oulu 
puh. 045 234 6185, suvi.autto@gmail.com

Pankkiyhteys:
Keski-Uudenmaan OP 513205–464821

Paino 
KTMP group, Vaasa

ISSN 
1238-366X

 Tällä kerralla
2 Esimiehen kynästä, Mikko Parviainen
3 Parviaiset juhlivat Kuopiossa
7 Koe Koli ja ihaile kansallismaisemaa
8 Juhlapuhe, Teppo Ylitalo
11 Parviaisseurassa, juhlassa ja arjessa, Reetta Parviainen
12 Eero Parviainen käveli Espoosta Pudasjärvelle,  
 Mikko Parviainen
14 Kiuruveden Parviaisista
14 Sukuseuran vaakunasta

Hyvät sukuseuralaiset! 

Suuret kiitokset kaikille Kuopion juhlissa mukana olleille. Oli 
mukava nähdä teitä ja huastella kuulumisia. Minulle juhlasta 
päällimmäisiksi muistoiksi jäivät risteily Kallavedellä ja Teppo 
Ylitalon juhlapuhe, jossa hän pohti suvun ja kotiseudun merki-
tystä nykyisessä itsekkäässä ja minäkeskeisessä maailmassa (Te-
pon puhe kokonaisuudessaan toisaalla tässä lehdessä).

Ensi vuonna itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta ja me jatkamme 
juhlimista Pohjois-Karjalan puolella, Pielisen rannalla, Kolilla. Ko-
lilta avautuu suomalainen kansallismaisema ja se on osa suoma-
laisuutta. Useat kansallisromantiikan taiteilijamestarimme ovat in-
nostuneet näistä jyhkeistä maisemista. Juhani Aho sai inspiraation 
Panu romaaniinsa siellä, Eero Järnefelt on tehnyt yli sata teosta Ko-
lilta ja Sibelius on todennut Kolin olleen yksi elämänsä suurimpia 
kokemuksia. Mikä siis sen parempi juhlapaikka myös Parviaisille.

Jossain tutkimuksessa todettiin, että turisti vietti keskimäärin 
kuusi ja puoli minuuttia Ukko-Kolin huipulla ja sen jälkeen var-
maan väitti nähneensä Kolin. Itsekin kuuluin aikaisemmin näi-
hin Kolin kävijöihin. Olen käynyt lukuisia kertoja Kolilla ja aina 
tyytynyt Ukko-Kolilta avautuviin maisemiin. Viime kesänä vie-

tin alueella kuitenkin useita päiviä ja nähtävää ja koettavaa riit-
ti. Pelkäsin putoavani Pahan Kolin rinteiltä ja koin ahtaanpaikan 
kammoa Pirun kirkossa, myös lyhyet vaelluspolut tulivat tutuik-
si. Joten Koliin tutustumiseen kannattaa varata ainakin viikon-
loppu. Sukuseuralle on varattu kiintiö eri hintaisia huoneita So-
kos hotel Kolilta. Huonevarauksia tehdessä mainitkaa tulevan-
ne Parviaisten sukujuhlaan. Kolin alueelta löytyy runsaasti myös 
muita majoitusmahdollisuuksia.

Sukujuhlan jälkeen pidämme virallisen sukukokouksen, jonka 
yhteydessä jäsenistö voi tuoda esiin ajatuksiaan, mihin suuntaan 
sukuseuraamme tulisi kehittää. Tuolloin valitaan myös uusi su-
kuneuvosto seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Uusia toimijoita su-
kuneuvostoon aina tarvitaan. Todennäköisesti haussa on ainakin 
tiliasioita ymmärtävä rahastonhoitaja.

Rauhallista Joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta!

Mikko Parviainen

p.s. Tavataan Kolilla kesäkuun 10. päivänä.

Lehden kuvat: Mauno Parviainen, Teuvo Parviainen,  
Anne Weltner ja Mikko Parviainen.

Esimiehen kynästä

Parviaisten Parissa
Parviaisten Sukuseura ry:n jäsenlehti
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Parviaiset juhlivat Kuopiossa
Parviaisten Sukuseura juhli 60-vuotista toimintaansa isolla jou-
kolla Kuopiossa 11. kesäkuuta. Mukana juhlassa oli 120 Par-
viaista.  Sukuseura perustava kokous pidettiin 1956 Kuopios-
sa Puijolla. Sukuseura on eräs vanhimpia sukuseuroja Suo-
messa. Parviaiset ovat tyypillinen savolainen talonpoikaissuku. 
Eniten Parviaisia on asunut Kuopiossa ja Koillis–Savossa, Nil-
siä – Juankoski – Kaavi – Tuusniemi alueella. Parviaisten Suku-
seura on toiminut aktiivisesti vaalien suvun yhteisöllisyyttä, pe-
rinteitä ja tehden sukututkimusta. 

Pääjuhlan avannut nykyinen esimies Mikko Parviainen 
muisteli sukuseuran perustajaa Einari Parviaista Nilsiän Ki-
nahmosta. Einari oli antanut muun muassa ohjeita sukujuhlan 
ohjelmasta; pitää olla puheita, laulua ja lausuntaa. Tätä ohjetta 
noudatettiin tälläkin kertaa.

Juhlan päätti komeasti ansioituneiden sukuseura-aktiivien 
palkitseminen Sukuseurojen keskusliiton ansiomitalein ja kun-
niakirjoin. 

Sointu-Sisko Parviainen toimi juhlan 
juontajana, sekä lausui juhlarunon 

Heidän sielussaan soi sävel.

Mikko Parviainen avasi sukuseuran 
60-vuotisjuhlan.

Kuopion kaupungin tervehdyksen 
juhlaan toi kaupunginhallituksen 

jäsen Tapio Tolppanen.

Jukka Parviainen esitti mm. Kallavesj laulun, säestäjä-
nään Auvo Mikkonen.

Eine Kuismin (kuvassa keskellä) toi juhlaan Sukuseuro-
jen keskusliiton terveiset sekä jakoi SSK:n myöntämät mi-

talit ja kunniakirjat. Ulpu Valkama kukitti palkitut.
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Sukujuhlassa oli mukana seitsemän sukuseuran perustavassa kokouksessa Puijolla 1956 mukana ollutta Parviaisve-
teraania: Risto Parviainen, Lea Parviainen, Ulla Kakkinen, Olli Parviainen, Seija-Sisko Raitio, Kaisu Tuhkanen ja 

Helena Holopainen.

Parviaisten Sukuseuran 60-vuotisjuhlassa Sukuseurojen keskusliiton ansiomitalin saivat Teuvo Parviainen, Mikko 
Parviainen, Aini Koskinen, Leena Hänninen ja Lea Parviainen.
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Juhlapuheen piti Suomen Sukututkimusseuran hallituksen puheenjohtaja Teppo Ylitalo (kuvassa keskellä).

Perinteinen ryhmäkuva otettiin juhlapaikan pihalla, Kallaveden rannalla.
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Sukuseuran esimiehet laivan kannella; Mikko Parviainen, seuran esimies vuodesta 2014, Olli Parviainen, esimies 
1990–1999, Maija Parviainen, esimies 1999–2005 ja Teuvo Parviainen, sukuseuran esimies 2005–2014.

