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Hyvät Parviaiset! 

Alkukesän kauniina viikonloppuna 7.–8. kesäkuuta kokoon-
nuimme Parviaisten suvun yhteiseen tapaamiseen sekä seuran 
viralliseen  kokoukseen Jyväskylään. Kokouspaikkana oli enti-
sen Sulkulan kartanon paikalla sijaitseva Jyväskylän kristillinen 
opisto. Sulkulan kartano on merkittävällä tavalla osa Parviaisten 
historiaa kauppaneuvosten Johan Parviaisen ja Hanna Parviai-
sen ansiosta. He ovat vaikuttaneet hyvin merkittävällä tavalla 
Jyväskylän seudun kehitykseen. He ovat siten myös osa näkyvää 
Jyväskylän seudun historiaa. Saimme kuulla juhlassa ja muissa 
tilaisuuteen liittyvissä tapaamisissa erittäin mielenkiintoisia esi-
tyksiä näistä Parviaisen suvun vaiheista ja tapahtumista.

Kävimme tutustumassa myös kauniiseen ja Säynätsaloon se-
kä Muuratsaloon. Saaren ja sen lähisaarten nykyisen yhdyskun-
nan historia alkaa oikeastaan siitä, kun Johan Parviainen osti 
saaren ja perusti sinne sahan, jotka laajeni Parviaisen tehtaaksi. 
Näin sai alkunsa merkittävä tehdasyhdyskunta, jonka ansiosta 

alunpitäen lähes autiosta saaresta kehittyi ja kasvoi itsenäiseksi 
Säynätsalon kunta, joka nykyisin kuuluu Jyväskylään. Saaren jo-
pa maailmakuulu arkkitehtuuri osaltaan liittyy mm. Alvar Aal-
toon. Merkittävällä tavalla myös Parviaisilla rakennuttajina ja 
lahjoittajina sekä heidän arkkitehtituttavuuksillaan oli vaikutus-
ta siihen, että näitä merkittäviä kohteita nyt on Säynätsalossa.

Kaunista keskisuomalaista tyyntä järvimaisemaa saimme 
ihailla lauantai-illan viihtyisällä laivaristeilyllä Päijänteellä. 
Parhaimmat kiitokset kaikille tilaisuuden järjestäjille, erityises-
ti Leena Hänniselle, kaikille juhlan esiintyjille sekä tämän leh-
den kirjoittajille ja kuvaajille.  Lehtemme välityksellä voimme 
näin välittää teille osan tästä hienosta sukumme historiasta ja 
sukutapaamisesta.

Teuvo Parviainen
Sukuseuran esimies

Etukannen kuva: Päivö Parviainen ja Leena Hänninen Säynät-
salon seurakuntasalissa. Päivö Parviaiselle ojennettiin ”kiitos-
ruusuna” Sirkka Leppäsen tekemä pesukinnas. Päivö Parviai-
nen täytti kesäkuussa 96 vuotta.Kuva: Mauno Parviainen

Takakannen kuva: Kodin omenapuu -runo ja valokuva runo-
taulusta.Kuva: Jouni Pänkäläinen

Pääkirjoitus

Parviaisten Parissa
Parviaisten sukuseura ry:n jäsenlehti



Parviaisten parissa kesä 2008 3

Johan Parviainen on yksi niistä tar-
mokkaista ja rohkeista liikemiehistä, 
jotka autonomian ajan loppupuolel-

la olivat tyhjästä aloittaen luoneet suuren 
omaisuuden. Hän oli syntynyt maalis-
kuun 21 pnä 1834 Oskolan kylässä Toh-
majärven pitäjän Kiihtelysvaaran kappe-
lissa. Hänen isänsä oli talollinen Johan-
nes Parviainen ja äitinsä Vappu os. Kär-
nä. Johan oli kymmenpäisen lapsilauman 
kolmanneksi vanhin.

Johan Parviainen oli vankkaa talon-
poikaista sukujuurta, sillä kotitalo Osko-
lan vaaralla oli kulkenut isältä pojalle ai-
nakin vuodesta 1687. Luultavaa on, että 
suvun juuret ovat lähtöisin Savosta, jos-
ta 1600-luvun puolivälissä oli muuttanut 
uudisasukkaita mm. Tohmajärvelle orto-
doksisten karjalaisten paettua uskonvai-
noja Tverin Karjalaan. Äidin suku, Kär-
nä, lienee tullut Pohjois-Karjalaan Poh-
janmaalta. Joten juuriltaan hän oli savo-
lais-pohjalainen.

Johan Parviaisen oppivuodet
Mikä sai nuoren Johan-pojan siirtymän 
isänsä ammatista kaupan palvelukseen? 
Vastaus löytynee kahdelta taholta. En-
sinnäkin kotitalo, kuten melkein kaikki 
Kiihtelysvaaran tilat, oli melko vaatima-
ton viljelystila. Se ei pystynyt antamaan 
kunnon elatusta niin suurelle perheelle. 
Toisena syynä liikemiehen uralle antau-
tumiseen oli isän pikkuserkkujen antama 
esimerkki. Nämä naapurikylässä asuneet 
veljeksen olivat menestyneet maakaup-
piaine aluksi Tohmajärvellä ja sittemmin 
Joensuussa. Nuorin näistä pikkuserkuis-
ta, Mikko oli Vuonna 1847 perustanut 
tavarakaupan Jyväskylään. Tämän isän-
sä pikkuserkun jälkiä alkoi nuori Johan 
Parviainen seurata. Hän nimittäin päät-
ti hankkiutua Mikko Parviaisen kauppa-
liikkeeseen apulaiseksi.

Johan Parviaisen matkustaessa 15-
vuotiaana vuonna 1850 Jyväskylään se oli 
vielä vähäinen erämaakaupunki. Asuk-
kaita siellä oli 547 henkeä. Liike-elämä 
oli siellä aivan kehittymätöntä. Avoimia 
Kauppapuoteja oli yhteensä kahdeksan. 
Niistä kuusi oli rihkama- eli tavarakaup-
piaiden omistuksessa ja kaksi ruokakaup-
paa. Teollisuus oli kokonaan käsityön as-
teella. Tavarankuljetukseen oli käytössä 
kaksi kauppiaiden omistamaa purjealus-
ta. Kaupugissa oli yksi rahalaitos, Jyväs-

Johan Parviaisen monipuolinen elämäntaival 
1. osa

kylän Säästöpankki, mutta sen mahdolli-
suudet luonantoon (luotonantoon) liike-
miehille olivat hyvin vähäiset.

Johanin isäntä, Mikko Parviainen oli 
harkitseva ja varova liikemies, joka kehit-
ti liikkeestään sekä kaupunkilaisten että 
maalaisten suosoman tuottavan yrityk-
sen. Paikkakunnalla Mikko nautti kai-
kissa piireissä arvonantoa, mikä ilmeni 
mm. siinä, että hänelle oli uskottu erilai-
sia luottamustoimia.

Mikko Parviaisen rouva Cathari-

na Charlotta os. Pundani oli hienosti si-
vistynyt nainen. Niinpä perhe seuruste-
li etupäässä säätyläisten kanssa. Se ”kou-
lu”, johon Johan-poika joutui, oli paras, 
mikä Jyväskylässä tuohon aikaan oli saa-
tavissa.

Liikemaailmassa vallitsi 1800-luvulla 
vielä patriarkaaliset tavat. Kauppa-apu-
laiset asuivat isäntänsä luona ja söivät hä-
nen pöydässään. Talo piti huolen apulai-
sen vaatetuksesta, pesusta ja muista sel-
laisista seikoista. Toisaalta isäntänsä per-

Joh.Parviainen työhuoneessaan, Kauppakatu 9
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heen jäseninä Kauppa-apulaiset olivat 
kuten lapset kauppiaan kurinpidon alai-
sina. Vallitsevan tavan mukaan piti ensin 
palvella puotipoikana kolme vuotta, sit-
ten nuorempana apulaisena kolme vuotta 
ja vasta sitten vanhempana apulaisen voi 
hakea itsenäisen kauppiaan oikeuksia.

22-vuotias Johan Parviainen sai isän-
nältään seitsemän vuoden ja seitsemän 
kuukauden palveluksen jälkeen hyvän 
todistuksen. Sen avulla hänen oli help-
po hakea kauppiaan oikeuksia, vaikka 
hänen koulusivistyksensä rajoittuikin 
vain rippikouluun. Hänellä oli nimittäin 
kaikki edellytykset menestyä kauppiaa-
na. Isältään hän oli perinyt liikemiehen 
lahjat ja äidiltään lujan luonteen ja uu-
pumattoman tarmon. Porvarikirjan hän 
sai kuitenkin valitusjupakan jälkeen vas-
ta 24.4.1857.

Ensimmäiset vuodet itsenäisenä 
liikemiehenä
Johan Parviainen perusti oman liikkeen-
sä onnellisella hetkellä. Taantumukselli-
nen Venäjän keisari, Nikolai I oli kuollut 
1855 ja hänen tilalleen oli tullut vapaa-
mielinen Aleksanteri II.  Niinpä Suomes-
sakin alkoivat kaikessa suhteessa vapaam-
mat ajat. Myös taloudellisella alalla alkoi 
uusi aika, merkantilismin kahleet kat-
kaistiin ha rohkea yritteliäisyyden henki 
valtasi liikemaailman. Näin avautuneita 
uusia mahdollisuuksia myös Jyväskylän 
liikemiehet käyttivät hyväkseen.

