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Höyrylaivaliikennettä 
Päijänteellä
Saimaalla höyrylaivaliikenne oli alka-
nut jo 1830-luvulla. Päijänteellä höyry-
laivakauteen päästiin vasta Krimin so-
dan jälkeen 1850-luvun puolivälissä. Sil-
loin Venäjän meriministeriön varoilla 
rakennettiin puinen siipiratasalus Suo-
mi. Ilmeisesti Venäjän meriministeriö 
rahoituspäätöstä tehdessään katsoi aluk-
sen palvelevan myös sotilaallisia tarpeita. 
Sitä tarkoitusta varten alus oli varustettu 
neljällä tykillä. Aluksi myös sen miehis-
tö koostui merisotilaista. Suomi-laiva oli 
tarkoitettu lähinnä hinaajaksi, mutta sii-
nä oli tilaa myös 18:lle matkustajalle. Sen 
vedettäväksi rakennettiin kolme kannel-
lista tavaralotjaa. Laiva teki kerran vii-
kossa matkan Asikkalan Anianpellosta 
Jyväskylään ja takaisin.

Vuonna 1864 heräsi valtionvallan pii-
rissä ajatus myydä melko huonosti kan-
nattava Suomi-laiva proomuineen yksi-
tyisille. Jyväskylän kauppiaat, Johan Par-
viainen heidän mukanaan, innostuivat 
laivan ostamisesta. Seuraavana kesänä 
Suomi-laiva aloittikin liikennöimisen yk-
sityisen yhtiön omistuksessa. Tämä yritys 
osoittautui kuitenkin onnettomaksi, ku-
ten voi arvata, kun tietää, minkä vuok-
si oli laivasta luopunut. Vain kaksi vuot-
ta Suomi jatkoi kulkuaan, sitten se romu-
tettiin ja jyväskyläläisten liikemiesten lai-
vayhtiö hajosi.

Päijänteen laivaliikenteessä ei tämä ta-
paus merkinnyt keskeytystä. Jo seuraava-
na kesänä ilmestyi Päijänteelle uusihöy-
ryalus Lahtis. Sen omisti entinen Suomi-
laivan kapteeni Leopold Toppelius. Johan 
Parviainen oli mukana sen hankinnassa 
alusta alkaen. Vuonna 1876 hänestä tuli 
Lahtis-laivan ainoa omistaja. Siten Parvi-
aisella on ollut Päijänteen laivaliikenteen 
kehityksessäkin tärkeä sija.

Parviainen viinatehtailijana
Suurten nälkävuosien jälkeen Suomen 
talouselämässä tapahtui onnellinen kään-
ne. Myös Johan Parviaisen elämässä al-
koi uusi vaihe. Hänen liiketoimintansa 
laajeni ja lujittui. Nälkävuosista saadun 
menestyksen seurauksena Parviaisen lii-
ke keskittyi erityisesti viljakauppaan, jos-
ta tuli sen erikoisala. Mutta Parviaisen 
toiminta ei rajoittunut pelkästään kaup-
paan. Hän alkoi toimia yrittäjänä myös 
teollisuuden alalla. 

Johan Parviaisen monipuolinen elämäntaival 
2. osa

Kun uusi vuonna 1866 voimaan astu-
nut paloviinalaki oli lakkauttanut koti-
tarpeen viinanpolton maaseudulla, oli se 
luonut pohjan viina tehdasmaiselle val-
mistukselle kaupungeissa. Niinpä jyväs-
kyläläiset yrittäjät alkoivat kokeilla sii-
piään myös tällä alalla. Jo vuonna 1870 
paikkakunnalla oli kolme viinatehdas-
ta tehtaan myymälöineen. Se seikka, että 
väkijuomateollisuus Suomessa käytti raa-
ka-aineenaan melkein yksinomaan viljaa, 
näyttää kääntäneen myös Johan Parviai-

sen huomion tähän teollisuudenalaan. 
Sen vuoksi ja vielä suuremmassa mää-
rin väkijuomateollisuudesta odotettavis-
sa olevien suurten voittojen takia hän yh-
dessä prokuristi H. Helmisen kanssa osti 
vuonna 1872 Jyväskylän Korkeakoskelle 
pari vuotta aikaisemmin perustetun vii-
natehtaan. Kaupan yhteydessä ilmen-
neiden epäselvyyksien takia tehdas pää-
si aloittamaan toimintansa vasta tammi-
kuussa 1874, silloin Jyväskylän Viinakeit-
tiö Osakeyhtiön nimissä.

