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Esimiehen kynästä
Hyvät sukuseuralaiset!
Sata vuotta sitten maailma oli mullin mallin. Suomessa käytiin
sisällissotaa, Euroopassa maailmansotaa, joka puolella oli jonkin
sortin kapinoita ja vallankumousyrityksiä ja kaiken lisäksi espanjantauti tappoi miljoonia. Olen usein miettinyt, näkyivätkö tällaiset asiat millään tavoin isovanhempieni elämässä Riistavedellä ja Vehmersalmella. Ei tullut milloinkaan heiltä kysyttyä. Molemmat ukkini olivat jo kuolleet syntyessäni. Mummojen kanssa
olin paljonkin tekemisissä nuoruusvuosinani, mutta eipä mummojen jutut paljon nuorta miestä kiinnostaneet. En muista heidän milloinkaan puhuneen noista ajoista. Molemmat mummoni olivat vuonna 1918 vähän alle kaksikymppisiä.
Viime vuosina olen selannut mummoiltani vanhemmilleni ja nyt
sitten minun haltuuni tulleita valokuva-albumeita. Joitakin paikkoja ja ihmisiä näissä kuvissa tunnistan. Joihinkin kuviin on äitini kirjoittanut keitä kuvissa on. Suurin osa kuvista on kuitenkin sellaisia, ettei minulla ole aavistustakaan ovatko kuvan henkilöt minun sukulaisiani vai mummon muita tuttuja. Häviääkö
suvun tarinat ja historia parissa sukupolvessa? Ammattini puo-

lesta tunnen kyllä historian isot linjat ja tapahtumat, mutta sukuni lähihistoriaa en.
Luulen, että aika monella meistä on sama tilanne. Kun suku tai
sukututkimus alkaa kiinnostaa, niin ei olekaan enää niitä henkilöitä, joilta voisi kysyä. Sukuseuran tehtävä on tallentaa sukumme historiaa. Ottakaamme tehtäväksi kirjoittaa valokuviin keitä
kuvissa on, tallentaa jossakin muodossa suvun ja perheen tarinaa
ja kirjoittaa vaikka päiväkirjaa omasta elämästä.
Toivoisin, että lapsenlapseni tietäisivät, millaista oli elää Kekkosen Suomessa ja katsoa mustavalkotelevision yhtä ainoaa kanavaa, pelkäsikö ukki mahdollista ydinsotaa kylmänsodan aikana
ja mitä lapset harrastivat talvisin kun vielä oli lunta ja pakkasia.
Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2019
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Jouko Parviainen
OLYMPIAKÄVIJÄ
Haastatteli Mikko Parviainen, kuvat Jouko Parviaisen kokoelmista

Ainakin kolme Parviaista on edustanut Suomea olympialaisissa.
Keihäänheittäjät Kaisa ja Aki Parviainen on esitelty aikaisemmin lehdessämme. Nyt on vuorossa yhdistetyn mies Jouko Parviainen, joka oli mukana Suomen joukkueessa Calgaryn olympialaisissa vuonna 1988.

Kuka olet?
Olen syntynyt Kuopiossa ja asuin siellä lapsuuteni ja nuoruuteni. Isäni sukujuuret ovat Riistavedellä ja äitini Vehmersalmella.
Ammatiltani olen palomies. Tein tätä työtä ensin Kuopiossa ja
sitten Siilinjärvellä. Nyt olen eläkkeellä ja viimeiset noin kolmekymmentä vuotta olemme asuneet Siilinjärvellä Toivalassa. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme jo maailmalle lähtenyttä lasta.

Vasta urani loppuvaiheessa tulivat mukaan maailmancupin kisat. Sitä ennen tärkeimpiä kotimaisia kilpailuja olivat Salpausselkä, Puijo ja Ounasvaara ja maailmalla Keski-Euroopan turnaukset ja Holmenkollen. Ulkomaiden kilpailuista ehkä paras
saavutukseni oli Calgaryn esikisojen neljäs sija. Johdin kilpailua siellä vielä 10 km kohdalla, mutta loppuratkaisuissa putosin
neljänneksi. Erityisenä saavutuksena pidän myös varusmiesten
SM-kisojen ampumahiihdon hopeaa.

Millaisia muistoja sinulla on kisamatkoista?
Mieleen painuvin matka oli eräs Norjan reissu, kun juututtiin
vuorokaudeksi lumimyrskyyn Norjan tuntureilla. Oltiin liikkeellä hiihtoliiton autolla, kun myrsky meidät yllätti. Autosta

Miten sinusta tuli yhdistetyn urheilija?
Suurin osa lapsuuden leikeistä oli urheilua tai ainakin
hyvin liikunnallisia. Vanhempani olivat aktiivisesti
mukana paikallisessa urheiluseurassa (Kuopion Sisu-Veikkojen Päivärannan osastossa) ja veivät meitä
lapsia kilpailuihin. Talvella hiihdettiin ja kesällä yleisurheiltiin. Omia hyppyrimäkiä rakennettiin useisiin
rinteisiin. Äidin työpaikalla oli sitten Puijon Hiihtoseuran edustaja, jolta saatiin oikeat mäkisukset lainaan ja kokeiltavaksi vanhan ”pikkupuijon” alusnysässä. Kun olin vielä katkaisut tarpeeksi monet isän
hiihtosukset niin sain omat ”norskut”. Suurin osa kylän pojista harrasti jonkin aikaa mäenlaskua. Siihen
aikaan ei vanhemmat olleet aina kuskaamassa lapsia
harrastuksiin. Asuimme silloin Rahusenkankaalla ja
harjoittelemaan kiivettiin Puijon mäen yli. Mäkikilpailujen yhteydessä oli aina myös yhdistetyn kisat.

Oliko sinulla esikuvia?
Yhdistetyssä nuorena esikuvana oli varmaan Rauno
Miettinen (olympialaissa hopeaa 1972), jolta myöhemmin maajoukkueeseen pääsemisen jälkeen sain
myös käytännön neuvoja.