Juhlaristeily Kallavedelle tehtiin Ukko-laivalla. 
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Ohjelman teema liittyy ”Suomi 100 vuotta” -juhlavuoteen 
ja Itä-Suomeen.

Ohjelmassa on mm.:
•	 Sibeliuksen	musiikkia,	jonka	yhteydessä	kerrotaan	

Sibeliuksen	häämatkasta	ja	vierailusta	Kolille.	
•	 Kolin	esittely	ja	tutustuminen	Luontokeskukseen	
•	 Geologinen	kävely	Ukko-Kolille	
•	 Matkaan	voi	liittää	hyvin	myös	vierailun	esim.	hyvin	

monipuolisessa	Kivikeskuksessa	Juuassa,	tai	käynnin	
Pielisen	Lieksan	puolelle	esim.	kuvanveistäjä	Ryynäsen	
ateljeessa.

Tarkempi ohjelma lähetetään 
myöhemmin jäsenkirjeessä ja 
julkaistaan sukuseuran www-sivuilla.

Koe Koli ja ihaile Suomen kansallismaisemaa

Parviaisten sukuseuran seuraava sukukokous on Kolilla 10.6.2017. 
Kokous-	ja	juhlapaikkana	on	Luontokeskus	Ukko-Kolilla.	Majoitus	ja	ruokailu	on	viereisessä	Sokos-hotelli	Kolin	tiloissa.	

Kirjassa kuvataan Parviaisten 
vaiheet 1500-luvulta isoonvi-
haan asti 1700-lu vulle. Lähtö-
kotina oli Soisalon saari, jossa 
asui 16 Par viaisten ruokakun-
taa 1500-lu vun puolivälissä. 
Sieltä suku hajaantui Pohjois-
Savoon, Pohjois-Kar ja laan, yli-
päänsä pohjoiseen Pu das jär veä 
myöten, yksi joukko myös Poh-
jan maalle Soiniin. Peri aat tees-
sa kaikki Par viaiset ovat sukua 
kes kenään. Kari-Matti Piilahti 

sai kir jas ta kun niamaininnan suku kir ja kil pai  lussa vuon na 
2000, joten kirja on kor keatasoinen. 
Kirjan painos on loppu. Ilmoitamme, kun kirjaa on jälleen 
tilattavissa.

Parviaisten suku 2 -kirja: jäsenille 50 €, muille 60 €
Tilaukset: Mikko Parviainen, Peltokuja 7, 71160 Riistavesi, 
p. 044 077 7487, mikko.parviainen@hotmail.fi. Kirjat lähe-
tetään postiennakolla ja hintoihin lisätään postikulut.

Parvviisii-kirja on laaja teos 
Par vi ais ten karjalaisista suku-
haa rois ta. Kir ja ei koos tu vain 
julkaistuista su ku tauluista. 
Ensimmäi ses sä osas sa on laaja 
historia osuus. Ka ri-Mat ti Pii-
lah den, Marjatta Bellin ja Tuu-
la Kiis ken kirjoittamista ajan 
ja elinolojen kuvauksista saa 
moni puo lisen kuvan elämästä 
1700–1900-lukujen välisenä ai-
kana. Teoksesta välittyy selväs-
ti kuin ka Suomen historian vai-

heet ovat vai kut taneet Parviaisten eläämään ja Par viaiset ovat 
vaikuttaneet mo nin tavoin Suomen historiaan. Eri tyi sen hie-
noja ovat sukulaisten tal len ne tut muistelot. Kirjan ku vi tuk-
sena on vanhojen kuvien lisäksi kau niita lyijykynäpiirroksia, 
jotka an ta vat kir jalle miellyttävän il meen. Puo let kir jas ta on 
varattu sukutauluille. Hakemistot on laadittu huolella ja ne 
no peut tavat suunnattomasti paikkojen ja henkilöiden löyty-
mistä. Kirja on mai nio hakuteos paitsi juuriaan etsiville Par-
viaisille myös muiden karjalaisten su ku jen sukututkijoille. 
Tämä on ehdottomasti tutustumisen arvoinen teos.

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

Kari-Matti Piilahti: Parviaisten suku 1
Kirjan kolmas painos tuli myyntiin kesäkuussa 2006.
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Kunnioitetut Parviaisten vanhimmat, suvun jäsenet sekä su-
kuun ängenneet vävyt ja miniät, arvoisa Kuopion kaupungin 
edustaja, hyvät ystävät,

Tärkein ensin: terveisiä Lapualta. Ja lämmin kiitos kutsusta. On 
erityisen mukavaa tulla vierailemaan teidän juhlaanne. Erityi-
nen kiitos Mauno Parviaiselle, joka varasi jo hyvissä ajoin ka-
lenterista tilaa ja on pitänyt hyvää huolta puhujasta pitkin mat-
kaa. Niin että ihan vain tiedoksi, että jos puhe ei miellytä, niin 
tiedätte ketä syyttää.

Suurin osa teistä ei tunne minua. Mutta älkää olko pahoil-
lanne, se ei ole teidän syynne. Minäkään en nimittäin tunne 
suurinta osaa teistä. Minä en kuulu Parviaisten sukuun synty-
jäni, enkä ole siihen päässyt tähän mennessä liittymään muu-
tenkaan. Siis tähän mennessä. Mutta naimaikääsille naispuolei-
sille Parviaisille tiedoksi, että vielä ei ole myöhäistä. Kuvan lähet-
täneille varma vastaus.

Siviilityöni on pienen kaupunginmuseon johtajana Lapualla, 
Vanhan Paukun Kulttuurikeskuksessa, siis siinä entisessä pat-
ruunatehtaassa, jossa vuonna 1976 oli tuhoisa räjähdysonnetto-
muus. Tällä hetkellä olen kuitenkin tutkimusvapaalla, teen väi-
töstutkimusta maakuntaidentiteettien rakentumisesta. Siinä si-
vussa toimin kotikaupungin kuntatehtävissä, mikä kyllä toden 
puhuen vie yleensä valtaosan päivästäni. 

Monessa mielessä minä olen täysin väärä ihminen puhu-
maan täällä tänään. Voihan nimittäin käydä niinkin odottamat-
tomasti, että tämä naimatarjouskilpailukaan ei johda siihen, et-
tä tulen sukuun vävyksi. Mutta jos oikein miettii, ainakin pa-
rissa suhteessa taidan olla myös aivan oikea ihminen. Tuon teil-
le tervehdyksen siltä sukupolvelta, joka ei kuulu sukukokousten 
ydinsegmenttiin, niin kuin nykypäivänä sanotaan. Ei minus-
ta enää nuorta saa millään, mutta ehkäpä kuitenkin sen ver-
ran nuorekkaaksi uskallan julistautua, että voin puhtain sydä-
min ottaa vähän vapauksia sukuasioiden tarkasteluun pitem-
mällä aikavälillä.