Johan Parviaisen kauppapuoti sijaitsi 
silloisen Jyväskylän keskustassa Kauppa-
katu 9:ssä. Omakseen hän osti tämän ta-
lon toista viikko myöhemmin sen jälkeen, 
kun hän oli saanut kauppiaan oikeudet. 
Talon myyjänä oli entinen isäntä Mikko 
Parviainen, joka muutenkin tuki nuorta 
sukulaispoikaa tämän ottaessaan ensias-
keleitaan liikemiehenä. Tässä ensimmäi-
sessä rakennuksessa Parviaisen kauppa-
puoti oli niin kauan, kuin Johan vähit-
täiskauppaa harjoitti. Rakennuksessa oli 
varsinaisen puodin lisäksi myös varasto-
tiloja sekä kauppiaan asunto. Heti kaup-
piasuran alussa Johan Parviainen hankki 
toisen varaston Anianpeltoon Päijänteen 
eteläpuolelle, josta ulkomailta ostetut ta-
varat kuljetettiin kesäaikana laivoilla Jy-
väskylään myytäväksi.

Kauppias Parviaine oli itse erinomai-
nen myyjä, mutta kaupan suosio kaupun-
kilaisten ja maalaisten keskuudessa kas-
voi edelleen, kun hän sai apulaisekseen 
kiihtelysvaaralaisen Heikki Kärnän. Tä-
mä oli harvinaisen sanavalmis mies ja 
verratonkertoja. Vaikka puoti oli tupaten 
täynnä ostajia, Kärnä ennätti heittää jo-
kaiselle sanan ja ketään ei päästetty kau-
pasta, ennen kuin ainakin pieni kauppa 
oli syntynyt. Vilkkainta kauppa oli mar-
raskuussa ns. pestuuviikolla, jolloin maa-
seudun palkolliset, piiat ja rengit täytti-
vät kaupan.

Tavarain hankinta kauppaan oli toi-
senlaista kuin nykyään. Jyväskylän liike-
miehet kävivät itse kauppamatkoilla sa-

Vasemmalta Hanna, Maria, Hugo, Johan ja Walter Parviainen Kauppakatu 9:n 
pihalla

tamakaupungeissa Loviisassa tai Por-
voossa. Ainakin kerran vuodessa tehtiin 
kauppamatka silloiseen pääkaupunkiin 
Pietariin. Pietarin matka tehtiin maitse 
hevosella Mikkelin ja Viipurin kautta ja 
se kesti noin kuukauden päivät. Mukana 
vietiin erilaisia maalaistuotteita ja niillä 
vaihdettiin mm. jauhoja, nahka- ja kan-
gastavaroita, tupakkaa, saippuaa, kahvia, 
teetä, sokeria, viinaa ja prenikoita. Kun 
tuotteet Pietarissa olivat halvempia kuin 
Suomen rantakaupungeissa olivat Pieta-
rin matkat hyvin kannattavia. Matka Por-
vooseen ja Loviisaan oli kuitenkin lyhy-
empi ja tavaran kuljetus niistä helpom-
paa, joten pääosa puotitavaroista ostet-
tiin sieltä. Tavarat kuljetettiin hevosella 
Anianpeltoon ja sieltä kesäisin laivalla 
Jyväskylään.

Nälkävuodet loivat perustuksen 
varallisuudelle
Melko yleinen käsitys Jyväskylässä on ol-
lut, että Johan Parviaisen varallisuuden 
perusta luotiin vuosien 1867- 1868 ras-
kaiden nälkävuosien aikana. Hänen aika-
laisensa kauppias F. Wessman on kirjoi-
tuksessaan kuvaillut tapahtumia seuraa-
vasti: ”Katovuosina Parviainen sai valtion 
puolesta hankkia viljaa kruununmaka-
siineihin. Tällöin hän sai myös edulli-
sen valtionlaina viljan hankkimista var-
ten Keski-Suomen hätää kärsiville. Täs-
tä kaupasta Parviaine hyötyi suuresti, ja 
siitä päätellään hänen rikkautensa alun 
olevan peräisin. Kerrotaan Parviaisen it-
se kehuneen, että hänen voittonsa oli niin 
runsas, että kun hän, sain vain kolmesta 
myydystä jauhomatosta suorituksen niin, 
neljäs sai jäädä maksamatta, ja voitto oli 
silti hyvä. Niinä aikoina Parviainen oli Jy-
väskylän ainoa tukkukauppias.”

Kaisu Tuhkanen

Lähde:
Sakari Kuusi: Toiminimi Joh. Parviainen 
1856 – 1947 Jyväskylä 1949
Kuvat: Keski-Suomen museon kuva-ar-
kisto
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Sukutapahtuman 7.-8.6.2008 osanottajat ryhmäkuvassa

Kuvaa voi tilata Mikko Parviaiselta: puh. 044 077 7487, mikko.juhani.parviainen@kuopio.fi
Kuvaajat: Janne Seppälä ja Mauno Parviainen.
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Minulla on ilo tuoda tänne Sulkulassa 
vietettävään Parviaisten sukuseuran juh-
laan Jyväskylän kaupungin tervehdys. 

Olen erityisen iloinen tästä tapaami-
sestamme täällä Sulkulassa, sillä vuon-
na 1932 ovensa avanneen Keski-Suomen 
museon vaiheisiin teidän sukunne liittyy 
ratkaisevalla tavalla. Niin kuin myös tän-
ne Sulkulaan. 

Jyväskylä on parhaillaan kokemassa 
kaupungin historian ehkä suurinta mur-
rosta. Vuoden 2009 alussa syntyy Uusi Jy-
väskylä, jossa yhdistyvät Jyväskylän kau-
punki, Jyväskylän maalaiskunta ja Kor-
pilahti. Noin 86 000 asukkaan kaupunki 
kasvaa ”suurkaupungiksi”, jossa tulee ole-
maan yli 130 000 asukasta. Liitos on ko-
ko maassa vireillä olevista kuntaliitoksis-
ta suurin. 

Parhaillaan tehdään järjestelyjä siitä, 
miten kolmen kunnan toiminnat sulaute-
taan uudeksi. Miten turvataan asukkail-
le tasapuoliset palvelut. Yhdistyminen 
on hieno mahdollisuus luoda uudenlais-
ta kaupunkia. Jo nyt Jyväskylä on tutki-
musten mukaan yksi vetovoimaisimmis-
ta kaupungeista Suomessa. Urbaani kau-
punkikeskusta ja elävä maaseutualue ja 
luonto ovat Uudessa Jyväskylässä ihan 
kiinni toisissaan. Kuulin hiljattain, et-
tä Jyväskylässä tulee ensi vuoden alus-
sa olemaan muun muassa karjaa enem-
män kuin missään muussa Suomen kau-
pungissa. 

On sanottu, että Jyväskylän kaupunkia 
leimaa nuorekkuus. Se on leimannut si-
tä jo kaupungin perustamisesta vuodesta 
1837 lähtien. Ensimmäiset asukkaat oli-
vat muualta tulleita nuoria kauppiaita ja 
käsityöläisiä. 

Vuonna 1858 – 150 vuotta sitten – pe-
rustettiin Jyväskylään Suomen ensimmäi-
nen suomenkielinen oppikoulu, Jyväsky-
län yläalkeiskoulu, myöhemmin lyseo ja 
viisi vuotta myöhemmin Jyväskylän se-
minaari. Tytöt saivat oman suomenkieli-
sen koulunsa vuonna 1864. Nuoria saa-
pui kaupunkiin opiskelemaan ympäri 
maata, niin kuin nykyäänkin. Jyväsky-
lää leimautui koulukaupungiksi. Ja on si-
tä edelleenkin 

Nykyisin kaupungin eri oppilaitoksis-
sa – peruskoulussa, lukioissa, ammatilli-
sissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakou-

lussa ja yliopistossa on kaikkiaan hieman 
yli 38 000 koululaista ja opiskelijaa. 

Nuorekkuus leimaa myös kaupunki-
kuvaa. Jyväskylää pidetään Helsingin jäl-
keen Suomen merkittävimpänä moder-
nin arkkitehtuurin kaupunkina – eikä ai-
noastaan arkkitehti Alvar Aallon takia. 
Valtaosa kaupungin rakennuskannasta 
on syntynyt viime sotien jälkeen. Van-
hempia historiallisia kerroksia on kau-
punkikuvassa vain vahan nähtävillä. Sik-
si on tärkeää osoittaa niitä.

Modernissa Jyväskylässä on onneksi säi-
lynyt jotain, joka välittää viestiä aiemmin 
täällä eläneiden ihmisten elämästä. Mu-
seona meidän tehtävämme on kuljettaa 
noita viestejä eteenpäin. Kertoa ja vahvis-
taa täällä elävien tietämystä ja tuntemusta 
siitä, mihin itse kuuluvat. Samantapaista 
tehtävää myös sukuseurat täyttävät omil-
la keinoillaan. Siksi onkin hauskaa huo-
mata, miten Parviaiset ja Keski-Suomen 
museo kohtaavat kulttuuriperinnön alu-
eella.

Hyvä Parviaisten sukuseuran esimies, hyvät sukuseuralaiset

Kuva: Mauno Parviainen

Jyväskylä ja Parviaiset
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Parviaisten suvun yhden haaran vaiheis-
ta kertovat Jyväskylän rakennetussa ym-
päristössä olevat ”muistomerkit”. Vielä on 
jäljellä Hanna Parviaisen kaupunkiasun-
to Seminaarinmäessä, Sulkulan pihapii-
riin Hanna Parviainen liittyy kiinteäs-
ti, Säynätsalon saari ei olisi valtakunnal-
lisesti merkittävä rakennettu ympäristö 
ilman Johan Parviaisen perustamaa sa-
haa ja vaneritehdasta ja perheen tehtaan 
ympärille rakennuttamaa yhdyskuntaa. 
Inventoidessani Muurameen vanhem-
paa rakennuskantaa niin ikään törmäsin 
Parviaisten sukuun liittyviin kesänvietto-
paikkoihin. Kun Viitasaarella korjattiin 
kunnanlääkäri Sonckin taloa Vuorelaa, 
ihmetytti, miten arkkitehti Lars Sonckin 
veljelleen 1900-luvun alussa suunnittele-
man kansallisromanttisen talon joiden-
kin huoneiden sisäkatot olivat paneloi-
tu vanerilla, kunnes paljastui Hanna Par-
viaisen olleen kunnanlääkärin morsian. 
Yhteys Säynätsalon tehtaille löytyi.