Kerro urheilu-urastasi
Voitin kaksi kertaa yhdistetyn aikuisten Suomen
mestaruuden ja kerran olin hopealla. Olin mitaleilla myös joukkuemäessä. Lisäksi voitin yhden nuorten SM:n. Arvokisoissa osallistuin nuorten EM-kilpailuihin ja vuonna 1987 aikuisten maailmanmestaruuskisoihin ja seuraavana vuonna olympialaisiin.
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ulos noustessa tuuli vei kaiken lisäksi meidän kilpailupaperit
mukanaan. Norjan radiossakin kuuluteltiin jo meidän perään.
Lopulta ehdimme kisaan ja jouduimme hyppytorniin ilman
harjoittelua. Entisessä Neuvostoliitossakin tuli käytyä. Sieltä jäi
mieleen junamatka Leningradista Muurmanskiin. Koko ajan
junan ikkunoissa oli luukut emmekä me nähneet minne sitä oltiin menossa.

Miten yhdistetty lajina muuttui
jo sinun aikanasi?
Mäessä hypättiin koko minun urani ajan kolme hyppyä, joista
kaksi parasta jäi voimaan. Alkuun hiihtämään lähdettiin väliaikalähdöllä ja vasta kisan jälkeen laskettiin pisteitä ja saatiin selville voittaja. Iso muutos oli, kun siirryttiin ns. Gundersen-tapaan, jossa hiihtämään lähdettiin mäen paremmuusjärjestyksessä (kuten nykyisinkin). Hiihtotyyli muuttui minun aikanani,
siirryttiin vapaaseen (luistelu) tyyliin. Aluksi hirvitti esimerkiksi Puijon kisoissa lähteä kapuamaan rinteitä ilman pitovoiteita.
Mäessä hypättiin vielä sukset yhdessä, eikä V-tyylillä.

ollenkaan ja hiihtostadionille oli varmaan sata kilometriä. Sen
verran siellä pääsi irti omasta lajista, että kävin katsomassa yhden Kanadan jääkiekko-ottelun.

Lopetit aktiiviuran vuonna 1988, miksi?
Oliko lopettaminen helppoa?
Monien urheilijoiden haaveena on varmaan olympiakisat. Kun
ne tuli käytyä motivaatio harjoitteluun loppui. Yhdistetty ei
myöskään ollut ammattiurheilua vaan piti käydä siviilitöissäkin. Myös lapset olivat tuolloin pieniä. Lopettaminen oli helppoa. Urheilua en kokonaan jättänyt. Yhdistetyn uran jälkeen
olen harrastanut hirvenhiihtoa ja urheiluammuntaa.

Mitä urheilu on sinulle antanut?
Ennen kaikkea valtavasti muistoja. Ilman urheilua en myöskään
olisi palomies. Kuopiossa monelle urheilijalle löytyi työpaikka
palolaitokselta. Samoin liikunnallinen elämäntapa on urheilun
perua. Edelleen talvisin tulee laitettua aika usein hiihtosukset
jalkaan.

Millaisia muistoja sinulla on Calgaryn
olympialaisista?

Mitä sinulle nykyisin kuuluu?
Päällimmäisenä muistona on kova tuuli. Calgary sijaitsee aavi- Seuraatko urheilua?
kolla. Kerran mäkeen mennessä vastaan pyöri ulkohuussi. Välillä näytti, että koko yhdistetyn kisa pitää perua. Lisäksi välimatkat olivat pitkiä. Kisakaupungissa ei oikeastaan ollut lunta

Olen eläkkeellä. Aikani, varsinkin syksyisin kuluu hirvimetsällä oman hirvikoirani kanssa. Kesällä ollaan paljon mökillä Riistavedellä. Urheilua tulee seurattua televisiosta.

Yhdistetyn joukkuekilpailun joukkue, Jouko Parviainen keskellä,
vasemmalla Jukka Ylipulli ja oikealla Pasi Saapunki.
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Muistojen polulta
Maamiehen kirkkoon

Maamiehen kirkon seinämillä on esillä vanhoja työvälineitä, mm. oikealla hevoskyntöaura ja
etualalla sepän työvälineitä.

Hanhirannan kalliolla sijaitsi hevosaikakauden lautarakenteinen paja. Varusteisiin kuului ahjo, palkeet, alasin, vasaroita, sepänpihtejä ym. tavaraa. Moni talon hevonen on saanut kavioonsa käypäsen kengän tämän pajan edessä. Viikatteet, hirsinaulat, rekitarpeet ja völjäripultit ym. on punaisen hehkuvana
taottu muotoonsa. Todennäköisesti pajan käyttö on loppunut
sota-ajan seutuvilla. Ränsistynyt pajarakennus purettiin pois
60–70-lukujen taitteessa.
Parikymmentä metriä ennen pajaa kallioinen maasto antoi
sijaa ison perunakuopan verran. Pehkuilla eristetyn puukelleslaipion sateen suojaksi oli laudoista tehty harjakatto. Perunakuopan edessä olleen edellisten sukupolvien leikkimökin muistan vain hämärästi.
Leikkimökin, kuopan ja pajan läheisyydessä muutama komea mänty kaunistaa seutua. Yksi noista vielä pystyssä olevista männyistä on todennäköisesti karsikkopuu. Mäntyyn on kaiverrettu HH 1864 sekä toinen vuosiluku samalta aikakaudelta,
jota en muista. Puun kasvaessa kaiverrus on jäänyt syvälle puuhun ja aukko kasvanut sivuiltaan melkein umpeen.
Kalliolta virralle (Hanhisalmi) päin on pitkä jyrkkä rinne. Sisareni kanssa laskettiin siitä monet pyllymäet muovisäkillä tai
kelkalla. Kouluaikaan mäessä taisi mennä muutama suksiparikin säpäleiksi. Rinteen alla ennen virtaa maa tasaantuu. Ensimmäinen muistoni juhannuskokosta 50 luvun lopulla on tällä
paikalla virran varrella. Kokon rakensivat äitini eno Kalle Tor-