Kuusikymmentä vuotta on kunnioitettava ikä 
sukuseuralle
Suomen Sukututkimusseuran puolesta haluan lämpimästi on-
nitella teitä Parviaisia. Kuusikymmentä vuotta on kunnioitetta-
va ikä suomalaiselle sukuseuralle, varsinkin talonpoikaisjuuri-
selle. Täytyy nostaa hattua korkealle, sillä mikään muu sukuyh-
teisö ei ole päässyt samaan kuin te: sekä toinen että kolmas osa 
Parviaisten sukukirjoista on voittanut Vuoden sukukirjan titte-
lin. Se on aikamoinen saavutus. Tosin täytyy kyllä toivottaa voi-
mia ja jaksamista neljännen osan kirjoittajille – niin että ei mi-
tään paineita. 

Hyvät tämän päivän Parviaiset, kun me tänään katsomme 
edesmenneiden Parviaisten elämään, eteemme piirtyvässä ku-
vassa korostuvat monet vaikeudet, kriisit ja onnettomuudet. 
Niistä lähteet kertovat. Hyvistä päivistä on jäänyt meille pal-
jon vähemmän jälkiä. Nykypäivänä tilanne on toinen: meistä 
jää paljon jälkiä, niin hyvistä kuin pahoistakin teoista. Mutta 
arvoitukseksi jää, miltäköhän tämä meidän aikamme näyttää 
kaukana tulevaisuudessa, tulevien Parviaisten näkökulmasta? 
Ajattelevatkohan meidän lastenlastenlastenlastenlapsemme, et-
tä voi kun oli ihanaa aikaa, vai tuskailevatkohan että olipas niil-
lä kamalaa, tai ehkä naureskelevat vain meidän yksinkertaisil-
le murheillemme. 

Jos meidän aikakauttamme pitäisi kuvata yhdellä ainoalla sa-
nalla, mieleen tulee heti yksi ehdotus: minä-keskeisyyden ai-
ka, jopa itsekkyyden aika. Meidän elämämme keskipisteessä on 
oma hyvinvointi ja menestys, minun hyvinvointini ja minun 
menestykseni. Samaan aikaan välittämisen piiri ympärillämme 
on koko ajan pienentynyt. Tänä päivänä meidän on vaikea hy-
väksyä, että me joudumme myös antamaan omastamme yhtei-
seksi hyväksi, tekemään asioita jotka eivät hyödytäkään suoraan 
minua itseäni, vaan yhteisöä laajemmin. Elämme yhteisöllisyy-
den kriisiä.

Onko suvun yhteisöllisyys vähentynyt?
Mutta onko se itsensä korottaminen ja minä-keskeinen maail-
ma tuonut meille onnea tai helppoa elämää?

Eipä ole tainnut tuoda. Kun samassa taloudessa elää aina 
vain vähemmän ihmisiä ja sukulaisten merkitys vähenee, mo-
nella on hyvin vähän tai ei ollenkaan sosiaalisia turvaverkko-
ja. Monella on vaikea selviytyä. Yksinäisyys on yleistä. Moni 

Parviaisten sukukokous 11.6.2016

Juhlapuhe
Suomen Sukututkimusseuran puheenjohtaja Teppo Ylitalo
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tuntee juurettomuutta ja kokee oman identiteetin rakentami-
sen vaikeaksi. Syrjäytyminen, yksi aikamme suurista vitsauk-
sista, on yltänyt jo sukupolvien yli: meille on syntynyt jopa syr-
jäytyneitä sukuja.

Samalla tämän ajan ihanteista on tullut erittäin vaativia. 
Elämä koetaan rajalliseksi resurssiksi, josta pitää ottaa ja saa-
da mahdollisimman paljon irti. Täytyy saavuttaa tavoitteita, to-
teuttaa haaveita, täytyy nähdä ja kokea. Täytyy tulla onnelli-
seksi hinnalla millä hyvänsä. Koko elämästä on tullut jonkun-
lainen elämysseikkailu. Me haluamme olla nuoria ja energisiä, 
jatkuvasti uudistuvia ja kehittyviä. Mutta se on kuluttavaa elä-
mää. Elämä ei voi olla pelkkää kehittämisprojektia. Ennemmin 
tai myöhemmin on pakko tunnustaa, että kaikkea ei voi hal-
lita eikä määrittää itse. Ihminen väsyy, katkeroituu, ahdistuu 
tai murehtii elämänsä pirstaleiksi. Ja silloin tulee vastaan sei-
nä, jonka ylittämiseen meidän elämäntapamme antaa vain vä-
hän valmiuksia.

Hyvät ystävät, me olemme nyt sen seinän edessä. Se tie, jota 
länsimaissa on viimeiset vuodet kuljettu, on tullut tiensä pää-
hän. Me elämme nyt suurta uudelleenmäärittelyn aikaa. Tä-
mä uudelleenmäärittely koskettaa kaikkia elämän tasoja: maa-
ilmanpolitiikkaa, talousjärjestelmää, suomalaista yhteiskuntaa, 
alueellista ja paikallista hallintoa ja lopulta yksittäisen ihmisen 
arkea ja elämäntapaa. 

Mutta mitä annettavaa sitten suvulla tai sukuyhteydellä taik-
ka – samaa asiaa hieman toiselta kantilta tarkasteltuna – ko-
tiseudulla voisi olla tämän päivän murrokseen tai huomisen 
rakentamiseen? Väitän, että erittäin paljon. Ennen muuta ne 
muistuttavat meitä yhteisistä arvoista, joiden varaan huomis-
päivää voidaan yhä edelleen rakentaa. Ne osoittavat, että meil-
lä on yhteisössämme oma paikkamme ja oma tehtävämme, jo-
ta emme suorita pelkästään omaksi, vaan myös yhteiseksi hy-
väksi. Ne antavat puitteet sille tehtävälle, jonka paljon toistettu 
afrikkalainen sananlasku on muotoillut niin, että lapsen kas-
vattamiseen tarvitaan koko kylä. Niin, koko kylä tai koko suku. 

Me tarvitsemme juuret ja identiteetin
Ehkä kaikkein selkeimmin sukutoiminta ja kotiseututyö julis-
tavat paikallisuuden ja pienten yhteisöjen voimaa ja merkitystä. 
Ei ole kovin kauan siitä, kun ajateltiin että maailma tulee vääjää-
mättä yhdentymään niin, että ei ole enää väliä missä maassa tai 
millä paikkakunnalla asuu, kun tietoliikenneyhteydet ja nopea 
matkustus häivyttävät paikan ja etäisyyden merkityksen. Kävi 
aivan päinvastoin. Suurin osa ihmisistä ei haluakaan olla maail-
mankansalaisia, jotka eivät kotoisin ole oikein mistään. Me tar-
vitsemme juuret, me tarvitsemme identiteetin, me tarvitsem-
me kotimaan, me tarvitsemme kotiseudun ja me tarvitsemme 
suvun. Siksi että voisimme tuntea kuuluvamme johonkin, sik-
si että voimme tuntea olevamme jossakin kotona, siksi että sen 
varassa me pystyisimme ja osaisimme kasvaa parhaiksi itsek-
semme, siksi että uskaltaisimme yrittää ja kaatua ja nousta uu-
delleen, siksi että se antaa meille voimaa, turvaa ja välittämistä. 