Mutta Parviaisten suku on kosketta-
nut Keski-Suomen museota muullakin 
tavalla. Sen rooli museon alkuvaiheissa 
on ollut keskeinen: 

Keski-Suomen Museoyhdistys perus-
tettiin vuonna 1931 - maakuntatunne oli 
voimistunut ja maakuntamuseon aikaan 
saaminen katsottiin välttämättömäksi. 
Yhdistyksen ensimmäisessä toimintaker-
tomuksessa kerrotaan, että ”museon ke-
räilytyö on ensisijassa keskitetty Jyväsky-
län lähimpään ympäristöön”.

Yhdistyksellä oli eri paikkakunnilla 
keräilijöitä, jotka kartuttivat kokoelmia. 
Museoyhdistyksen vuoden 1931 toimin-
takertomukseen on kirjoitettu seuraavaa: 
”Kaikkiaan on tähän mennessä numeroi-
tu ja pääluetteloon merkitty 1 600 esinet-
tä. Kauppaneuvos Hanna Parviainen on 
lahjoittanut isänsä kauppaneuvos Joh. 
Parviaisen työhuoneen ja äitinsä kaup-
paneuvoksetar Maria Parviaisen työhuo-
neen kalustuksen pikkuesineineen, jotka 
luetteloidaan vuoden 1932 kuluessa.”

Keski-Suomen Museoyhdistys ry:n 
vuoden 1932 toimintakertomuksessa 
taasen kerrotaan Keski-Suomen museon 
avaamisesta:

”johtokunta katsoi, että kauppaneuvos 
Hanna Parviaisen ja Viktor Kilpisen ar-
vokkaat lahjoitukset, sekä tohtorin rou-

va Charlotte Parviaisen rahalahjoituk-
sella pääasiallisesti kerätty kansatieteel-
linen aineisto, olivat kyllin arvokkaat ja 
runsaat saatettaviksi yleisön nähtäviksi, 
jota paitsi pidettiin tärkeänä, että Keski-
Suomen maakunnan väestö saisi niin pi-
an kuin mahdollista tutustua yhdistyksen 
toimintaan.” eli museoon.

Paitsi kokoelma niin myös museota-
lo liittyi sukuunne. Keski-Suomen museo 
avasi ovensa kauppaneuvos Joh. Parviai-
sen omistamalla tontilla, keskellä kau-
punkia - Kauppakadun ja Cygnaeuksen 
kadun kulmauksessa. Tontin Cygnaeuk-
senkadun puoleisella sivulla oli suuren 
puisen asuinrakennuksen jatkeena pie-
ni kaksikerroksinen tiilitalo, jonka mu-
seo sai käyttöönsä.

Siitä selostetaan seuraavaa:
”Asuntotarkoitukseen tehty rakennus 

ei luonnollisesti tarjoa parasta mahdollis-
ta suojaa museolle, mutta kauppaneuvos 
Hanna Parviaisen suurin uhrauksin toi-
mittaman korjaustyön jälkeen on sentään 
käytettävissä alkavalle museolle melko ti-
lava koti: 6 huonetta ja rappukäytävä ylä-
kerrokseen.” 

Talon toisessa kerroksessa yhteen huo-
neeseen oli sijoitettu kauppaneuvos Joh. 
Parviaisen työhuoneen kalusto... ”Tämän 
huoneen sisustus on hyvä aikansa edus-
taja, samalla, kun se on muistona paik-
kakunnan talouselämään paljon vaikut-
taneesta kauppa- ja teollisuusmiehestä. 
Huoneen yksityisten esineiden joukossa 
on mm. öljylamppu, joka on ensimmäisiä 
Jyväskylään tuotuja lamppuja. Huoneka-
luston nahkapäällys on tehty Parviaisen 
omistamassa, aikanaan kuulussa Touru-
lan nahkatehtaassa. Huoneen pääseinällä 
on taiteilija Jonas Heiskan suurikokoinen 
maalaus Pohjois-Päijänteeltä Säynätsaloi-
neen, ja 4 pienempää maalausta Parviai-
sen suvun syntymäsijoilta Kontiolahdel-
ta.”

Ja teksti jatkuu 
”Edellisestä huoneesta päästään kaup-

paneuvoksetar Maria Parviaisen huonee-
seen, jonka kalustus on jyväskyläläisen 
puusepän Antti Hinkkasen huolellista 
työtä vuoden 1870 vaiheilta, ja antaa hy-
vän kuvan senaikaisen varakkaan porva-
riskodin sisutuksesta.”

Hanna Parviainen oli siis korjauttanut 
omistamansa talon museota varten. Li-
saksi hän antoi kaksi vuotta aikaa museo-
yhdistykselle päästä toiminnassa omille 
jaloilleen. Kahtena ensimmäisenä vuote-
na ei tarvinnut vanhan tiilitalon tiloista 
maksaa vuokraa.

Keski-Suomen museo voi siis olla 
erityisen kiitollinen Parviaisten suvulle 
paitsi kauppaneuvos Parviaisen perheel-
le kuuluneen esineistön saamisesta ko-
koelmiinsa, myös Charlotte Parviaisen 
rahalahjoituksesta, joIla keräilijät ovat 
ostaneet maakunnasta kansatieteellistä 
esineistöä. Museossa kaupunkilaiset ja 
maakunnan väki saattoi tutusta niin kes-
kisuomalaiseen kansankulttuuriin kuin 
näihin kauppias- ja teollisuusperheen 
elämästä kertoviin interiööreihin.

Mutta sukuunne liittyvää asiaan kau-
punkilaiset ehkä tiedostamattaan tör-
määvät vieläkin päivittäin aivan keskus-
tassa kulkiessaan. Tasatunnein soivat 
kaupunginkirkon eri korkeuksille mol-
likolmisointuun säädetyt kirkonkellot. 
Kauppaneuvos Johan Parviainen lah-
joitti ne kaupunkiseurakunnalle vuonna 
1884 neljä vuotta kirkon valmistumisen 
jälkeen. Kellot valettiin Bochumissa Sak-
sassa. Lahjoittajan tietojen lisäksi niissä 
on Raamatun tekstit: suurimmassa, joka 
painaa 991 kiloa, lukee ”Tulkaatte kaik-
ki ovat valmistetut”, keskikokoisessa (615 
kiloa) on teksti ”Lähestykää Jumalaa, hän 
lähestyy teitä” ja pienimmässä, joka pai-
naa 300 kiloa, lukee ”Tulkaatte tänne, 
lapset, Herran pelkoa oppimaan!”.

Kauppaneuvoksen toivomuksesta kel-
lot valettiin kestävästä teräksestä ja var-
maan siksi ne vieläkin ovat käyttökun-
nossa.

Näillä muutamilla yhteyksillä Jyväs-
kylään, sen lähiympäristöön, Keski-Suo-
men museoon ja keskisuomalaisen kult-
tuuriperinnön vaalimiseen vain varmas-
ti vakuuttaa, miten tervetulleita olet-
te Jyväskylään. Toivon, että viihdytte ja 
Parviaisten sukuseuran kokoontumises-
ta täällä tulee antoisa.

Keski-Suomen museonjohtaja 
Heli-Maija Voutilainen
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Sukukokouksen kuvat: Mauno Parviainen, Janne Seppälä ja Anne Weltner

Parviaisten sukukokous

Sukuseuran esimiehenä jatkaa Teuvo Parviainen Pornaisista ja 
sukuseuran varaesimiehenä jatkaa Leena Hänninen Jyväskyläs-
tä. Sukuneuvostoon valittiin neljä uutta henkilöä. Sukuneuvos-
ton kokoonpano löytyy tämän lehden sivuilta 22–23.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma 
kaudelle 2008–2011
* Sukuneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa kalenteri-

vuodessa ja asioiden vaatiessa useamminkin. Erilaisia alueelli-
sia tapaamisia järjestetään jäsenistön aktiivisuuden mukaan. 

* ”Parviaisten parissa” lehti ilmestyy 1–2 kertaa vuodessa ja se 
postitetaan kaikille sukuseuran jäsenille. Jäsenkirjeitä lähete-
tään tarvittaessa. Sukuseuran www-sivuilla kerrotaan suku-
seuran toiminnasta ja tapahtumista. Sukuneuvoston yhteys-
tiedot ovat lehdessä ja seuran www-sivuilla.

* Sukuseura on jäsenenä Sukuseurojen Keskusliitossa ja Suo-
men Sukututkimusseurassa, joiden kokouksiin lähetetään 
edustaja. Sukuseura osallistuu erilaisiin valtakunnallisiin su-
kuseurojen yhteisiin tapahtumiin, sekä mahdollisuuksien 
mukaan osallistuu myös erilaisiin sukuseuratoimintaan ja su-
kututkimukseen liittyviin koulutustilaisuuksiin.

* Sukuseuran varainhankinta perustuu jäsenmaksuun, vaaku-
natuotteiden ja sukukirjojen myyntiin sekä eri tilaisuuksissa 
järjestettäviin arpajaisiin. 

* Toimintakaudella sukuseura jatkaa Savon Parviaisten suku-
kirjan kokoamista, johon toivotaan jäsenistöltä kuva- ym. 
materiaalia.

Parviaisten sukuseura ry:n sääntömääräinen kokous pidettiin sukutapaamisen yhteydessä 7.6.2008

Sukuseuran esimies Teuvo Parviainen avasi seuran viral-
lisen kokouksen, sihteerinä toimi Lea Parviainen ja pu-
heenjohtajana Pentti Tolvanen.

Eturivissä vasemmalta Teuvo Parviainen, Anne Weltner, 
Jukka Parviainen, Teija Salmela, rehtori Seppo Aaltonen 
ja museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen.