vinen ja vaimonsa Tyyne. Samalla paikalla loimusi kokkotulet
vielä monena juhannuksena.
Lapsuudessani kallion etelään päin viettävässä rinteessä pellon laidassa sijaitsi kaappimallinen viljankuivaamo. Jyväsäkit
tuotiin hevosella yläpuolen rinteessä olevan sillan eteen, mistä
säkin matka jatkui miehen selässä yläkertaan kuivaamon kaappiin. Kuivat viljasäkit kannettiin alakerran ovesta hevoskyytiin,
jolla ne siirrettiin pajakallion pihanpuolen rinteessä olevaan
eloaittaan. Viljankuivaamo paloi täydellisesti n. 1958. Muistan
kun ukki Eemeli soitti pitkään vellikelloa tulipalon merkiksi.
Naapureita saapui veneillään palopaikalle avuksi.
Kuivaamon alarinteessä sijaitsi pienten vasikoiden aitaus,
mikä oli tehty vaakaan ladotuista aidaksista.
Haisovanniemen metsä alkaa tästä kalliolta. Niemi oli aikanaan hevosten ja hiehojen laitumena. Pisteaidan teossa pääsi
kohtuullisella matkalla. Aidan tarvitsi vain pihanseudun ja Tillinlahden pellon puoleinen sivu. Hanhisalmi ja Lajunjärvi toimivat aitana suurimmalta osalta. Haisovanniemen metsälaitumen pääportti sijaitsi nykyisen maamiehen kirkon, noin seitsemän metriä sisäänkäynnin vastapäätä. Monet kerrat jouduin
leipäpalanen ja suitset kädessä etsimään hevosta reen eteen tältä niemeltä. Hiehot porkkasivat usein matalassa vedessä virran
mutkassa pieneen saareen kesäpäivää viettämään.
Haisovanniemi oli myös tärkeä tukikohta Kallaveden laivaliikenteen aikana. Matalan veden aikana laiva ei tullut Hanhisal-
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men kotilaituriin. Niemen kärjessä sijaitsi talon toinen laivalaituri ja ”laivaterminaali” eli pieni varastorakennus, jossa voi säilyttää laivaan menevää tai tulevaa tavaraa. Sateella varasto toimi hyvänä suojana kaupunkiin matkaaville.
Pajakallion seutu on ollut hyvä leikkipaikka monen sukupolven ajan. Siellä on rakennettu majoja, pidetty kissanpentujen hautajaisia. Omat ja vieraat lapset ovat käyneet rapsuttelemassa vasikoita, hiehoja ja hevosia.
Siellä on kiipeilty puihin ja räkättirastaan munia kerätty sekä pesiä tuhottu. Kauan sitten serkkupoika Eero rakensi kallion
jyrkänteen tasanteelle lasipullojen sulatusuunin.

Maamiehen kirkko
Menneen talven lumilla, yön pikkutunneilla, uni karkasi jonnekin ajatusten takamaille. Mietin yhtä sun toista asiaa. Kodin pihapiirin korkein kohta, ns. pajakallio tuli ajatuksiini jälleen kerran. Tuo paikka on koko ikäni erikoisesti kiehtonut mieltäni ja
olen usein liikkuessani siellä pysähtynyt miettimään maailman
menoa. Uuden talon valmistuessa vuonna 1981 mietin vanhan
talon hirsistä tehtävää tupaa tälle kalliolle. Tuvan tarina sai kuitenkin onnellisemman lopun Lajun järven rannalle Tillinniemen kupeeseen. Kuin taivaan lahjana sain ajatuksen rakentaa
kiviympyrän kallion korkeimpaan kohtaan. Minulle oli heti selvä asia, että kivirakennelmasta tulee Maamiehen kirkko. Rakennushommien on monesti tapana laajentua. Kaivinkoneen asetellessa suuria kiviä paikoilleen, taas välähti mielessäni. Tästä
kirkolta olisi helppo tehdä lyhyt kävelylenkki kaartaen virran
varrella olevan pienen saaren kohdalla. Näin tapahtui, kaivuri
tasasi polun pohjan ja minä ajoin traktorilla vaimoni Annukan
kotipaikan hiekkamontusta ohutta kivetöntä hiekkaa pintamateriaaliksi. Polun nimikin selvisi ihan päiväaikaan polkua tasatessa. Se on Muistojen polku.
Uskonto sekä seuroissa käynti on olennainen osa perheemme historiaa ja tätä päivää. En tunnusta olevani mikään hurskas. Olen perussyntinen suomalainen mies. Enkä sano mikä on
oikea uskonto. Luterilainen ja ortodoksinen usko on osa suomalaista kulttuuria. Nyt vanhemmalla iällä on minua alkanut kiinnostaa maatalouden, kirkon sekä yhteiskunnan histo-

Hannu Parviainen tätinsä Leena Hännisen kanssa.
Etualalla kivistä koottu risti.
ria. Maamiehen kirkon rakentaminen on mielestäni taidetta,
kulttuuria, historiaa ja uskontoa parhaimmillaan. Lisäksi se on
muistutus tämän ajan ihmisille kirkon olemassaolosta. Rakennuskivistä puolet löytyi kaivurin kantaman säteeltä tästä kirkosta. Toinen puoli kivistä kuormattiin peltokivien rauniosta kaivurilla maansiirtokärryyn ja kipattiin työmaalle. Kaivurimies
asetteli hiekkaan tekemäni piirustuksen mukaan kivet paikoilleen. Näin tehtiin taidetta. Yksi kivi lohkesi kaivurin käsittelyssä kolmeen pitkulaiseen osaan. Näistä lohkareista teimme ristin kirkon lattiaan ns. alttaripäätyyn. Kivimuuriin ristin kohdalle jäi kapea kulkuaukko, jonka nimesin taivaan portiksi. Tämä
on uskontoa. Muurin päälle ja viereen asettelin vanhoja maatalouden työkoneita ja maitosaaveja. Koneista sain palasen historiaa. Kirkkorakennelman viereen kasasin kivistä myös tapulin.
Tervetulleet vierailijat tekevät kulttuuria Maamiehen kirkossa
ja Muistojen polulla.
Maamiehen kirkolta ja Muistojen polulta on hyvät näkymät
Lajun järven suuntaan Tillinlahden yli, Hanhisalmen virtaan,
Pieni-Pieksä järvelle ja hitusen verran Mustalahdelle. Näkymään avautuu Hanhirannan tilan pihapellot ja metsät. Naapurit järvien takaa, Roivaisten talot Pirttiniemi ja Hanhisalmi, Uitonniemi, Kalliokaarre sekä Mustalahden takaa pilkottavat talot. Rinteen alla navetan päädyssä on myös aiempi lehmien länkikytkimistä tekemäni Etevä-lehmä.