Sukujuhlien ja sukuseurojen kasvanut suosio kertoo ennen 
muuta muuttuneesta yhteisöllisyydestä, usean sukupolven per-
heiden hajoamisesta, sukulaisten etääntymisestä niin fyysisen 
kuin henkisenkin välimatkan merkityksessä, perheen ja suvun 
uudelleenmäärittelystä. Sukututkimus, sukuseurat ja sukujuh-
lat ovat meidän aikamme tapa tuottaa, rakentaa ja jakaa yhtei-
söllisyyttä, uudenlainen tapa tuntea olevansa jostakin kotoisin 
ja kuuluvansa johonkin. Ja mitäpä se sukututkimuskaan loppu-
jen lopuksi enemmän on kuin juuri oman itsensä etsimistä, jo-
pa rakentamista, ja oman paikkansa hahmottamista sukupol-
vien ketjussa. 

Olen kuvannut sukututkimusta yhteiskunnalliseksi liimak-
si, joka liimaa meidät yhteen vastaansanomattomalla tavalla. 
Nykyaikainen sukututkimus kyseenalaistaa yksilön oikeuden 
määrätä yksin tekemisistään, ihmissuhteistaan ja omista omi-
naisuuksistaan. Sukututkimus väittää, vieläpä varsin vakuutta-
vasti, että me emme ole yksin, emmekä aloita koskaan tyhjältä 
pöydältä. Me kuulumme – aina – perheeseen, sukuun ja yhtei-
söön. Eikä se suku ole meille valinta, se on etuoikeus. 

Kuinka houkutellaan nuoret mukaan?
Arvoisat kuulijat, sukututkimuksella, sukutoiminnalla ja kaik-
kinaisella kotiseututyöllä on siis edelleen tehtävää. Oikeastaan 
nyt enemmän kuin koskaan. Kuitenkin samaan aikaan sukutut-
kimus ja kotiseututyö kiinnostavat nimenomaan varttuneempia 
sukupolvia. Nuoria ei näissä ympyröissä tungokseksi asti näy. 
Aina on positiivisia poikkeuksia, mutta valtaosaltaan niin su-
kutoiminta kuin kotiseututyökin ovat harmaapäiden hommaa. 
Siinä ei sinänsä ole yhtään mitään pahaa, eikä se minun mie-
lestäni ole millään lailla ongelmakaan. Ongelma sen sijaan on 
se, että iso osa nuoremmista sukupolvista jää tällaisen toimin-
nan ulkopuolelle. 

Olen saanut tai joutunut olemaan mukana aika monessa ti-
laisuudessa, jossa on kyselty, miksi nuoria ei kiinnosta, miksei 
nuoria tule toimintaan. Aina kun olen uskaltanut, olen siihen 
ihmettelyyn esittänyt vastakysymyksen: oletteko te kysyneet 
nuorilta, mikä heitä kiinnostaisi? oletteko te antaneet nuorten 
määritellä oman tapansa toimia vai oletteko te päivitelleet vain 
keskenänne? Kukin aika ja kukin sukupolvi luo omat ihanteen-
sa ja omat toimintatapansa, ja on melkeinpä luonnonlaki, että 
kunkin meidän mielestä meidän vanhempiemme ja isovanhem-
piemme tavat tuntuvat vanhentuneilta tai ainakin vähän van-
hanaikaisilta. Niin pitää ollakin, eikä siitä kannata loukkaan-
tua, ei nuorempien joille on hankala ymmärtää vanhempien ta-
poja, eikä vanhempien joille on hankala ymmärtää nuorempi-
en tapoja.

On mahdotonta ennustaa tarkasti, mikä on sukututkimuk-
sen ja kotiseututyön tulevaisuus pitemmällä tähtäimellä. Siitä 
saa kuitenkin aika hyvän käsityksen katsomalla sitä, mitä nuo-
risokulttuurissa tapahtuu tällä hetkellä. Näyttää siltä, että tule-
vaisuuden suku-, kotiseutu- ja identiteettitoiminnan tulisi olla 
vaivattomasti saavutettavissa, vapaasti valittavissa, yksilöllises-
ti räätälöitävissä ja huomattavasti nykyistä toimintaa lyhytkes-
toisempaa. Hyvin usein toiminta tapahtuu tulevaisuudessa jo-
ko kokonaan sähköisesti tai sähköisin apuvälinein.

Nyt joku ehkä ajattelee, että eihän tuo tuollainen ole suku-
tutkimusta tai sukuseuratoimintaa ja kotiseututyötä ollenkaan. 
Mutta on se, yhä enenevässä määrin. Ajatellaanpa vaikka fa-
cebookia: 15 vuotta sitten kukaan ei osannut edes kuvitella si-
tä, joitakin vuosia sitten ne olivat nuorison kuuminta hottia, 
ja nyt siellä näkyy teinityttöjen sijasta mummoja. Ja ajatellaan-
pa vaikka arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistietokantaa 
Finnaa, Historiallista Sanomalehtikirjastoa tai vaikkapa Poh-
jois-Savon yhteisen virtuaalisen muistin paikkaa Pulkkaa. Ei 
kestä kauan kuin meille alkaa syntyä sukujen ja talojenkin vas-
taavia sähköisiä kokonaisuuksia. 

Sukututkimuksen kärkihankkeet
Suomen Sukututkimusseuran kärkihankkeita tällä saralla on 
peräti kolme. Niistä ensimmäinen on työnimeltään Hakupiha. 
Hakupihan idea on toimia sukututkijan sähköisenä tietopank-
kina niin, että sukututkijoiden lähteet olisivat mahdollisimman 
pitkälle saatavilla yhden haun kautta. Hakupiha tulee sisältä-
mään mm. arkistolähteitä, sukukirjoja ja matrikkeleita, erilai-
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sia hakemistoja ja tietokantoja, opetusmateriaalia, valokuvia ja 
videoita ja paljon muuta, koko ajan kasvaen. Hakupiha tulee jä-
senten testikäyttöön ja kommentoitavaksi nyt kesällä ja se jul-
kaistaan sitten tulevana syksynä. 

Omat Juuret palvelu on puolestaan Sukututkimusseuran 
keskeisin panos juhlavuoteen 2017, silloinhan sekä Suomi että 
Suomen Sukututkimusseura täyttävät 100 vuotta. Omat Juuret 
on verkkopalvelu, jossa jokainen voi synnyttää omannäköisen-
sä ja ajan oloon täydentyvän sähköisen sivuston oman sukunsa, 
kotiseutunsa tai muun yhteisönsä kertomuksesta. Omat Juuret 
ei vaadi ennakkotietoja tai ennakko-osaamista vaan se ohjaa ja 
neuvoo käyttäjää koko ajan matkan varrella. Olen tosi innoissa-
ni myös tästä uutuudesta, sillä se tarttuu oivaltavasti kiinni tä-
män ajan käsitykseen suvusta ja yhteisöistä: meillä kullakin on 
omanlaisemme ajatus omista juuristamme, siitä ketkä esivan-
hemmat, sukulaiset, paikat tai tapahtumat ovat meille tärkei-
tä ja mitkä eivät niinkään. Oleellista ei silloin ole mahdollisim-
man kattava tai objektiivinen kuva, vaan meidän omasta mieles-
tämme oikea ja meille itsellemme merkityksellinen kuva men-
neisyydestämme. 