Mauno Parviainen ja Jukka Parviainen.PiCCante-kuoro johtajanaan Jukka Parviaisen.
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Esillä oli valokuvia edellisistä sukukokouksista. Parviaisten vanhojen lelujen näyttelyn oli koonnut Pirk-
ko Siltanen.

Ulla Kakkisen käsityöt olivat ihailtavina näyttelyssä, 
kuten myös monien muiden taiteilijoiden upeat työt.

Merja Dahlman vastasi näyttelyn järjestämisestä.

Kokousväki tutustumassa Sulkulan pihapiiriin. Sulkulan pihapiiriin tutustumista.

Jyväskylässä 7.–8.6.2008
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Risteilyllä mukana olivat seuran kunniapuheenjohtaja 
Olli Parviainen (vas.), Seppo Parviainen, Hanna Parviai-
nen, Seppo P:n vaimo, sekä Kaisu ja Jouko Tuhkanen.

Tanssitaiteilija Sinikka Gripenberg esitti ”Puun tarinan”.

Kuvassa etualalla Pertti Parviainen ja Katja Parviainen.

Ulpu Valkama järjesti arpajaiset laivalla onnettarinaan 
Annika Tiippana ja Helena Pirinen.

Teuvo Parviainen toivotti vieraat tervetulleiksi Päijän-
ne-risteilylle Suometar-laivalla.
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Nuorin osanottaja Sanna 1 v. äitinsä Tea Seppälän sylissä. Kiertoajelulla Säynätsalossa Parviaisten tehdasyhdys-
kunnan ja Alvar Aallon maisemissa. Asiantuntevina op-
paina toimivat Matti Rautjoki ja Kauno Lehtomäki.

Kirkkoherra Risto Krogerus piti saarnan Säynätsalon kir-
kossa sekä esitteli kirkkoa. Seurakuntatalolla hän sai Lee-
na Hänniseltä muistoksi pesukintaan. 

Teuvo P. ja Leena H. laskivat sukuseuran kukkavihkon 
sankarihaudoille Säynätsalon kirkolla.

Messun jälkeen nautimme kirkkokahvit Säynätsalon 
seurakuntatalolla.
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Sulkulan kartano Parviaisten aikaan 
Kartanolla on hyvin värikäs menneisyys, 
ja se liittyy kiinteästi Parviaisen sukuun, 
erityisesti Hanna Parviaiseen.

Vuosina 1834 - 1900 elänyt kauppa-
neuvos Johan Parviainen oli yksi mer-
kittävimpiä liikemiehiä Jyväskylässä. Jo-
han Parviainen harjoitti täällä Jyväsky-
lässä tukku- ja vähittäiskauppaa, perusti 
kaupunkiin viinanpo1ttamonja olutteh-
taan, perusti laivaveistämön ja harjoitti 
laivaliikennettä Päijänteellä. Johan Par-
viainen perusti myös Tourulan nahka-
tehtaan ja rakensi sahan Jyväsjärven län-
sipäähän Korkeakoskelle. Vuonna 1897 
hän osti Säynätsalon saaren ja siirsi sa-
han sinne.

Johan Parviainen osti tällä paikalla 
sijainneen Sulkulan talon vuonna 1885 
ja rakennutti sen heti uudelleen. Tästä 
Sulkulan tilasta, josta paikkakuntalaiset 
käyttivät myös nimeä ”Sulkuranta” ra-
kennettiin mallitila suurine navettoineen 
ja viljeltyine peltoineen. Voidaan sanoa, 
että Sulkulan kartano oli loistonsa päivi-

nä 1900-luvun alussa keskisuomalaisit-
tain ja osin myös koko valtakunnan mit-
tasuhteissa merkittävä maata louden vai-
kuttaja ja tiennäyttäjä, ja tästä kehitykses-
tä vastasi ensisijaisesti Johan Parviaisen 
vuonna 1874 syntynyt tytär Hanna.

Kartanon emäntä Hanna
Hanna Parviainen asettui asumaan Sul-
kulaan vuonna 1900 toimittuaan sitä en-
nen viisi vuotta isänsä tehtaan kontto-
rin kassanhoitajana ja ryhtyi täysipäiväi-
seksi maatilan hoi tajaksi ja maatalouden 
edistäjäksi. Hänen muuttoonsa Sulkulaan 
saattoi vaikuttaa myös kihlauksen pur-
kautuminen Viitasaaren kunnanlääkäri 
Johan W. Sonckin kanssa. Hanna Parviai-
sen oli alunpitäen tarkoitus muuttaa Vii-
tasaarelle sulhasensa Hannan va roilla ra-
kennuttamaan Vuorelan kartanoon (val-
mistui 1898), mutta kihlauksen purkau-
tuminen muutti suunnitelmat.

Sulkulasta käsin Hanna Parviainen 
ryhtyä laittamaan kuntoon Parviaisten 

omistuksessa olleita useita maatiloja, 
joista jotkut olivat päässeet hoidon puut-
teessa huonoon kuntoon. Hanna saattoi 
tuottaviksi tiloiksi rappiolla olleet Karhu-
järven, Pitkälahden ja Vähälahden tilat. 
Hän raivautti peltoja, harrasti karjan- ja 
hevosjalostusta, perusti turvepehkuteh-
taan ja rakennutti teitä. Hanna Parviai-
nen sai useita palkintoja maanviljelysseu-
ran näyttelyistä, jotka komistivat hänen 
työhuoneensa seiniä. Innokkaana kalas-
tajana hän harrasti kalanviljelyä. Muurat-
järveen, Salavajärveen ja Pikkupukkiin 
istutettiin suuret määrät kaloja. Hannan 
toimesta perustettiin myös Muuratjärven 
kalastuskunta.

Millainen sitten oli Hannan aikainen 
Sulkula. Itse Hanna tunnettiin jo lap-
suudesta lähtien avuliaana, sydämellise-
nä, rohkeana ja omapäisenä. Vähääkään 
miettimättä harrastustensa soveliaisuut-
ta säätyläistytölle tai keskiluokkaisel-
le naiselle 1800- ja 1900 lukujen taittees-
sa, Hanna pyöräili, ratsasti, kalasti ja oli 

Rehtori Seppo Aaltosen puhe kertoi Sulkulan kartanon ja Hanna Parviaisen tarinan. Kuva: Mauno Parviainen
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kiinnostunut maataloudesta. Hän poik-
kesi aikaisnaisistaan myös siinä, ettei avi-
oitunut, vaan eli itsenäisen naisen elämää 
toteuttaen äidillistä roolia paitsi tehtaan 
patruunana niin myös esimerkiksi jyväs-
kyläläisten leskien ja orpojen auttajana 
sekä naisyhdistysten tukijana.

Vaikka Hanna näyttää nuoruuden ku-
vassaan varsin tyttömäiseltä, niin naisel-
lisuus ei kuulunut hänen luonteeseensa. 
Hän oli ystäviensä kertoman mukaan jo 
nuorena poika tyttö harrastaen poikien 
leikkejä. Toimiessaan Sulkulan kartanon 
emäntänä, Hannaa ei voitu kutsua enää 
naiselliseksi myöskään ulkonaisesti, sillä 
hän painoi Sulkulan vuosinaan toistasa-
taa kiloa. Kookas, ryhdikäs ja varmaottei-
nen talon emäntä piti palvelus väen kuris-
sa ja herran nuhteessa, mutta hänen ker-
rotaan olleen myös oikeudenmukainen.

Ensimmäinen 
naiskauppaneuvos
Hannaa tuli puhutella aina kauppaneu-
vokseksi sen jälkeen kun hän oli vuonna 
1926 saanut kyseisen arvonimen ensim-
mäisenä naisena Suomessa, jouduttuaan 
ottamaan veljensä Walterin kuoleman 
jälkeen Parviaisten tehtaiden johdon kä-
siinsä vuonna 1925. Ainoa poikkeus täs-
tä puhuttelutavasta sallittiin Parviaisella 
talonmiehenä ja hevoskuskina toimineen 
Emil Liukkosen tyttärelle Aunelle, jonka 
Hanna oli ottanut suojelukseensa Aunen 
äidin kuoltua tytön ollessa 13-vuotias. 
Aune sai kutsua suojelijaansa ja koulut-
tajaansa kotioloissa Hanna-tädiksi.

Kerrotaan, ettei Nanna suvainnut vie-
raita miehiä täällä Sulkulan kartanon pi-
hapiirissä. Hänellä oli haulikkokin varat-
tuna hiippailijoiden karkottamiseksi ja si-
tä hän myös käytti, mutta ilmeisesti vain 
varoituslaukauksiin. Kerran eräs mies oli 
lyönyt litrasta pirtua vetoa siitä, että hän 
uskaltaa kulkea pihan poikki Sulkulan 
saunalle ja takaisin. Päärakennusta ohit-
taessaan, ikkuna avautui ja Hanna työn-
si päänsä ulos siitä ja kysyi miehen asiaa. 
Mies kertoi epävarmana lyömästään ve-
dosta. ”Tepä olette rohkea mies, ” Han-
na totesi, ja kutsui miehen sisälle kahvil-
le. Näin mies voitti pirtuvetonsa ja pääsi 
päälle päätteeksi vielä harvinaiselle kah-
vihetkelle kauppaneuvoksen kanssa.

Vaikka Hanna oli hyvin varmaottei-
nen, niin myös hänellä oli heikkoutensa. 
Ehkä suurin niistä oli basillikauhu. Han-
na pelkäsi lähes hysteerisesti tartunto-
ja ja mm. vältteli kättelemistä. Kun niin 
oli joskus pakko tehdä, hän kiirehti heti 
kättelyn jälkeen pesemään kätensä. Josta-
kin hän oli kuullut, että musta ja valkoi-
nen väri pitävät tartunnat loitolla, niin-

pä hänellä oli usein puvun päällä valkoi-
nen ”lääkärintakki”. Hannan basilIikau-
hun ymmärtää, kun tietää, että hänelle 
rakas sisar kuoli tuberkuloosiin ja Hugo-
veli tarttuvaan Espanjan tautiin. Nämä 
tapahtumat olivat järkyttäneet häntä sy-
västi.