Sukua ystävyyden polulla.
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Hannu Parviainen
Kuopio Murtolahti, Nilsiä

Sukuseurojen Keskusliiton
julkaisusarjaan adressi ja kortti
Monikäyttöinen adressi on näyttävä muisto erilaisissa tilaisuuksissa. Selkeälinjainen
vihreävalkoinen adressi on kultanyöritetty ja kuoritettu sekä pakattu sellofaaniin.
Adressi on A4-kokoinen. Hinta 15 €/kpl, sisältää lähetyskulut.
Kortin kannessa kauniilla vanhalla harmaalla seinällä moderni sukupuu. Taitettu
kortti on kooltaan 16 x 16 cm. Hinta 2 €/kpl, sisältää kuoren.
Kortin ja adressin on suunnitellut keskusliiton
hallituksen jäsen Satu Hirvikoski.

Tiedustelut ja tilaukset
toimisto@suvut.fi
puh. (09) 4369 9450
www.suvut.fi > Julkaisut

Valtakunnallinen Kuulutko Sukuuni -tapahtuma pidettiin 6.–7. lokakuuta Vantaalla. Osallistujia oli jälleen
tuhatmäärin, mm. sukututkijoita, sukuharrastajia ja sukuseuratoimintaan osallistuvia. Päivien ohjelma oli
monipuolista, aiheina mm. sukuseuratoiminta, sukututkimus, kokemukset sukukirjan tekemisestä, geneettinen
sukututkimus ja ensimmäiseen maailmansotaan liittyvät tapahtumat. Sukuseurojen Keskusliiton myyntipisteessä
Elina Kuisminin luona riitti kävijöitä tungokseen saakka. Kuva: Teuvo Parviainen.
Parviaisten parissa 35/2018
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Parviaisten parissa
satujen saarelle Islantiin
Parviaiset perheineen ja ystävineen ovat lähdössä Islantiin toukokuussa 2019. Mukaan on kutsuttu myös Voutilaisten-Smolanderien sukuseuran jäseniä. Kierrämme saaren. Tarjolla on
Islannin parhaat nähtävyydet ja elämykset – tulta ja jäätä, kuumia lähteitä, viikinkikulttuuria ja nykymenoa, vuonoja ja putouksia. Matkalla nautitaan tuoretta kalaa ja lammasta, pulahdetaan kuumiin kylpyihin, veneillään jäälohkareiden seassa, bongataan lintuja. Lisämausteena halukkaille on valasretki, ratsastusta, jäätikkökävelyä.
Matkanjohtajana ja oppaana toimii Parviaisten sukuneuvoston jäsen Jouko Parviainen. Jouko on kokenut Islannin tuntija
ja opas. Koulutukseltaan hän on geologi, ja Islantihan on huikeaa geologiaa tulvillaan.

Mukaan saattaa vielä mahtua. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Jouko Parviaiselle jopa515@hotmail.com tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 0400 646968. Sähköpostissa
tai viestissä annetaan nimi samassa muodossa kuin se on passissa tai virallisessa henkilötodistuksessa sekä osoite. Matkatoimisto Forte lähettää laskut ennakkomaksusta (500 euroa) ja
loppusummasta, joka on maksettava 5.3.2019 mennessä. Matkalle ilmoittautuneille toimitetaan tarkempaa tietoa käytännön
asioista, Islannin olosuhteista ja matkalle otettavista varusteista
ennakkomaksun suorittamisen jälkeen.
Tarkempi matkaohjelma löytyy Parviaisten Sukuseuran sivulta:
http://parviaistensukuseura.fi.
Kuvat: Jouko Parviainen

Tietoja matkasta:
• Ajankohta on 16.–25.5.2019.
• Hinta matkustajaa kohti riippuu osanottajamäärästä: 2575–
2690 euroa. Matkalle otetaan korkeintaan 30 osanottajaa
ilmoittautumisjärjestyksessä.
• Matkan hinta sisältää Icelandairin suorat lennot
Helsingistä Reykjavikiin, ohjelman mukaiset lentokenttäja bussikuljetukset, tutustumiskäynnit, opastuksen,
majoitukset kahden hengen huoneissa (1 hh lisämaksu 600
€) ja ohjelmassa mainitut ateriat ilman ruokajuomia.
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Islannin helmet -matkaohjelma 16.–25.5.2019
Päivä 1 (to 16.5.): Helsinki - Keflavik (lento 15.35–
16.00) - Borgarnes
- Islannin vulkaaninen syntyhistoria, saaren asuttaminen viikinkiaikana, saagat
- Islannin suurin kuumalähde Deildartunguhver
Yöpyminen: Icelandair Hotel Hamar (Illallinen)
Päivä 2 (pe 17.5.): Tarunhohtoinen Snæfellsnes
- jäätikön alla lepäävä tulivuori (1446 m) ja kansallispuisto
Yöpyminen: Icelandair Hotel Hamar (Illallinen, aamiainen)

Päivä 6 (ti 21.5.): Mývatn - Itävuonot - Höfn
- asumattoman ylämaan laavakentät ja taistelu eroosiota vastaan
- Egilsstaðir, Itä-Islannin pääkaupunki, Itävuonot ja kalastajakyliä
- Islannin erikoiset kivet Petran kivinäyttelyssä
Yöpyminen: Brunnhóll-maaseutuhotelli (Illallinen, aamiainen)