Kolmas hanke, Suomi-tietokanta, lähtee liikkeelle vastak-
kaisesta ajatuksesta. Se pyrkii luomaan viime kädessä kaikki-
en suomalaisten sukupuun, jossa oleellista on tietojen oikeelli-
suus ja laatu. Siellä käydään tutkimuksellista keskustelua siitä, 
kenen poikia ja tyttöjä henkilöt ovatkaan ja mitä heidän suvuis-
taan voidaan saada selville. Suomi-tietokannan toteuttaminen 
on kokonaisuutena haasteellisin näistä kolmesta uutuudesta ja 
sen julkaisu viekin vielä jonkin vuoden aikaa.

Sukujuhlat ja sukukokousten rooli muuttuvat 
ajan myötä
Ei tulevaisuus ole tietenkään pelkkää sähköistä sovellusta. Me 
tarvitsemme edelleen sukukokouksia ja ihmisten kanssakäy-
mistä oikeassa, todellisessa maailmassa. Mutta näyttää siltä, et-
tä tällaiset live-kokoukset ovat muuttumassa enemmän serk-
ku- tai korkeintaan pikkuserkku-tapaamisiksi taikka sitten tie-
tyn paikan tai henkilön ympärille rakentuviksi muistojuhliksi. 
Muodollisuus vaihtuu kovaa vauhtia vapaamuotoisuuteen: juh-
lapuhe tuskin kuuluu enää sukujuhlien ohjelmistoon parin vuo-
sikymmenen kuluttua. 

Ehkä jonkinlainen menneeseen takertuva henki minussa ha-
luaa kovasti kapinoida tällaista kehitystä vastaan, että tavatkaa 
nyt hyvät ihmiset toisianne, älkääkä alkako vain tietokoneiden 
tai älypuhelinten kanssa seurustella. Mutta ehkä sittenkin oleel-
lisinta on se, että ihmisten välille syntyy side, ei se miten se si-
de käytännössä toteutuu. Niin että tavatkaa, kun siltä tuntuu ja 
menkään nettiin, kun siltä tuntuu. Pääasia, että sukuyhteyttä 
vaalitaan ja pidetään aktiivisesti yllä.

Hyvät ystävät, koska mulla on niin paljon eteläpohjalaista 
verta suonissani, eikä kukaan mua pysty siitä estämäänkään, 
en malta olla lopettamatta eteläpohjalaiseen kotiseuturakkau-
den tunnustukseen. Tunnettu eteläpohjalaisjuurinen säveltäjä 
ja kuoronjohtaja, professori Heikki Klemetti nimittäin kirjoitti 
tonttinsa rajapyykkeihin sanat: ”Pyykki on pantu ja pysyy. Pysy 
lujana omalla maalla, oma maa vielä sun kuntoas kysyy”. Kuin-
ka kohottava ja ihanteellinen, omaa aikaansa kuvaava satavuo-
tias julistus. Mutta ehkäpä on lupa ajatella, että nuo Klemetin 
sanat ovat yhä ajankohtaiset, tänään ja täällä. Sukupolvien ra-
japyykit, teidän henkinen perintönne, Parviaisten perintö on 
pantu ja pysyy. Se kulkee ikuisesti teidän mielissänne ja sydä-
missänne. Mutta sen mukana kulkee myös velvoitus: Oma maa 
vielä sun kuntoas kysyy.

Ei se kysy, miten hyvin sinä tunnet sukusi historian tai mon-
tako sukupolvea taaksepäin sinulla on esivanhemmat tiedos-
sa. Eikä se kysy, miten rikkaaseen perheeseen synnyit tai mi-
ten merkittäviä tekoja esi-isäsi ja -äitisi tekivät. Sen sijaan se ky-
syy, haluatko sinä sillä arvokkaalla henkisellä perinnöllä, jon-
ka olet menneiltä sukupolvilta saanut, haluatko juuri sinä olla 
rakentamassa omasta yhteisöstäsi ja yhteiskunnastasi parem-
paa. Oletko sinä valmis tinkimään omastasi yhteiseksi hyväksi: 
auttamaan, tukemaan ja kantamaan sukulaistasi, ystävääsi, lä-
himmäistäsi. 

Mitähän mahtaisivat nuo varhaiset Parviaiset meille tämän 
ajan ihmiselle sanoa, jos voisivat vuosien takaa terveisensä lä-
hettää? En usko, että he kehottaisivat ostamaan uudempia ja 
hienompia tavaroita, tekemään pidempiä työpäiviä tai hankki-
maan mahdollisimman paljon elämyksiä. Minä uskon, että he 
yksinkertaisesti sanoisivat: Pitäkää huolta toisistanne. Me olem-
me saaneet menneiltä sukupolvilta paljon. Nyt on meidän vuo-
romme antaa. Se on tämänkin sukujuhlan tärkein, velvoittava 
sanoma. 

Sen sanoman äärellä tuntuu sopivalta lopettaa – ikään kuin pie-
nenä rukouksena – lauluntekijän pyyntöön:

Kätemme vahvista työhön 
tueksi toivottoman, 
viitaksi laumastaan eksyneen harhailijan. 
Mieliimme rohkeutta anna 
katsoa myrskyä päin, 
eteenpäin astua edessä myös käskijäin. 
Kuljeta ja johda! 
Tähtenä nyt hohda, 
ilta kun saapuu ja matkamies hämärään jää.
(Pekka Ruuska)

Parviaisten suku 3Parviaisten suku 3

Savon Parviaiset on tyypillinen itäsuomalainen 
suku, josta löytyy maaseutuväestön koko kirjo. 
Esivanhemmissamme on talollisia, torppareita, 
loisia ja piikoja sekä renkejä. Parviaiset ovat ol-
leet omalla tavallaan ja panoksellaan mukana Sa-
von historiassa. Sodat ja nälkävuodet ovat aihe-
uttaneet meillekin surua ja kärsimystä. Teollistu-
misen myötä, 1800-luvun loppupuolelta lähtien 

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

työn perässä on muutettu kaupunkeihin tai jopa 
ison meren taakse Amerikkaan. 

Sukutaulusto-osiossa on 23 sukuhaaraa. Suu-
rin osa Savon Parviaisista on koillissavolaisia, 
Riistavedeltä, Kaavilta tai Nilsiästä lähtöisin. 

Parviaisten suku 3 -kirja: jäsenille 50 €, muil-
le 60 €. Kirjaa voi tilata Mikko Parviaiselta.
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Selaan Jouko Tuhkasen kirjoittamaa Par-
viaisten sukuseuran 50-vuotishistoriik-
kia. Johdannossa hän kiittää runsasta 
avustajajoukkoaan. Puolisoaan, kälyään, 
poikaansa, sekä suvun esimiestä että su-
kuseuran ja suvun jäseniä. Heillä kaikilla, 
yksin ja yhdessä, on ollut tehtävänsä su-
kuhistoriikin kokoamisessa.