Sulkulan kartanon pihapiiriin kuu-
lui Hanna Parviaisen aikaan yksitois-
ta rakennusta. Hieman pihapiirin ulko-
puolella oli vielä sauna, joka palveli myös 
pyykkitupana ja Jyväsjärven rannassa oli 
erillinen, lähinnä kesäkäytössä ollut ran-
tasauna. Jonkinlaisen kuvan Sulkulan 
kartanon toiminnan laajuudesta Han-
nan aikana saa vuoden 1925 inventaari-
osta. Sen mukaan tilalla oli kaksi trakto-
ria (Wallis ja Celveland), lnkeri niminen 
sonni. 36 lehmää, neljä lammasta, 25 ka-
naa, kaksi kukkoa ja 12 hevosta. Pihapii-
riä teille esittelee tarkemmin tänään eläk-
keellä oleva opistomme pitkäaikainen va-
rarehtori Leila Nurminen.

Näyttävin Sulkulan kartanon raken-
nuksista oli luonnollisesti päärakennus. 
Siellä Hanna Parviainen järjesti loista-
via juhlia, vielä senkin jälkeen, kun hän 
oli muuttanut asumaan kaupungin kes-
kustaan Seminaarinkatu 30:een vuonna 
1919. Kesät Hanna kui tenkin asui Sulku-
lassa ja sinne hän palasi takaisin vuon-
na 1935 jouduttuaan myymään taloudel-
lisiin vaikeuksiin joutuneen yrityksensä 
sitä valvoville pankeille.

Hyvän kuvan juhlista antaa Säynätsa-
lon kirkon vihkimisen jälkeen järjestetyt 
päivälliset 6.1.1927. Aikalaiskertomuk-
sen mukaan, Hanna oli tilannut kaupun-
gin ja lähiseudun kaikki hevospelit vie-
raiden kuljetuksiin. Kulkusten kilistessä 
pitkä rekiletka laskeutui Kilpisenkadul-
ta Jyväsjärven havuin viitoitetulle jää-
tielle. Sulkulan kohdalla noustiin maihin 
ja ajettiin kohti valaistua kartanoa, jon-
ka edustalla paloivat tervasoihdut. Kun 
päällysvaatteet oli riisuttu, talon emäntä 
ja Wiivi Lönn ottivat vieraat vastaan. Il-
lallisen jälkeen alkaneen konsertin pää-
esiintyjä oli Ilmari Hannikainen ja laulu-
solisteina esiintyivät Alma Kuula ja Oi-
va Soini. Illan arvostetuimpana vieraana 
mainitaan Maila Talvio. Loppiaisen illal-
liskonserteista Sulkulassa tuli tämän jäl-
keen vuosia jatkunut perinne.

Omaa kieltään vaihtelevista ja laa-
dukkaista ruoista kertoo myös tämä kar-
tanon kirjastoon kuulunut ja Hannan ni-
mikirjoituksella varustettu keittiömesta-
ri Aarne Nissisen keittokirja ”222 erikois-
ruokalajia”.

Wiivi Lönn Sulkulassa
Äsken mainittu arkkitehtina mainetta 

niittänyt Wiivi Lönn merkitsi HannalIe 
ja Sulkulan kartanon kehitykselle paljon. 
Wiivi Lönn ja Hanna Parviainen tapasi-
vat toisensa ensimmäisen kerran vuonna 
1910 juuri Sulkulan kartanossa. Kahden 
naimattoman naisen välille syntyi elin-
ikäinen ystävyyssuhde, jonka hedelmiä 
näkyy mm. rakennusten muodossa tääl-
lä Sulkulan alueella, mutta erityisesti Säy-
nätsalossa. Nykyisistä rakennuksistamme 
tätä päärakennustamme vastapäätä ole-
va punainen Pehtori-rakennus on Wiivi 
Lönnin piirtämä.

Wiivi Lönn suunnitteli myös Sulku-
lan kartanon hedelmäpuutarhan, jossa 
kokeiltiin kymmeniä eri omenalajikkeita 
ja niiden ominaisuuksia Suomen ilmas-
tossa. Kun keväällä 1929 valmistui Wiivi 
Lönnin HannalIe lahjaksi suunnittelema 
Muuratsalon omakotialue Säynätsalossa, 
niin Hanna lahjoitti jokaiselle perheel-
le yhden jalostetun omenapuun, marja-
pensaita. raparperipensaan ja koristeek-
si keisarinkruunun. Ne kaikki olivat mitä 
ilmeisimmin täällä Sulkulassa kasvatettu-
ja. Lisäksi jokainen koti sai seinälle taitei-
lija Ester Heleniuksen maalaaman Ome-
napuu-taulun ja runoilija Kaarina Lön-
nin runon ”Kodin omenapuu”.

Hanna Parviaisen ennakkoluulotto-
muutta kuvaa myös se, että hän raken-
nutti kartanon alueelle erään Suomen en-
simmäisistä porakaivoista, jonka pump-
purakennus sijaitsee opiston sisääntulo-
portin vasemmalla puolella. Kartano ja 
opisto saivat käyttövetensä siitä siihen 
saakka, kun tämä alue liitettiin kaupun-
gin vesijohtoverkkoon.

Tähtitieteilijä Hanna
Hanna Parviaisesta on mainittava vie-
lä yksi mielenkiintoinen piirre. Hän oli 
kiinnostunut tähtitieteestä. Pimeinä tal-
vikuukausina hänen kerrotaan lukeneen 
paljon ja tutkineen tähtitiedettä. Sen 
vuoksi Hanna rakennutti vuonna 1926 
kartanon päärakennukseen tähtitornin 
ja tilasi siihen peli kaukoputken silloi-
selta professori Yrjö Väisälältä. Hinnasta 
ja laadusta ei tingitty, vaan kaukoputken 
kerrotaan olevan pitkälti itse Väisälän 
käsityön tulosta. Optiikaltaan kaukoput-
ki oli ilmeisesti sen ajan huippuluokkaa. 
Kaukoputkea käytettiin kuitenkin vähän 
ja kartanon siirryttyä vuonna 1944 kris-
tillisen opiston omistukseen, tähtitornin 
käyttö väheni entisestään ja tähtien tark-
kailu oli lopetettava pian kokonaan täh-
titornin lahottua käytölle vaaralliseksi. 
Monien vaiheiden jälkeen Tähtitieteelli-
nen seura Sirius entisöi kaukoputken kol-
misenkymmentä vuotta sitten ja nyt se on 
nähtävissä tämän päärakennuksen aulas-
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sa yhtenä harvoista kartanoon kuuluneis-
ta alkuperäisistä esineistä.

Kartanon myöhemmät vaiheet
Vuosien varrella Sulkulan kartanon il-
me on muuttunut paljon Hanna Parviai-
sen ajoista, niin myös omistajat ja käyt-
täjät. Hannan muutettua Helsinkiin ja 
kuoltua siellä pian sen jälkeen syyskuus-
sa 1938, Sulkulan kartano jäi Hanna Par-
viaisen perikunnan haltuun. Sotavuosi-
na kartanon rakennukset toimivat mm. 
siirtoväen sairaalana ja asuntoina. Tam-
mikuussa 1944 Herättäjä-Yhdistys osti 
Parviaisen perikunnalta Sulkulan tilas-
ta kuuden hehtaarin suuruisen osan ra-
kennuksineen ja puutarhoineen kristillis-
tä kansanopisto varten. Muun osan kar-
tanon lähiympäristöön kuuluneesta 11,8 
hehtaarin maa-alueesta osti Jyväskylän 
kaupunki ja kaavoitti sen vuonna 1947 
siirtolapuutarha alueeksi, jossa on täl-
lä hetkellä 150 noin 300 - 400 m2:n suu-
ruista siirtolapuutarhapalstaa.

Kartanon alueelta on vuosien varrella 
purettu vanhaa ja rakennettu uutta. Joi-
takin rakennuksia on myös tuhoutunut 
tulipaloissa. Viimeksi ja toivottavasti vii-
meisenä Hanna Parviaisen aikaisista ra-
kennuksista jouduimme luopumaan kar-
tanon päärakennuksesta vuonna 2005, 
koska se oli vuosien varrella mennyt niin 
huonoon kuntoon, ettei sitä ollut mah-
dollista enää pelastaa. Tällä hetkellä opis-
tomme kampusalueella on neljä Hanna 
Parviaisen aikaista rakennusta: opetta-
jien työskentelytilaksi toissa vuonna pe-
ruskorjattu Pehtori, pihan keskialueel-
la sijaitsevat aitta- ja pajarakennukset se-
kä sisääntulon vasemmalla puolella oleva 
porakaivon pumppurakennus.

Vielä päärakennuksen aikaan opiston 
opiskelijat kertoivat Hannan kummitel-
leen talossa, mutta rakennuksen purka-
misen jälkeen Hannasta ei ole enää saatu 
havaintoja, ei edes kummittelun muodos-
sa. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia. 
Lieneekö hän menettänyt toivonsa mei-
hin nykyisiin Sulkulan kartanon omista-
jiin. Yritämme kaikesta huolimatta pitää 
Hannan perintöä ja henkeä yllä opistom-
me alueella käytettävissä olevien mahdol-
lisuuksien rajoissa.

Toivotan teille hyvää sukukokousta 
opistollamme Hanna Parviaisen jalanjäl-
jissä!

Jyväskylän kristillisen opiston rehtori 
Seppo Aaltonen

Lähteet: 
Viljo Pitkänen, Jyväskylän kristillinen 
opisto 1942–1982. Pieksämäki 1982.

Karivalo, Toini. Hanna Parviaisen jäljil-
lä, Keski-Suomen museon monistesar-
ja 1/1996.