Päivä 3 (la 18.5.): Borgarnes - Siglufjörður
- Islannin metsät, tunturilinnut ja -kasvit, islanninhevonen
- Tröllaskagin niemimaa, Islannin Alpit (korkein tunturi
Kerling, 1538 m) ja vuonot
- vierailu Sillinpyyntimuseossa: islanninsilli ja suomalaiset
sillinpyynnissä Islannin vesillä
Yöpyminen: Hotel Sigló (Aamiainen)

Päivä 7 (ke 22.5.): Jökulsárlón - Skaftafell etelärannikko - Hella
- Jökulsárlón-jäätikköjärvi: amfibioveneretki jäävuorien
välissä
- Skaftafellin kansallispuisto: Vatnajökull
- Skeiðarársandur, maailman laajin sulamishiekkalaakio
- Näyttely vuoden 2010 tulivuorenpurkauksesta, joka sotki
Euroopan lentoliikenteen
- Skogarfossin ja Seljalandafossin putoukset
Yöpyminen: Stracta Hotel Hella (Illallinen, aamiainen)

Päivä 4 (su 19.5.): Siglufjörður - Akureyri - Mývatn
- mahdollisuus valassafariin Hauganesissa (www.whales.is)
(omakustanne)
- Islannin pisin vuono: Eyjafjörður, Goðafoss eli
Jumaltenputous
- iltabongausta halukkaille Islannin parhaalla lintujärvellä,
Mývatnilla
Yöpyminen: Icelandair Hotel Myvatn (Illallinen, aamiainen)

Päivä 8 (to 23.5.): Kultainen kierros
- Friðheimar: tutustuminen islanninhevostalleihin ja
kasvihuoneeseen
- Gullfoss eli Kultainen putous, Geysir ja sen toimiva
pikkuveli, Strokkur
- Thingvellirin kansallispuisto: Euroopan ja PohjoisAmerikan laattojen sauma-alue
Yöpyminen: Hotel Klettur Reykjavik (Aamiainen)

Päivä 5 (ma 20.5.): Mývatn - Islannin helmi
- tuliperäisen Islannin huikeita geologisia kohteita
- Mývatnin Sininen laguuni: mahdollisuus kylpyläuintiin
(omakustanne)
- aamu- ja iltabongausta halukkaille Mývatnilla
Yöpyminen: Icelandair Hotel Myvatn (Illallinen, aamiainen)

Päivä 9 (pe 24.5.): Reykjavík
- halukkaille opastettu kävelyretki keskustassa (2–3 tuntia)
- mahdollisuus viettää päivä omien mieltymyksien mukaan
(omakustanne): esim. valasretki, ratsastusta, shoppailua,
museoita, bongausta, Sininen laguuni
Yöpyminen: Hotel Klettur (Illallinen, aamiainen)
Päivä 10 (la 25.5.): Reykjavik - paluu Suomeen
- Icelandairin lento Helsinkiin klo 11.00–17.20.
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Säynätsalopäivät 2018
Säynätsalopäivät järjestettiin jo 39. kerran 4.–13.8.2018. Parviaisten sukuneuvoston kokous järjestettiin kunnantalolla lauantaina 11.8. Ennen sitä jo olin myymässä arpoja Vanerilassa ja
katsomassa videoita Pertti Parviaisen kanssa Marttojen kahvittelun äärellä. Olin saanut voittoja sukuseuran jäseniltä ja mm.
Säynätsalosta Kirsin kukasta ja Jyväskylästä Kukkakauppa Ruusupuulta, jonka omistaja on Minna Savolainen, os. Parviainen.
Sukukirjamme olivat myös esillä.
Puolelta päivin jatkui arpajaismyynti kunnantalolla. Kokouksemme aikana sukuseuran ”liitännäisjäsen” Riitta-Liisa Kaarnamo myi arpoja. Kirjekuoreen saatiin rahaa 200 €, mikä lahjoitettiin sunnuntain messussa Säynätsalon kirkolle, ehtoolliskaluston täydennykseen.
Messussa aluekappalainen Osmo Väätäinen siunasi edellisellä lahjarahalla ostetun intinktiomaljan kirkon käyttöön. Viini
on suppilossa keskellä ja leipä lautasen reunoilla. Sitä voi käyttää esim. kotikäynneillä ja viemällä ehtoollinen henkilölle, joka ei pääse alttarille.
Messun jälkeen seurakunta vei seppeleen kaatuneiden muistomerkille ja ensimmäisen asukkaan Juho Herman Kuitusen
haudalle. Ulpun kanssa veimme kukkavihon Hannan patsaalle
Parviaisten muistolle.

Säynätsalopäiviä vietettiin kauniissa kesäsäässä.
Parviaisentie on Säynätsalon pääkatu.

Kunnantalon uusi kukoistus
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Säynätsalon kunnantalo on yksi Alvar Aallon
merkittävimmistä töistä.

Kuva: Leena Hänninen.