Jos kirja olisi ilmestynyt tänä vuonna, 
selaisin Parviaisseurassa kuuskymmentä 
vuotta -historiikkia. Kymmenessä vuo-
dessa sukupolvien ketjut sekä ruostuvat 
että löystyvät. Rattaat kuluvat. Ketjut tip-
puvat. Syntyy uusia osia. Rohkeneeko ku-
kaan enää kosia?

Laskeneeko Kallavesi, kuinka moni 
sen rannalla kyyneleensä pois pesi? Par-
viaisten sukuseura ry:n 60-vuotisjuhlas-
sa ei Kallaveden ranta välttynyt riemun 
kiljahduksilta eikä ilon kyyneleiltä. Kuten 
laumassa aina, ja jokaisessa meissä, kul-
kevat ilo ja suru vuorotellen, rinnatusten 
ja lähekkäin. Näin myös Scandic Hotel-
lissa kesäkuun yhdestoista päivä vuon-
na 2016. 

Kiitos juhlan järjestelyistä kuuluu Su-
kuneuvoston aktiivisille jäsenille. Vie-
raatko juhlan tekevät? Osittain. Heitä, 
sukuseuran toiminnan mahdollistajia, on 
kuitenkin suuresti ja lämpimästi juhlasta 
kiittäminen. Kiitos!

Toivottavasti mahdollisimman usea 
ehti, niin halutessaan, myös tavata tuttu-
ja, vaihtaa kuulumisia ja jopa solmia uu-
sia suhteita, kuten minä.

Kohtaamiseni yläasteaikaisen luokan-
opettajan, rehtorin kanssa lämmitti miel-
täni. Tässä tapauksessa aika ei ole kul-
lannut muistoja. Hän on vaan niin  pa-
ras kasvattaja, edelleen. Mitä uuteen tut-
tavuuteen tulee, mikä sattuma saikaan 
kieltemme kannat avautumaan. Naisella, 
jonka kotimaa menetti, useamman vuo-
den ajaksi, riittää kerrottavaa. 

Itse pääohjelma puheineen, runoi-
neen, tervehdyksineen, muistamisineen 
sekä lauluineen ja soittoineen paljas-
ti kuinka lahjakkaita Parviaiset ovat. Ja 
niinhän se menee, että Luoja lahjan an-
taa, ihmisen tehtävä on sitä käyttää. Hy-
vään tarkoitukseen.

Lahjakkuus ei ole Parviaisten yksin-
oikeus. Teppo Ylitalo, Suomen Sukutut-
kimusseuran hallituksen puheenjohtaja,  
mainitsi juhlapuheessaan aikamme ole-
van minäkeskeistä. Minäprojekteja tulee 
tuutin täydeltä. Totta. Väliäkö muulla tai 
muilla. 

Tuskin oli ketään juhlakansassa, jo-
ta Tepon puhe ei olisi koskettanut. Salis-
sa sekä tyrskittiin että mykistyttiin. Jäl-
keenpäin kovasti peukutettiin.

Meitä jokaista tarvitaan. Sen verran 
minäkeskeisyyttä tulee olla. Yhdestä mi-
nusta, ja toisesta, sinusta, tulee me. Syn-
tymän ihme!

Parviaisseurassa kuusikymmentä vuotta. 
Maanviljelijä Einari Parviainen kääntyi 
everstiluutnanti Kaarlo Parviaisen puo-

Parviaisseurassa, juhlassa ja arjessa
leen syksyllä 1955. Ja siitä se lähti. Suku-
seuran ensimmäinen sukukokous ja Par-
viaisten sukuseuran perustava kokous pi-
dettiin Kuopiossa heinäkuun ensimmäi-
nen päivä vuonna 1956.

Suvut, sukukiinnostus ja -tutkimus ei-
vät ole pelkkä aikansa ilmiö. Mistä tulem-
me? Ketä olemme?  Kuusikymmentä vuot-
ta sitten, sukututkija laski verkkonsa vesil-
le. Kalastaakseen. Takaavatko moninaiset 
informaatiokanavat sujuvan tiedon etsin-
nän? Minkä lapsena oppii, sen vanhana 
taitaa. Verkosta nuori sukunsa kaivaa.

Jos Parviaisten parissa lehden lukijois-
sa on ketään, jota kiinnostaisi tavata ja ol-
la tekemisissä, nähdä muita pohjoiskar-
jalan seudulla asuvia Parviaisia, epäviral-
lisesti, vapaasti, heittäkää ajatuksianne 
ilmoille. Minullekin saa.  Mietitään yh-
dessä, mitä tehdään, vai tehdäänkö mi-
tään. Katsotaanko mitä siitä seuraa? 

Olemme mieheni kanssa kiinnostu-
neita erityisesti Oskolan sukuhaarasta. 
Asuuko täällä Joensuussa ja lähiseuduil-
la mikko-ollinpoikalaisia? Tai juho-ollin-
poikalaisia? Olen kiinnostunut vanhoista 
kuvista ja kertomuksista, elämänvaiheis-
ta ja sutkauksista, asuinpaikoista ja oma-
kohtaisista kokemuksista. 

Mitä alussa mainitsemaani kosintaan 
tulee, Teppo rohkeni. Tunnusti juhlaylei-
sölle olevansa poikamies. Oisko nyt  uk-
komies? Parviainen kukaties?

Reetta Parviainen

Ne niemet ja vaarat

Pudasjärven ja Taivalkos-
ken Parviaisten sukua. Kirja 
on kovakantinen, sivuja 280, per-
hetauluja 607 ja hen ki lö ha ke misto. 
Kir ja sisältää myös tietoja ja valo-
kuvia su vun henkilöistä ja siir to-
laisuudesta. Mistä sitten nimi kir-
jalle? Par viaisten tärkeämpiä asuin-
paikkoja on ollut kol me vaaraa ja 
kol me niemeä Ii joen kes ki juok sul-
la, mainittujen kun tien rajalla. 

Kirjan hinta on 20 € + postiku-
lut, tilaukset Mikko Parviaiselta.

Kustantaja: Parviaisen suvun perinneyhdistys ry

Parviaisseurassa 50 vuotta

Parviaisseurassa viiskymmentä 
vuotta julkaistiin seuran 50-vuo-
tisjuhlassa. Kirjassa tarkastellaan 
seuran syntyhetkiä, sukukokouk-
sia, alueellisia tapaamisia ja suku-
neuvoston toimintaa. Kirjan lo-
pusta löytyvät luettelot seuran esi-
miehistä, sihteereistä ja kunnia-
jäsenistä. Lopuksi tarkastellaan 
kuinka yleinen sukunimi Parviai-
nen on. Kirja on tiivis tietopaket-
ti kaikille seuran historiasta ja toi-
minnasta kiinnostuneille. 