Tiina Kinnunen, Pikkukaupungin kos-
mopoliitit, Naisten kaupunki, Toim. Mar-
ja Kokko, Jyväskylä 2002.

Hanna Parviaisen tähtitornissaan käyttämä kaukoputki.
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Jari Parviainen valmistui musiikin mais-
teriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 
1997. Lauludiplomin hän lauloi kaksi 
vuotta myöhemmin erinomaisin arvosa-
noin pitkä-aikaisena opettajanaan oop-
peralaulaja ja laulupedagogi Esko Jurve-
lin.

Oppia mestarikursseilta
Jari Parviainen on täydentänyt opintojaan 
useilla laulun mestarikursseilla sekä yksi-
tyisesti eri opettajilla, (Erik Saeden, Tuk-
holma, Jorma Hynninen, Tom Krause). 
Hän on esiintynyt lied- ja kirkkokonsert-
tien lisäksi bassosolistina keskeisimmissä 

kirkkomusiikkiteoksissa Suomessa ja ul-
komailla. Jari Parviaisen syvää ja vapaas-
ti soivaa ääntä voi kuulla useilla omakus-
tanteisilla äänitteillä.

Ensimmäisen oopperaroolinsa Par-
viainen lauloi Jyväskylän Alueoopperan 
produktiossa vuonna 2007.  Ooppera-
rooli oli Tshaikowskyn Jevgeny Onegi-
nin Ruhtinas Gremin. Roolisuorituksesta 
saama palaute oli kauttaaltaan positiivis-
ta ja kannustavaa. Teos esitettiin Jyväsky-
län lisäksi myös Mikkelissä yhteistyössä 
Mikkelin Alueoopperan kanssa.

Jari Parviainen pitää yksityistä laulu-
koulua Jyväskylässä ja Kokkolassa. Hän 

konsertoi jatkuvasti eri puolella Suomea. 
Ammattiosaamiseen kuuluu myös visu-
aalisten tuotteiden, kuten videoiden ja 
valokuvien kuvaus, editointi ja muokkaa-
minen valmiiksi tuotteeksi asiakkaan toi-
veiden mukaisesti.

Oma äänityspalvelu
Lisäksi Jarilla on oma äänityspalvelu eri-
laisten kokoonpanojen musiikin ja kai-
kenlaisen äänen tallentamiseen. Palve-
luun voidaan liittää myös cd-levyjen 
kansimateriaalien suunnittelu ja graafi-
nen osaaminen painovalmiiksi tuotteek-
si saakka.

Laulutaituri Jari Parviainen

Jari Parviainen esiintyi ensimmäistä kertaa omalle suvulle. 
Esiintyminen huipentui ”Jo Karjalan kunnailla” -yhteislauluun. 
Mukana säestämässä hanuristiveli Kari Parviainen.  
Kuva: Leena Hänninen.

Syksyn sieniretki
Tule sieniretkelle lauantaina 13.9.2008 Pornaisiin 
Uudellemaalle (Järvenpäästä itään, Mäntsälästä etelään). 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset Aini Koskiselle 
puh. 050 567 3564. Aini on sinineuvoja ja lupautunut 
oppaaksemme.
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Körttiopistoksi sitä kutsutaan niin 
ulko- kuin sisäpiireissä, ja sehän 
se on. Körttipapit saivat 1940-lu-

vulle tultaessa vihiä jyväskyläläisen Ro-
bert Ruthin jälkisäädöksestä. Puolet 
edesmenneen kauppiaan perinnöstä oli 
suunnattu kansanopistotoimintaan. Eh-
tona oli, että oppilaita ohjattaisiin ”juma-
lanpelkoon ja ahkeruuteen työssä”.

Ahkeria on Sulkulan kristillisellä opis-
tolla oltu, eikä jumalanpelossakaan ole va-
littamista. Opisto asettui pohjalaisen kört-
tiläisyyden ja Herännäis-Paavon vaiku-
tuksen väliselle ei-kenenkään-maalle, his-
toriallisesti merkittävään kartanoon, joka 
Ruthin testamenttivaroilla hankittiin.

Kauppaneuvos Hanna Parviainen (vasemmalla) ja arkkitehti Wivi Lönn rattailla Sulkulan pihassa.  
(Jyväskylän kristillisen opiston seinältä kuvannut Päivi Mäkinen)

Parviaisen jäämistö. Osa siitä oli peräisin 
Kuokkalan kartanon suuresta huutokau-
pasta. Sieltä asti on kulkeutunut muun 
muassa ruokasalin nurkan komea vaalea 
kaappi, opiston entinen opettaja Suoma 
Jalkanen esittelee.

Suoma liittyi opettajakuntaan vuonna 
1963. Sitä ennen hän oli ollut viisi vuot-
ta lähetystyössä Namibiassa ja oppinut 
paikallisesta kielestä eritoten imperatii-
vimuodot.

Opettajien piti asua opistolla, sillä teh-
täviin kuului oppilaiden iltavalvonta. Va-
paa-aika meni tarkkaan talkoissa, joilla 
paikkoja kunnostettiin, kasvimaata hoi-
dettiin ja kerättiin opistolle rahaa.

– Joka joulun ja pääsiäisen alla pidettiin 
kaupungissa myyjäiset, Suoma Jalkanen 
kertoo. Niitä valmisteltiin parikin kuu-
kautta. Osuuspankki tilasi kerran jätti-
himmelin, niin suuren kuin vain pystyi 
rakentamaan.

Silti eivät rahat riittäneet. ”Missähän 
on se Jumalan lautatarha”, rehtori Einari 
Hohti huokaili, kun lattialaudat loppui-
vat. Aamuöisin rehtorin kuultiin naput-
tavan suoriksi vanhoja nauloja.

Kasvatustyötä
Hohti oli hauskanpitäjä ja verraton saar-
namies, mutta suuttuessaan kiivas ja äk-
kipikainen. Eräs poika lakkasi sunnuntai-

Jyväskylän kristillinen opisto toi taloon omat tapansa

Sulkula ei ole niin kuin ennen
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aamuna lopputyötään ja sai saman tien 
lähdöt opistosta. Samoin kävi, jos ei to-
tellut opettajaa.

Oli pari vintiötä poikaa, joiden kanssa 
taisteltiin. Eräs opettaja näki poikia myö-
hemmin kaupungilla ja kuuli, että he oli-
vat päässeet asumaan Halssilaan. ”Miten 
teidät uskallettiin ottaa”, opettaja naurah-
teli. ”Me sanottiin, että ollaan Kristillises-
tä opistosta.”

Papinpojat olivat pahimpia, 
täälläkin. Mutta tiskivuorot oli 
heilläkin ja valkoiset esiliinat 
edessä.

Elämässä pisimmälle yltänyt 
oppilas lienee Jorma Nokkala, 
joka perusti menestyvän metal-
liyrityksen Muurameen. Opis-
tossa hän rakensi oppilastyönä 
traktorin peräkärryt.

Huuliharpun maailmanmes-
tari Erkki Vihinen muistetaan, 
samoin kirvespappi Markku 
Suokonaution vaimo.

Omia ja vieraita
Naapurin Siko-Mummu haki 
opistolta ruoantähteet. Ilmari 
Pönkänen puolestaan ajoi peru-
namaalle keväisin lannat.

Ilmari istui sontakorin perä-
laudalla ja, ”ptruu”, pysäytti he-
vosen. Puoli tuntia vähintään 
meni jutellessa. ”Yksi lehmän 
hinta pitää aina olla lompakos-
sa”, hevosmies kehaisi.

Seminaarin uskonnon leh-
tori Martti Haavio oli myös tär-
keä vaikuttaja ja seuroissa puhu-
ja. Hänkin lahjoitti puolet omai-
suudestaan opistolle.

Haavion työhuone on muse-
oitu näyttävästi nykyisen päära-
kennuksen alakertaan. Kirjoi-
tuspöytä seisoo vakaana ja kirjo-
ja löytyy lattiasta kattoon. Silmään sattuu 
oitis Vaaskiven Vaistojen kapina (1937), 
jota alleviivauksista päätellen on tarkkaan 
luettu. Nietzschen Antikristus (1908) sen 
sijaan on yhä leikkaamatta auki.

Ruokasalin lasivitriinissä on Haavion 
kahvikannu ja sokerikko, jotka hetken ai-
kaa olivat teillä tietymättömillä. Opistol-
la kävi 1980-luvulla varkaita, jotka veivät 
toimiston lattiaan ruuvatun pankkihol-
vin ja pöytähopeita.

Holvin suhteen varkaat vetivät vesipe-
rän, sillä rahaa opistolla ei ole ollut kos-
kaan.

Myöskään hopeat eivät olleet oikeaa 
hopeaa, ja niinpä ne löydettiin kevääl-
lä hylättyinä pellon ojasta. Poliisit keksi-

vät tulla palauttamaan ne opistolle, sillä 
”kannun kyljessä lukee hurskaita”.

Enkelin siivet
Opiston opettajainhuone sijaitsi entisen 
päärakennuksen keskellä eikä siinä ollut 
yhtään ikkunaa. Se oli Hanna Parviaisen 
valohoitohuone.

Kansanopistopäiviä vietettiin, ja kou-
luneuvos M.O. Karttunen piti juhlapu-

Monessa mukana

Hannan aikaisia omenapuita kukki alku-
aikoina pihassa, samoin sireenimajoja. 
Akileijat kiersivät päärakennusta.

Virolainen emigrantti, myöhempi yli-
opiston lehtori Leho Vörk piileskeli opis-
tolla sodan jälkeen.

Jossain vaiheessa opisto oli vuokralla 
Jyväskylän Kesälle, ja muusikoiden har-

joitellessa ”joka paikassa soi”. 
Varsinkin Okko Kamu ja venä-
läiset pitivät vilkasta yöelämää, 
jonka merkkinä hilasivat päära-
kennuksen katolle pitkän puisen 
penkin.