Alvar Aallon suunnittelema maineikas kunnantalo oli aivan hiipumassa käytön puutteessa pari vuotta sitten. Kaupunki ja eri
tahot etsivät kuumeisesti mahdollisuuksia sen pelastamiseksi.
Jo viime kesänä sinne saatiin kesäkahvila.
Kuluvana vuonna yrittäjä Hannele Aapakari-Keinonen ja Heli Leinonkoski ovat perustaneet yrityksen, Tavolo Bianco Oy, joka on vuokrannut tilat kaupungilta. Yritys pyörittää nyt kunnantalolla erilaista toimintaa, esittelyjä, kokouksia, synttäreitä ja jopa
häitä. Turustit ja opiskelijat ovat talosta kiinnostuneita. Yrityksellä on myös erilaisia yhteistyökumppaneita. Päivien aikana Harri
Taskinen esitteli taloa usealle ryhmälle ja kertoi talon historiasta.
Kotisivulla kerrotaan, että yrityksen nimi kertoo yrityksen
toiminta-ajatuksesta. ”Alvar Aallon lapsuuden valkoinen pöytä
– Tavolo Bianco – oli suuri. Ehkä maailman suurin pöytä – ja
pöytä jatkaa kasvuaan. Tuon valkean pöydän ääressä Aalto teki
elämäntyönsä. Tavolo Bianco Oy luo mahdollisuudet ja tarjoaa avaran pöydän ja tilat työskentelylle, opiskelulle ja haaveilulle niin opiskelijoille, tutkijoille kuin kelle tahansa, joka on kiinnostunut Aallon meille jättämästä perinnöstä.”
Talon alakertaan avattiin juuri kahvila Town Hall Cafe & Bakery. Säynätsalopäivien aikaan kahvila oli pullollaan kävijöistä, kahvikonekin jo lakkoili suuresta käytöstä. Sukuneuvostokin nautti siellä makoisat tarjoilut.
Kunnantalon yhdessä huoneessa oli kirjasto, yhdessä näyttely ”Alvarin ikkunalla”. Se esitti Säynätsalon taideseura Raidan
puheenjohtajan Suvi Nurmen taidetta ruostumattomasta teräksestä, lähinnä hukkapaloista. Tosi vaikuttavia, kauniita teoksia.
Valtuustosalissa järjestettiin Tarinateatterin tilaisuus ”Kerro tarina Alvarista”. Yleisö antoi hyviä vinkkejä hänen kohtaamisistaan. Niistä piirtyi kuva Alvarin luovuudesta, nuukuudesta ja alastomuudesta tykkäävästä Muuratsalon koetalon isännästä. Eräs näyttelijä kertoi lapsensa syntyneen samana päivä-

Harri Taskinen esittelee Säynätsalon kunnantaloa.
nä kuin Aalto ja hän sai yhdeksi nimekseen Alvari.
Säynätsalopäivien pääjuhla oli ensi kertaa myös kunnantalolla. Musiikista vastasi kitaran säestyksellä Katariina Ruuska, joka lauloi omia sävellyksiään. Ensin Eino Leinon Suvi-illan vieno tuuli ja toiseksi v. 2006 Säynätsalon Hannan Elli Pajukannan runon Haave.
Säynätsaloseuran uusi puheenjohtaja, entinen ylihoitajakolleegani, Ilkka Pernu avasi tilaisuuden todeten päivät tuodun nyt
enemmän kylän keskustaan. Hän iloitsi, että oli nähnyt paljon
väkeä, iloisia ilmeitä, kulttuuria, historiaa ja kohtaamisia.
Jyväskylän kaupungin kunnanhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela toi esille juhlapuheessaan päivien teeman ”yhteisölli-
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syys” antia paikkakunnalle: taideseura Raidan muurin maalaus,
monipuolinen ohjelma ja uuden kahvila-leipomon avaaminen.
Hän myös muistutti ympäröivästä kauniista luonnosta ja palautti mieleen aiempia kunnan taidehankintoja. Hän korosti, että Jy-

väskylän kaupunki haluaa kehittää asuinalueita, edistää asukkaiden terveyttä ja pitää heistä huolta.

Säynätsalon 24. Hannan tai Walterin nimeäminen
Säynätsalon Sanomat -lehden toimitusjohtaja Erkki Keiskoski ja
toimittaja Tarja Ruuska nimesivät juhlan päätteeksi Säynätsalon
Hannaksi v. 2018 yrittäjä Jaana Hankosen. Hän oli tullut v. 2012
Muuratsaloon autolla, ei laivalla, kuten Hanna ja muut Parviaiset, totesi Hanna Keiskoski leikkisästi. Hankosen yritys on Table en Bois -ravintola Muuratsalossa, jossa järjestetään monenlaisia tilaisuuksia kodinomaisen sisustuksen ja musiikin kera.
Yhteisöllisyys leimaa toimintaa. Asukkaat ja myös turistit ovat
aktiivikävijöitä.
Leena Hänninen

Erkki Keiskoski ja Tarja Ruuska julkistivat ”Säynätsalon Hannan 2018” nimityksen. He ojensivat ”Hannalle” Jaana Hankoselle kunniakirjan nimityksestä. Taustalla muusikko Katariina Ruuska. Leena Hänninen onnitteli
Hannaa Parviaisten sukuseuran puolesta. Kuva: Kari Ruuska.

Kuva: Ulpu Valkama.

Leena Hänninen ja Riitta-Liisa
Kaarnamo myivät arpoja.

Säynätsalon kirkon uuden ehtoollismaljan siunaus. Sukuseura on pienellä lahjoituksellaan tukenut kirkon ehtoollisvälineistön hankintaa.

Säynätsalon kirkon rakennutti kauppaneuvos Hanna Parviainen. Hän oli
myös Alvar Aallon hyvä ystävä. Kirkko vihittiin käyttöön 1927.

Ulpu Valkama ja Leena Hänninen
veivät kukkavihon Hanna Parviaisen haudalle. Kuva: Kari Ruuska.

Parviaisten sukuneuvosto piti kokoustaan Säynätsalon kunnantalon hallituksen kokoushuoneessa. Alvar Aallon suunnittelema kokoushuoneen kalustus on valmistettu Säynätsalon Parviaisten tehtaalla.

Valtuustosalin arvokas vaaliuurna on
myös Parviaisten tehtaan tuotantoa.