Tilaukset Mikko Parviaiselta.
Parviaisten sukuseuran 

50-vuotishistoriikki
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Eero aloitti 750 km pitkän kä-
velyreissunsa 20. toukokuu-
ta Espoon Leppävaarasta ja 
perillä Pudasjärvellä hän oli 
16. kesäkuuta. Reitti kulki pit-
kin vanhaa nelostietä Espoos-
ta Lahden ja Jyväskylän kautta 
Ouluun ja sieltä edelleen Pu-
dasjärvelle. Päivittäinen taival 
oli noin 35 km.

Eeron päiväkirjanomainen 
matkakertomus löytyy osoit-
teesta pudis.fi/Eeron reissu. 
Vasta viimeisellä sivulla Eero 
paljastaa lukijoille, että mat-
ka tuli tehtyä vasemmassa 
lonkassa ja oikeassa polvessa 
olevasta tekonivelestä huolimatta. Eeron 
matkaan sopii erinomaisesti hänen mot-
tonsa: ”Olla paljon ulkona ja pitkässä na-
russa.”

Eero on syntynyt vuonna 1951 Pudas-
järvellä (kuuluu Pudasjärven/Taivalkos-
ken Parviaisten sukuhaaraan), jossa hän 
vietti lapsuutensa ja nuoruutensa. Työ ja 
opiskelu veivät hänet sitten Etelä-Suo-
meen. Varusmiespalveluksen Eero suo-
ritti Turussa laivastossa ja silloin hänel-
lä heräsi kaipuu merille. Ensimmäiselle 
merimatkalleen hän lähti 22-vuotiaana ja 
tämä reissu vei miehen lähes maailman 
ympäri. Silloin syntyi myös ajatus meren-
kulusta ammattina. Kotkassa suoritetun 

konemestari koulutuksen jälkeen seuraa-
vat 10 vuotta menivätkin meriä seilaten, 
maissa tuli käytyä 57 eri maassa.

Perheen perustamisesta lähtien 
1980-luvun alusta Eero on asunut Es-
poossa. Työura Vaisala Oyj:n palveluk-
sessa kesti 27 vuotta.

Mistä ja miten ajatus kävelystä 
Pudasjärvelle syntyi?
Olin vuosikausia haaveillut, että eläke-
päivien koittaessa teen jonkinlaisen pi-
demmän kävelyretken, jonka lähtöpaikka 
on pitkäaikainen kotikaupunkini Espoo. 
Parin viime vuoden aikana päämääräk-

si valikoitui syntymäkunta-
ni Pudasjärvi, jossa olin viet-
tänyt lapsuuteni ja nuoruute-
ni ja josta oli paljon muistoja. 
Vielä kun sain tempaukseen  
mukaan Pudasjärven kau-
pungin asia oli selvä, sinne oli 
päästävä.

Millaisia ennakko
valmisteluja se vaati?
Olen harrastanut aina mo-
nipuolisesti liikuntaa, jo-
ten pohjakunto oli olemassa. 
Sauvakävelyäkin olen harras-
tanut jo vuosia, mutta tämän-

kaltaiseen kohtuullisen pitkäkestoiseen 
sekä fyysistä- että psyykkistä rasitus-
ta vaativaan sauvakävelyyn harjoitte-
lin tavoitteellisesti pari vuotta tekemäl-
lä 10-50 km:n sauvakävelylenkkejä. Pol-
ven tekonivel-leikkauksen jälkeen jou-
duin tekemään lenkit kyynäräsauvojen 
kanssa, pisimmillään lenkit olivat tuol-
loin 20 km.

Testasin melko paljon varusteita mm. 
kenkiä, sauvoja ja rinkkaa. Viimeiset 
kaksi kuukautta kannoin lenkeilläni mu-
kanani 14–15 kg:n rinkkaa etsien sopiviä 
säätöjä. Se kannattikin, koska koko mat-
kallani en saanut minkäänlaisia rinkasta 
johtuvia nirhaumia.

EERO PARVIAINEN
käveli Espoosta Pudasjärvelle

Pudasjärven torilla, hymy herkässä..
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Kuinka tarkkaan olit 
suunnitellut matkan? 
(Yöpymispaikat ym.)
Päivittäisiksi etapeiksi olin ajatellut 35 
plus/miinus 5 km, joka toteutuikin aika 
hyvin.  Etapit mittasin  etukäteen Google-
mapsista. Jyväskylään saakka yöpymis-
paikat olivat etukäteen tiedossani. Löy-
sin yöpaikat mm. Suomen Ladun paikal-
listen yhdistysten kautta. Tätä kautta Jy-
väskylässä yöpymispaikakseni valikoitui 
Heikki Parviaisen perhe, joka piti minus-
ta todella hyvää huolta. Heikki oli myös 
järjestänyt Jyväskylän Ladun sauvakäve-
lijöitä minua vastaan Muurameen, josta 
kävelimme sitten yhdessä hänen kotiin-
sa. Jyväskylästä eteenpäin olin päättänyt 
yöpyä tilanteen mukaan, tarvittaessa mu-
kanani kantamassani teltassa, joskaan yh-
tään telttayöpymistä ei tullut, aina löytyi 
jollain tavalla yöpaikka sisätiloista.

Blogissani olen kertonut noista ”löy-
döistä”.

Millainen urheilutausta sinulla 
on? Millaista harjoittelu 
tarvittiin ennakkoon?
Kuten aikaisemmin mainitsin olen har-
rastanut liikuntaa eri muodoissa koko 
ikäni. Kestävyys juoksu oli jossain vai-
heessa ”päälajini”. Olen juossut 15 täys-
pitkää maratonia, lukuisia puolimarato-
neja, Pääkaupunkijuoksuja jne. Pitem-
piä polkupyöräreissuja olen myös tehnyt. 
Ajoin esim. 540 km Espoosta Vaasaan 
kahdessa päivässä. Nykyisin sauvakäve-
len, käyn uimahallissa vesijuoksemassa ja 
talvisin harrastan avantouintia vesijuok-
suvyön kanssa. 

Millaisia taustajoukkoja ja 
tukijoita sinulla oli?
Perhe ja lähinnä vaimo on ollut tärkein 
taustajoukko, hän on ymmärtänyt ja kan-
nustanut minua harrastuksessani. Sekä 
Espoon-, että Pudasjärven kaupungit oli-
vat mukana tempauksessa. Vein mukana-
ni Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mä-
kelän tervehdyksen Pudasjärven kaupun-
ginjohtajalle Tomi Timoselle. Pudasjärven 
kaupungin kehitysasiantuntija Tuomi-
Tuulia Ervasti piti huolta, että matkablo-
gistani tuli julkaisukelpoinen ja että se il-
mestyi kaupungin sivuilla päivittäin.

Pudasjärven Osuuspankki tuki tem-
paustani stipendillä, jonka se luovutti Pu-
dasjärven torille kaupungin järjestämäs-
sä juhlallisessa vastaanottotilaisuudessa. 
(youtube: Eero Parviainen saapuu Pudas-
järven torille.)

Varustepuolen tukea sain mm. ken-
kien maahantuojalta, rinkan maahan-
tuojalta, kävelysauvojen valmistajalta jne.