Myöhemmin metalliverstaal-
le majoittui Suurajojen rallipo-
rukkaa.

Samoilla verstailla toimi 
opistolle perustettu Sacro Oy, 
joka erikoistui kirkolliseen tar-
peistoon. Tuotanto alkoi papin 
takin napeista ja päätyi koleh-
tihaaviin, kirkon penkkeihin ja 
piispan istuimeen.

Lapset leikkivät hiekkalaati-
kolla myyntiin kelpaamattomil-
la krusifikseilla.

Uutta ilmettä
Sulkulan pihapiirissä on rauhoit-
tavaa avaruutta, uutta ja vanhaa 
rakennuskantaa lomittain. Väriä 
tuovat pitkät ja komeat, suomea 
puhuvat sudanilaisopiskelijat.

Yksityisalue-kyltti pysäyttää, 
samoin autioitunut näkymä Jy-
väsjärven suuntaan. Hanna Par-
viaisen aikainen päärakennus 
on jouduttu homeisena ja laho-
na purkamaan.

Katto oli haurastunut ja keit-
tiön ja ruokasalin välisessä jii-
rissä muhi lämpövuoto. Suoma 

Jalkanen muistaa nähneensä siinä kaksi-
metrisiä jääpuikkoja.

Opettajat eivät enää asu opistolla eikä 
kitaroiden ja korvakorujen kanssa esiin-
tyminen johda helvettiin. Kursseja on 
opistolla valittavana nukketeatterista ja 
pajutöistä japanilaiseen kirjansidontaan.

Esa Sironen
(Tietoja antoivat myös Laina Kuoppala, 
Eino Nurmi, Leila Nurminen ja Heikki 
Puttonen. Artikkeli on julkaistu aiemmin 
Suur-Jyväskylän lehdessä 19.3.2008)

hetta. ”Naimattomat naistyöntekijät ovat 
opiston enkeleitä”, puhuja maalaili. Siihen 
Sulkulan rehtori: ”Meillä on niitä seitse-
män.”

Se herätti hilpeyttä. Moni Sulkulan 
enkeleistä toki myöhemmin menetti sii-
pensä.

Riijuu- ja kummitusjutut alkoivat haa-
listua, kun opistoon hankittiin televisio, 
opettajat kertovat. Loppuillaksi televisio 
pistettiin alussa lukkojen taakse.

Varsinkin syysmyrskyjen aikaan jot-
kut opettajista kuulivat päärakennukses-
sa yöllä outoja ääniä. ”Ottakaa haavi ja 
kerätkää niiltä kummituksilta kolehti”, 
heille sanottiin.

Sulkulan vanhan päärakennuksen kaksikerroksinen 
pitsikuistikko avautui Jyväsjärven suuntaan. Raken-
nus purettiin kevättalvella 2005. (Kuva Jyväskylän 
kristillinen opisto)
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Satakunta Parviaista eri puolilta Suomea oli kokoontu-
nut juhlaansa Sulkulan kristilliselle opistolle, Jyväsky-
län Kuokkalaan - juuri alkaneista jalkapallon EM-kisois-

ta huolimatta. Sukuseura kokoontuu kesäkuussa kahden vuo-
den välein, joten viimeksi osanotosta juhliin kilpailivat jalka-
pallon MM-kisat. 

Toki urheilun perinteitä suvusta löytyy. Kaisa Parviainen 
heitti Lontoon olympialaisissa Tapio Rautavaaran varjossa ho-
peaa naisten keihäässä.

Suvun viimeisin julkimo on ollut juorulehdissä ja lööpeis-
sä riepoteltu teatteriguru Jussi, jonka filosofinen pääteos Hy-
bris oli asetettu Sulkulassa esille suvun kirjanäyttelyyn. Vieres-
sä myhäili Lauri Parviaisen koululaulukirja, joka 1930-luvulla 
oli WSOY:n toiseksi myydyin kirja Raamatun jälkeen.

Jyväskylässä vielä muistetaan Jari Parviaisen vierailuroo-
li kaikin puolin raikkaassa Jevgeni Onegin -oopperassa reilu 
vuosi sitten.

Kaikki Parviaiset ovat tiettävästi sukua keskenään. Kustaa 
Vaasan aikoihin sukukunnan 14 alkuperhettä kokoontui verol-
le pantavaksi nykyisen Varkauden tienoille. Sieltä suku haaroit-
tui kaskenpolttoon Kuopion ja Joensuun reiteille. Heitä riitti 
kuuluisiin Savon metsärosvoihinkin, joista ilmestyi kirja muu-
tama vuosi sitten.

Nykyisiä Parviaisia on noin 6000 henkeä, saman verran kuin 
Suomen romaneja. Suvun vaakunassa katsojaa kohti lentää 11 
linnun parvi, väreinään Savon musta ja kulta. Suvun lehti kan-
taa nimeä Parviaisten parissa.

Kellot soivat yhä

Jyväskylään Parviaisia saapui suvun pohjoiskarjalaisesta pää-
haarasta, ja tunnetuin heistä oli Joh. Parviainen, myöhem-
pi kauppaneuvos ja Säynätsalon perustaja. Hänen kaupun-
gin kirkkoon lahjoittamansa monisatakiloiset, mollisointui-
set kellot ovat yhä päivittäin kaupunkilaisten kuultavissa, juh-
lassa puhunut museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen valisti.

Yksi kaupungin ensimmäisistä öljylampuista sytytettiin 
Parviaisella. Lamppua säilytetään museon kokoelmissa.

Kauppiaat ovat kauppiaita, teollisuudella rikastuu. Sitä 
siirtymää Joh. avitti perustamalla Korkeakosken varteen vii-
nanpolttimon. Putelin kanssa läträtään myös Maiju Lassilan 
Tulitikkuja lainaamassa –näytelmässä, mutta mistä se ostet-
tiin, se taitaa jäädä muistikatkoksen taakse. Parviaisen puotia 
miehet Joen kaupungissa kuitenkin ynseältä poliisilta kysele-
vät. Että onko ”vielä siinä entisessä paikassaan?”

Jyväskylästä löytyi aikoinaan Veikko Parviaisen kauppa. 
Se jäi mieleen, kun lyseon lukiossa lehtori kylmästi lohkaisi 
eräälle luokkamme laiskurille, että ”mitä sinäkin täällä istut 
isäsi rahoja kuluttamassa. Mene Parviaiselle juoksupojaksi.”

Sitä sinnikkäämmin poika päätti koulupenkistään kiinni 
pitää.

Se kuuluisin Parviainen
Joh. Parviaisen tytär Hanna muutti Sulkulan kartanoon vuon-
na 1900. Tammi seisoo vielä pihan perällä merkkinä niistä 

Parviaiset ovat oma heimonsa

Sulkulan kristillisen opiston eläkkeellä oleva opettaja Leila Nurminen (edessä vasemmalla) esitteli juhlaväelle Sul-
kulan kartanon pihaa. (Kuva Mauno Parviainen)
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ajoista. Eikä Hanna enää kummittele kartanollaan. Mykistikö 
Hannan päärakennuksen purkaminen vai opistolle asettuneet 
mustat sudanilaiset opiskelijat?

Kauniisti sukujuhlassa puhuttiin, runoja lausuttiin, muis-
teltiin ”rikkautta, rakkautta ja raadollisuutta”. Montako suvun 
mahtimiestä lie haudattu Pietariin? Solzenitsynkin heidät erääs-
sä romaanissaan mainitsee.

Pietarista, Aleksanteri Nevskin luostarin alueelta löytyy myös 
suvun ehkä sittenkin kuuluisimman edustajan hauta. Parviaisen 
metallitehtaan työläiset perustivat miliisin, josta pian kehkeytyi 
Pietarin punakaarti. Siinä vaikutti karismaattinen metallimies 
Eino Rahja, johon tehtailijan tytär rakastui. Parviaisen perintö-
tekijöillä varustetusta Lyylistä tuli sittemmin luja bolsevikki, jo-
ka toimi kuriirina Leninin kesällä 1917 piileskellessä Kannak-
sen Kuokkalassa Parviaisten maitohuoneessa.

Esa Sironen
(ilmestynyt Suur-Jyväskylän lehdessä 25.6.2008)

Solmioneula      12 €
Pinssi         8 €
Adressi ja suruadressi nauhalla   10 €
Kortti (taitettu, kaksi erilaista)     1 €
T-paidat, eri värejä ja kokoja    14 €
Maljakko (erilaisia)     20 €
Viinilasit 6 kpl      40 €
Olutlasit 6 kpl      55 €
Pöytästandaari     50 €
Parviaisten isännänviiri  100 €

Parviaisten vaakunatuotteet

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

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

Parviaisen sukujuhlan myyntipöydän äärellä Sulkulan 
opistolla vasemmalla Maria Parviainen, oikealla Aini 
Koskinen ja keskellä tanssitaiteilija Sinikka Gripenberg 
(Kuva Jouni Pänkäläinen)
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* 
Jäsenpalsta

* ”paljasjalaka” nilsiäläenen, syntynyt Kinahmin Anttilassa 
14.06.1938.

* asuu edelleen Nilsiällä

* vanhemmat: isä Matti Parviainen ja äiti Martta o.s. Pitkä-
nen Nilsiän Sänkimäestä.

* suku on Riistaveden haaraa ja tullut Kinahmiin Muuruve-
den kautta

* perhe: aviomies Pentti ja kolme poikaa perheineen

* ammatti: käsityön opettaja, myös kuvataideopetusta. 

* työvuosia kertyi yhteensä 35.

* harrastukset: käsityöt, posliininmaalaus (aloitettu vuon-

na 1954). Poslinin maalaajan ammattitutkinnot kisälli ja 
mestari. Kesäisin lisäksi puutarhanhoito. 