Lintu Sininen
Kolin juhlassamme Sibelius-konsertillaan hurmanneilta
Jussi Makkoselta ja Nazig Azenianilta uusi levy
Sellisti Jussi Makkonen, pianisti Nazig Azezian ja kirjailija ja kuvittaja Katri Kirkkopelto julkaisevat Zacharias Topeliuksen satunäytelmään
”Lintu sininen” perustuvan kuvakirjan ja levyn helmikuussa 2019. Tarinan kuvittaa ja uudelleenkertoo Katri Kirkkopelto. Jussi Makkonen ja
Nazig Azezian tulkitsevat kirjan mukana tulevalla levyllä Lintu Sininen
-teoksen, jonka on heitä varten säveltänyt Jonne Valtonen. He tulkitsevat teoksen Vaasan kaupunginorkesterin solisteina. Orkesteria johtaa
ylikapellimestari James Lowe.
Lintu Sininen on jatkumoa Kirkkopellon, Makkosen ja Azezianin
”Soiva metsä – Jean Sibeliuksen matkassa” -kuvakirjalle, joka julkaistiin vuonna 2015. Levyn ja kirjan yhdistelmä jaettiin Opetusministeriön tuella jokaiseen Suomen alakouluun. Lintu Sininen -lastenkulttuuriprojekti jatkaa tekijöiden pyrkimystä tuoda kuvaa, tarinaa ja musiikkia yhdistävää taide-elämystä lapsikuulijoille.
”Zacharias Topeliuksen syntymästä on kulunut nyt 200 vuotta. Lintu sininen -satunäytelmässä Topelius käsitteli oikeudenmukaisuuden,
uusperheen, sisarkateuden, rakkauden ja rohkeuden teemoja, jotka
ovat nyky-yhteiskunnassa edelleen ajankohtaisia ja puhuttelevat sekä
lapsia että aikuisia. Näytelmän muokkaaminen kuvakirjan muotoon
antaa teokselle nykyaikaisen äänen yhdessä musiikin kanssa”, taiteilijat kertovat.
Sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian ovat viime vuosina erikoistuneet suomalaiseen taidemusiikkiin. He ovat tavoittaneet
viime vuosien aikana satoja tuhansia kuulijoita Suomessa ja ulkomailla konserteillaan, levyillään ja musiikkivideoillaan. He ovat esiintyneet
konserttikiertueillaan muun muassa Yhdysvalloissa, Meksikossa ja eri
puolilla Eurooppaa. Makkonen ja Azezian ovat esiintyneet noin 2000
koulussa yli 500 000 koululaiselle viime vuosien aikana.

Lisätietoja: www.jussimakkonen.com

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

Parvviisii kirja on laaja teos
Parviaisten karjalaisista sukuhaaroista. Ensimmäisessä osassa kirjaa on laaja historia osuus.
Ajan ja elinolojen kuvauksista saa monipuolisen kuvan elämästä 1700–1900-lukujen välisenä aikana, kuinka Suomen
historian vaiheet ovat vaikuttaneet Parviaisten elämään ja Parviaiset ovat vaikuttaneet Suomen historiaan. Kirjan kuvituksena on vanhojen kuvien lisäksi kauniita lyijykynäpiirroksia.
Puolet kirjasta on sukutauluja, suvun henkilötietoja. Ne ovat
suurelta osin Lotte Reenpään kokoamia. Kirja on hyvä hakuteos karjalaisia juuriaan etsiville Parviaisille.
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Kari-Matti Piilahti: Parviaisten suku 1

Kirjassa kuvataan Parviaisten vaiheet 1500-luvulta isoonvihaan asti 1700-luvulle.
Mikko Parviainen ja Teuvo Parviainen (toim.): Parviaisten suku 3. Par sattoo vuotta Savon Parvijaisia.

Jatkoa Parviaisten suku 1 -teokselle. Kirjassa vaelletaan Savon Parviaisten parissa noin 200 vuotta.
Sukukirjoja ja -tuotteita voi tilata Mikko Parviaiselta.
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VANHOISTA LEHDISTÄ POIMITTUA
Kajaanin lehti 1.8.1919

Kaikuja Kajaanista 9.6.1910

Legioonalainen pidätetty

Tapaturmalaukaus

Kainuun rajavartiosto on Suomussalmella pidättänyt legioonalaisen Kustaa Jalmari Parviaisen synt. Muuruvedellä, kirjoilla nyt Kotkassa. Hänet on säilytettäväksi passitettu täkäl. poliisilaitokselle. Hän kertoo menneensä Venäjälle 1917 ja olleensa Muurmannilla satamatöissä. Suomalaiseen legioonaan hän
kertoo liittyneensä Arkangelissa vuoden 1918 lokakuussa. Sieltä kuljetettiin hänet Knäsöihin, jossa on ollut viimeisiin aikoihin saakka. Rintamalla ei hän ole ollut. Äskettäin sanoo hän
eronneensa legioonasta, josta nyt pääsee eroon kuka vain tahtoo, sillä on annettu julistus, että jokainen joka haluaa voi siirtyä legioonasta. Sotilasharjoituksiakaan ei legioonassa enää pidetä. Parviainen, aikomuksessa tulla Suomeen asumaan, saapui
Latvajärven kautta t. k. 26 p. Suomussalmen Hyryyn, jossa rajasotilaat hänet pidättivät.

Viime lauantai-iltana olivat työmiehet Kalle Kinanen ja Kalle
Parviainen ammuskelemassa huvikseen kalalokkeja Hiekkasaaren luona Viipurin seudulla. Parviaiselta sattui haulikko vahingossa laukeamaan sillä seurauksella, että haulipanos tunkeutui
sivuttain Kinasen päähän oikealle puolelle. Haulit repivät jonkin verran päätä ja oikeaa kättä, mutteivat aiheuttaneet kuitenkaan kuolemaa. Haavoittunut sidottiin läänin sairashuoneella.

Kajaanin lehti 14.7.1913
Haluaisin tietää missä on mieheni Vihtori Parviainen kotoisin
Sotkamon pitäjän Ala-Sotkamon kylästä. Viime kirjeen lähetti
hän Kittilästä Alakylästä marraskuun 9. p. 1912. Jos olet elävien
joukossa vielä niin täytä velvollisuutesi perhettäsi kohtaan. Minä ja kaksi poikaa, me tarvitsemme leipää. Jos joku hyvä ihminen hänestä jotain tietää, olisi hyvä ja ilmoittaisi minulle osoitteella: vaimo Anni Parviainen Sotkamo/Maaselkä.