Mitä vaikeuksia kohtasit 
matkalla?
Täytyy sanoa, että mitään mainittavia 
vaikeuksia matkalla en kohdannut, josta 
olin jopa yllättynyt.

Mitkä olivat mieluisimmat 
tapahtumat?
Koko matka oli kertakaikkisen upea ko-
kemus, ihmisten avuliaisuus ja positiivi-
nen asenne tempaukseeni, kaunis kesäi-
nen luonto ja sen tuoksut, sekä kulkurin 
vapauden tunne. Sain tutustua matkalla-
ni ihmisiin ja paikkoihin, joita ilman tuo-
ta matkaa olisin jäänyt paitsi. Kaikki tuo 
säilyy varmasti mielessäni aina.

Mitä matka sinulle antoi?
Kuten aikaisemmin mainitsin sain tutus-
tua kauniiseen, kesäiseen Suomen luon-
toon ja ihmisiin kävelijän perspektiivis-
tä, joka on aivan toisenlainen, kuin liik-
kuvasta autosta saatu kuva. Samoin näin 
pitkällä matkalla on aikaa miettiä itseään, 
mitä on tullut tehtyä ja nähtyä. Mielestä-
ni retriitti parhaimmillaan.

Joko sinulla on uusia 
reissusuunnitelmia tai 
haaveita?
Tietysti ihmisellä pitää olla haaveita ja 
unelmia. Olen haaveillut, että saisin kä-
vellä Suomen päästä päähän. Vielä puut-
tuu kävely Hangosta Espooseen ja Pu-
dasjärveltä Utsjoelle. Nähtäväksi jää to-
teutuuko haaveeni.

Teksti: Mikko Parviainen
Kuvat: Eero Parviainen

1. Sipoon sillalla, matka aivan  
alkutaipaleella.
2. Jyväskylän ladun vastaanotto-
komitea Muuramessa, toinen  
oikealla Heikki Parviainen.
3. Oulu ja toripoliisi.
4. Lähellä määränpäätä.

1.

2.

3.

4.
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Savon Parviaisten sukukirjassa on esitelty 
kaksi Kiuruveden Parviaisten sukuhaa-
raa, Vilhelmin ja Antin. Kainuun ja Poh-
janmaan Parviaisia tutkittaessa on näi-
den molempien sukujen taustoihin löy-
detty uutta tietoa.

Vilhelmin sukuhaara
Suvussa kulkeneen perimätiedon mukaan 
tällainen Vilhelmi olisi syntynyt Runnilla 
eräässä ladossa, joka oli vielä 1930-luvul-
la olemassa n. vuonna 1725. Hänen äitin-
sä olisi ollut Koillis-Savosta alueelle vael-
tanut nainen. Näyttää kuitenkin siltä, et-

tei Vilhelmiä olisi ollut olemassakaan ja 
sukukirjassa Vilhelmin pojaksi mainittu 
Tahvo (taulu 1449) onkin Haukiputaalla, 
Kajaanissa ja Sotkamossa asuneen Tahvo 
Rekonpoika Parviaisen (s. 1729) poika. 
Tämän sukuhaaran juuret löytyvät Kai-
nuusta ja sen varhaisin tunnettu esi-isä 
on Parviaisten suku 1 -kirjassa taulussa 
570 mainittu Tahvo Parviainen. 

Antin sukuhaara
Tämän sukuhaaran juuret ovat Pyhäjär-
vellä. Savon kirjassa taulussa 1480 mai-
nitaan Pyhäjärveltä vuonna 1848 tul-

Kiuruveden Parviaisista
lut Antti Parvian leski Maria Pennanen. 
Perheen lapsien sukunimenä on Savon 
puolella Parviainen. Antti Antinpoika 
on syntynyt Pyhäjärvellä 1802. Hän tulee 
isännäksi Mäkiäiskylän Parviaan vuon-
na 1836 ja saa samalla sukunimekseen 
Parvia. Pohjanmaalla ei sukunimet olleet 
käytössä samalla tavalla kuin Itä-Suomes-
sa, vaan sukunimi tuli talon mukaan. En-
nen Parviaan tuloa Antti oli Ollila ja hä-
nen isänsä ja ukkinsa taas olivat Penna-
sia. Antin isän isä Heikki Antinpoika oli 
syntynyt Viitasaarella 1726 ja tuli vävyk-
si Pyhäjärven Hiidenniemen Pennasiin.

Seuramme hienosta vaakunasta on tul-
lut useita kyselyitä. Muistin virkistyksek-
si tässä siitä perustiedot. Vaakunan on 
suunnitellut Olof Eriksson vuonna 1984. 
Lintuparvi vaakunassa muistuttaa suvun 
nimestä, aaltokoroinen tyviö Itä-Suomen 

Sukuseuran vaakunasta
järvistä, vaakunan värit Savon vaakunas-
ta, Merkurius-siivet ja äänirauta suvun 
piirissä esiintyvistä ammateista ja har-
rastuksista. Merkurius oli kauppiaiden 
jumala ja Parviaisissa löytyy sekä musii-
kin ammattilaisia että harrastajia.

WANTED
Sukuseuran rahastonhoitajan 
tehtävään haetaan kirjanpi-
totaitoista henkilöä. Tehtävä 
on tyypillistä rekisteröidyn 
yhdistyksen, sukuseuran, 
kirjanpitoon ja jäsenrekisterin 
hoitamiseen liit ty vää. 

Työ ei vie paljon aikaa ja mo-
net käytännön asiat sukuseu-
rassa tehdään mukavasti yh-
dessä. Sukuseuran nykyinen 
rahas ton hoitaja Aini Koskinen 
auttaa mielellään tehtävässä 
alkuun. 

Tarkemmin tehtävästä voi tie-
dustella Aini Koskiselta, puh. 
050 5673564, aini.koskinen@
gmail.com. Kysyä voi myös 
Mikko Parviaiselta tai Teuvo 
Parviaiselta (yhteystiedot 
lehdessä).



Parviaisten Sukuseura ry
Sukuneuvoston jäsenet

Mikko Parviainen
Peltokuja 7 
71160 Riistavesi
044 077 7487 
mikko.parviainen@hotmail.fi

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

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

Jukka Parviainen
Mustantie 15
73320 Nilsiä
0400 253 923, jukka.parviai-
nen@husqvarnagroup.com

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

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

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

ESIMIES

VARAJÄSENET

JÄSENET

VARAESIMIES

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

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

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

Adressi ja suruadressi nauhalla 10 
Kortti (taitettu, kaksi erilaista) 1 
T-paidat, eri värejä ja kokoja 14 
Viinilasit 6 kpl 40 
Olutlasit 6 kpl 55 
Maljakko (erilaisia) 20 
Lasilautanen, pieni 10 
Lasilautanen, iso 15 
Lasilautaset yhdessä (pieni + iso) 20 
Pöytästandaari 50 
Parviaisten isännänviiri 100 

Parviaisten vaakunatuotteet

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.
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Hyvää joulua ja iloista  
uutta vuotta kaikille Parviaisille!