 
* yhdistystoiminta: ”Koillis-Savon kansallispuku –toimi-

kunnassa Nilsiän edustajana, Nilsiän perinne- ja kulttuu-
riyhdistyksen museotoiminnassa mukana, kuten myös 
Martoissa ja LC-Ladyissa. Itä- Suomen posliininmaalaaji-
en yhdistyksen puheenjohtaja. 

* sukuseuratoiminta: aktiivinen sukukokousosallistuja, ollut 
järjestämässä kahta Nilsiän Parviaisten tapahtumaa. Suku-
neuvostossa v. 1996 - 2002. Sukuseuratuotteiden kehittä-
mistyössä ollut mukana.

* kirjallinen toiminta: kokoaa tietoja Nilsiän Parviaisista tu-
levaa Savon Parviaisten kirjaa varten. Sisarensa Leena Ti-
denbergin kanssa tehnyt julkaisun Kinahmin Parviaisis-
ta, alkaen ensimmäisestä Kinahmiin v.1801 muuttaneesta 
Pehr (Petrus) Parviaisesta, s. 1764 Murtolahdessa. 

Ulla Maria Kakkinen, 
o.s. Parviainen 
70 vuotta
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* 

Kalevi Parviainen  
(s. 20.3.1928)
80 vuotta

* sukuseuran perustajajäsen 

* syntynyt Muuruvedellä Pieksänkos-
kella , joka kuuluu Nilsiään 

* ammatiltaan maanviljelijä, tilalla ollut 
myös karjanhoitoa  

* toiminut sodan aikaan myllärinä

* perhe: edesmennyt Hilja-vaimo, poika 
Hannu ja tytär Helena (molemmat su-
kuseuran jäseniä)

Kirjassa kuvataan Parviaisten vai-
heet 1500-luvulta isoonvihaan as-
ti 1700-lu vulle. Lähtökotina oli Soi-
salon saari, jossa asui 16 Par viaisten 
ruokakuntaa 1500-lu vun puolivälis-
sä. 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. 

Kirjaa voi tilata Lea Parviaiselta, 
Ka ri suontie 10, 45610 Koria, puh. 
040 562 0499, lea.parviainen@elisa-

net.fi. Hinta jäsenille on 40 € + postikulut, muille 45 € + postikulut. Kirja lä-
hetetään postiennakolla. 

Parvviisii kirja on laaja teos Par-
vi ais ten karjalaisista suku haa rois-
ta. Kir ja ei koostu vain julkaistuista 
su kutauluista. Ensimmäisessä osas-
sa on laaja historia osuus. Ka ri-Mat-
ti Piilahden, Marjatta Bellin ja Tuu-
la Kiis ken kirjoittamista ajan ja elin-
olojen kuvauksista saa moni puo lisen 
kuvan elämästä 1700–1900-lukujen 
välisenä aikana. Teoksesta välittyy 
selvästi kuin ka Suomen historian 
vaiheet ovat vai kut taneet Parviaisten 
eläämään ja Par viaiset ovat vaikutta-
neet mo nin tavoin Suomen histori-
aan. Eri tyi sen hienoja ovat sukulais-
ten tal len ne tut muistelot. Kirjan ku-
vi tuk sena on vanhojen kuvien lisäk-
si kau niita lyijykynäpiirroksia, jotka 

an ta vat kir jalle miellyttävän il meen. Puo let kir jas ta on varattu sukutauluil-
le. Hakemistot on laadittu huolella ja ne no peut tavat suunnattomasti paik-
kojen ja henkilöiden löytymistä. Kirja on mai nio hakuteos paitsi juuriaan 
etsiville Parviaisille myös muiden karjalaisten su ku jen sukututkijoille. Tä-
mä on ehdottomasti tutustumisen arvoinen teos.

Kirjaa voi tilata Lea Parviaiselta, Ka ri suontie 10, 45610 Koria, puh. 040 
562 0499, lea.parviainen@elisa net.fi. Hinta jäsenille on 80 € + postikulut, 
muille 90 € + postikulut. Kirja lähetetään postiennakolla. 

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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Humanistisessa ammattikorkeakoulussa 
kulttuurituotantoa opiskeleva Sanna Hu-
malajoki tutkii parhaillaan säynätsalolai-
suutta. Opinnäytetyö valmistuu 2008 - 
2009 lukuvuoden aikana.

Opinnäytetyön alustava nimi on ”Mi-
tä Säynätsalopäivät kertoo säynätsalolai-
suudesta?” Tarkoituksena on tutkia pie-
nen yhteisön kulttuuri-identiteettiä ja yh-
teisöllisyyttä kulttuuritapahtuman kaut-
ta. Työssä käsitellään myös talkoohengen 
voimaa.

Opinnäytetyön keskiössä on tänä 
vuonna 29. kertaa järjestettävät Säynät-
salo-päivät. Talkoohengellä järjestetyn 
tapahtuman vivahteikas historia antaa 
työlle monia ulottuvuuksia ja mielenkiin-
toisia näkökulmia. Materiaalia työhön 
kerätään eläytymismenetelmän ja asian-
tuntijahaastattelujen kautta. Taustama-
teriaali työhön löytyy jo tehdyistä tutki-
muksista ja Säynätsalon kunnan, Jyväs-
kylän kaupungin ja alueen lehdistön ar-
kistoista.

Uusi opinnäytetyö säynätsalolaisuudesta tekeillä

23-vuotias Sanna Humalajoki on tutus-
tunut Säynätsalon maisemaan ja arkki-
tehtuuriin myös Alvar Aalto -museosta 
hankkimansa työkokemuksen kautta.

Lisää tietoa opinnäytetyöstä:

Sanna Humalajoki
tuottaja / opinnäytetyö

Humanistinen 
ammattikorkeakoulu

puhelin:
+358 (0) 44 326 0785

sähköposti:
sanna.humalajoki@jkl.fi

29. Säynätsalopäivät ovat 8.–11.8. 
2008. Säynätsalon teollistumisesta 
tulee nyt kuluneeksi 110 vuotta.

 Sukuneuvoston jäsenet 2008 - 2011
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Parviaisten Sukuseura ry
Sukuneuvoston jäsenet 2008–2011

Teuvo Parviainen
Järvenpääntie 501
07170 Pornainen
050 360 6324
teuvo.parviainen@elisanet.fi

Briitta Kolemainen
Sonkalammentie 5
97240 Sonka
040 737 9718, (016) 775 555
briitta.kolehmainen@pp.inet.fi

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

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

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

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

Helena Holopainen
Vaahtorinne 3 A 15
01600 Vantaa
050 596 2727

Pertti Parviainen
Tervaruukinkatu 5 as. 5
41160 Tikkakoski

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

Eino Parviainen
Urheilutie 11
93100 Pudasjärvi
041 547 6505 
eino.parviainen@pp.inet.fi

Maria Parviainen
Suvantokatu 10 D 33
80100 Joensuu

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

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

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

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

Katja Parviainen
Sammonkatu 37 B 33
33540 Tampere

ESIMIES

JÄSENET

VARAESIMIES

VARAJÄSENET

ESIMIES

ESIMIES

VARAESIMIES

VARAESIMIES

Viereisen sivun kuva: Kokouksessa toimintakaudeksi 2008–2011 valittu sukuneuvosto. Kuvassa vasemmalta Kyösti 
Thum, Katja Parviainen, Pertti Parviainen, Mikko Parviainen, Lea Parviainen, Maria Parviainen, Leena Hänninen, 
Teuvo Parviainen, Briitta Kolehmainen, Hilkka Alkkiomäki, Ulpu Valkama, Pirkko Siltanen, Helena Holopainen ja 
Mauno Parviainen. Heikki Parviainen ja Eino Parviainen eivät olleet paikalla.
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Näätkö lapsi? Lämmin tuuli kevään
liikkunut on yllä kasvitarhain.
Kodin omenapuu sai kukat varhain
ja nyt katsoo päivään hymyilevään.

Onnellinen kevätaika on,
sillä silloin kaikki toivo herää
leiki hiljaa tuuli vallaton
älä riistä kukkain nuorta terää,
jotta kerran syksy rikas on.

Leiki hiljaa lapsi vallaton!
Hoida kodin puuta rakkahasti.
Niin sen kasvu kaunihimpi on
ja se palkitsee sun runsahasti.

Katso vakain miettein heelmän aikaan
kodin kasvitarhaan astutaan.
Tokko syksy täyttäneeksi saikaan,
mitä kevät jätti toivomaan?
Tokko riemuin heelmä korjataan
kiittäen häntä, joka siunaa maan.

Hoida kodin puuta rakkahasti
niin se heelmän kasvaa kaunihisti.
Katso isä, ja katso, äiti kotisi kukkatarhaan.
Sinä sait kasvin kalleimman
ja kukkasen kaikkein parhaan.

Siniset silmät ja punaset posket
ja liehuva kultatukka.
Siinä on taivaan kallein taimi
ja Jumalan omenan kukka.

Siinä on tuulilta suojelemista
keväällä kukkimisaikaan.
Siinä on kylmiltä suojelemista.
Paljon on, paljon on hoitelemista
ja kenpä sen turvaan saikaan.

Sinuun päin ol Herra maan ja taivaan
sinuun päin me kasvot kohotamme
Anna armo vaalintamme vaivaan
siunaa kevätkukkiamme. 

Auta, että syksy monin verroin
kevätaikaa rikkahampi ois 
Auta, ett’ puumme sadoin kerroin
sulle kypsynyttä viljaa ois.

Hanna Parviaisen Säynätsalon koteihin vuonna 1929 lahjoit-
tama taulu oli ”Kodin omenapuu”. Taulussa, joka oli näytte-
lyssä 7.6.2008 Jyväskylän Kristillisellä opistolla sukukokoukses-
sa, on kuvan alla nimikirjaimet ja vuosiluku. Taulun maala-
si Ester Helenius. Taulua säilytetään nykyisessä Koivulan päi-
väkodissa.

Taulun on kuvannut Jouni Pänkäläinen.

Kodin omenapuu