Kajaani 11.2.1927

Taas tapaturma Sotkamo-Nurmes
rautatierakennuksella
Työmies Heikki Parviainen saanut surmansa
Eilen aamulla klo 9-10 välillä sattui Sotkamo-Nurmes rautatierakennuksella tapaturma, joka vaati ihmishengen. Radan rakennustöissä työskenneltäessä Kalliojärvellä, mikä on noin 30
km päässä Vuokatista Nurmekseen päin, oli eräässä n. 2 metrin syvyisessä sorakuopassa lapioimassa työmies Heikki Parviainen. Kun kuopan yläosassa riippui suuri kivimöhkäle, yritti
Parviainen ensin irrottaa sitä kuopan reunasta ylhäältä käsin,
mutta kun se ei onnistunut, meni hän takaisin sorakuoppaan ja
alkoi kaivaa kiven ympärystää alhaalta käsin. Nyt kivi irtautuikin, mutta hautasi samalla allensa onnettoman miehen. Kuolema seurasi silmänräpäyksessä.
Näin onnettomasta, omasta varomattomuudesta surmansa
saanut työmies Heikki Parviainen oli kotoisin Sotkamon kirkonkylästä, naimaton, 23 vuoden ikäinen ja kuuromykkä.

Kuvassa Leppävirran valkoisia, edessä oikealla Aarne Parviainen. Kuva Leppävirran museosta.
Parviaisten parissa 35/2018
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TIEDOKSI
EU:n tietosuoja-asetus
Toukokuussa tuli voimaan EU:n tietosuoja-asetus, joka koskee
myös sukuseuroja. Sukuseurallamme on kaksi rekisteriä. Jäsenrekisteriä hoitaa Aini Koskinen ja sukututkimusrekisteriä Mikko Parviainen (molempien yhteystiedot toisaalla lehdessä).
Muistathan ilmoittaa muuttuneet nimi- ja osoitetietosi
jäsenrekisteriin.
Sukuseuran sääntöjen mukaan jäsen, joka jättää maksamatta
jäsenmaksun kahtena vuonna peräkkäin katsotaan eronneeksi
sukuseurasta. Jäsenmaksulomakkeet postitetaan keväällä, joten muistathan maksaa sen.

Suvun apua tarvitaan

1

DNA-tutkimus – lisää näytteitä tarvitaan
Tällä hetkellä on saatu dna-näyte kahdestatoista sukuhaarasta. Suvustamme löytyy niitä noin 50, joten lisää miespuolisia näytteen antajia kaivataan. Erityisesti Karjalan sukuhaarat
herätkää. Lisätietoja dna-hankkeesta Mikko Parviaiselta (yhteystiedot toisaalla) tai sukututkija Ari Kolehmainen (s-posti:
kolehmainen.ari@gmail.com, puh: 040 8306457).

2

Uusi sukukirja (neloskirja)
Pohjanmaan ja Kainuun Parviaisten sukutaulut 1900-luvun alkuun asti ovat valmiit. Tarvitaan kuitenkin sukutietoja
1900-luvulta, valokuvia ja tarinoita. Lisätietoja Mikolta.

3

Aineistoa lehteen
Tätä lehteä ilmestyy nykyisin yksi numero vuodessa. Tarvitsemme lehden sisällön tuottamiseen apua. Aiheina voi olla
erilaiset tapahtumat, harrastukset, muistelukset ym. Myös uudet tai vanhat valokuvat ovat tervetulleita. Samoin pöytälaatikosta löytyvät runot otetaan vastaan.

Ennakkotietoa sukujuhlasta 2020
Parviaisten sukukokous ja -juhla pidetään Haikon kartanossa 13.6.2020. Varaathan ajankohdan jo kalenteriisi. Kannattaa viettää vaikka koko viikonloppu
Haikossa ja Porvoossa nauttien hyvästä seurasta, kylvyistä, upeasta luonnosta
ja historiasta. Seuraavissa lehdissä asiasta lisää.
Haikon kartano: www.haikko.fi

Tervetuloa Haikkoon toivottaa Teuvo
Parviainen ja koko sukuneuvosto.
14

Parviaisten parissa 35/2018

Parviaisten Sukuseura ry

Sukuneuvoston jäsenet
ESIMIES

Mikko Parviainen
Peltokuja 7
71160 Riistavesi
044 077 7487, mikko.juhani.
parviainen@outlook.com

JÄSENET

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

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

Kirsi Parviainen
Jaakkolantie 12 B 29
60100 Seinäjoki
041 367 6590
kirsiparviainen76@gmail.com

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

Heikki Parviainen
Kiljanderinkatu 15
40600 Jyväskylä
0400 318 106
hessu.parviainen@gmail.com

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

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

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

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

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

Jouko Parviainen
Laskuttajankatu 4A
20780 Kaarina
0400 646 968
Jopa515@hotmail.com

VARAJÄSENET
Leena Hänninen
Laajavuorentie 12 A 32
40740 Jyväskylä
040 593 0558
hanninen.leena@gmail.com

VARAESIMIES

Parviaisten vaakunatuotteet
Adressi ja suruadressi nauhalla
Viinilasit 6 kpl
Olutlasit 6 kpl
Maljakko (erilaisia)
Lasilautanen, pieni
Lasilautanen, iso
Lasilautaset yhdessä (pieni + iso)
Pöytästandaari
Parviaisten isännänviiri

10
20
20
10
10
15
20
50
100

Sukutuote- ja kirjatilaukset
Mikko Parviainen
mikko.juhani.parviainen@outlook.com
puh. 044 077 7487
Peltokuja 7, 71160 Riistavesi

Teuvo Parviainen
Järvenpääntie 501
07170 Pornainen
040 152 0162, teuvo.olavi.par
viainen@gmail.com
Jukka Parviainen
Mustantie 15
73320 Nilsiä
0400 253 923, jukka.parviainen@husqvarnagroup.com

Hyvää Uutta Vuotta Parviaisille!
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