Joh.Parviainen työhuoneessaan, Kauppakatu 9

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 saim-
me ihailla lauantai-illan viihtyisällä laivaristeilyllä Päijänteel-
lä. Parhaimmat kiitokset kaikille tilaisuuden järjestäjille, erityi-
sesti Leena Hänniselle, kaikille juhlan esiintyjille sekä tämän 
lehden kirjoittajille ja kuvaajille. Lehtemme välityksellä voim-
me näin välittää teille osan tästä hienosta sukumme historias-
ta ja sukutapaamisesta.

Teuvo Parviainen
Sukuseuran esimies

Etukannen kuva: Hääkuvassa V. Pitkäsen leipomo-kahvila-kon-
ditorian perustaja Viktor Pitkänen ja vaimonsa Hilda (o.s. Parviai-
nen) vuodelta 1917.

Pääkirjoitus

Parviaisten Parissa
Parviaisten sukuseura ry:n jäsenlehti
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Toiveet, joita Parviaisella oli ollut, kun 
hän oli ostanut Korkeakosken Väki-
juomatehtaat, eivät pettäneet. Jyväsky-
län Viinakeittiö Osakeyhtiö tuotti siihen 
kiinnitetyille varoille hyvän koron. Teh-
talla valmistettiin mm. Valtiopäivävii-
naa ja Keskisuomalaista sekä rommia ja 
likööriä. Kaikilla niillä oli hyvä menekki.

Saadakseen väkijuomien valmistuk-
sessa Jyväskylässä monopoli-aseman, 
Parviainen perusti kilpailijansa Lindhin 
omistaman Tourulan Viinatehtaan osta-
miseksi Tourulan Viinakeittiö Osakeyh-
tiön. Lindh myi tehtaansa tälle yhtiölle. 
Parviainen ei yrittänytkään kehittää To-
urulan tehdasta viinan valmistukseen, 
vaan keskittyi Korkeakosken tehtaaseen. 
Hänelle oli ollut pääasia monopoliase-
man saavuttaminen viinan valmistukses-
sa Jyväskylässä. Korkeakosken tehtaalla 
menikin oikein hyvin aina vuoteen 1887 
saakka, jolloin Jyväskylän kaupunginval-
tuusto kielsi poltettujen ja tislattujen vä-
kijuomien anniskelun. Seuraavina vuosi-
na niiden anniskelu ja myynti annettiin 
yksin erityiselle anniskeluyhtiölle, jon-
ka voitto kokonaisuudessaan luovutet-
tiin yleishyödylliseen tarkoitukseen. Jo-
han Parviainen oli sitä ennen ennättänyt 
koota suuren omaisuuden.

Kerrotaan, että erästä viinalajia myytiin 
pulloissa, joiden etiketissä oli kaksi kes-
kustelevaa miestä välissään viinapullo ja 
sen alla kirjoitus: ” Ah, mistä näin hyvää 
viinaa saa? Jyväskylän Viinakeittiö Osa-
keyhtiöstä.” 

Tourulan viinatehdas muutettiin sit-
temmin oluttehtaaksi. Se ei kuitenkaan 
pystynyt kilpailemaan Jyväskylän van-
han oluttehtaan kanssa. Liekö syynä ol-
lut, että se käytti Kankaan paperitehtaan 
Tourulan jokeen ryydittämää vettä.

Korkeakosken sahan 
perustaminen ja toiminta
Puutavaran hinta Euroopassa kohosi 
Saksan-Ranskan sodan päätyttyä vuon-
na 1871. Odotettavissa olevat suuret voi-
tot aiheuttivat sen, että useat vanhat sa-
hat nykyaikaistivat koneistonsa ja laa-
jensivat liiketoimintaansa. Monia uusia 
sahoja syntyi myös. Jyväskylässä aloitti 
mm. vuonna 1874 toimintansa Jyväsky-
län Viinakeittiö Osakeyhtiön saha Kor-
keakoskella. Saha oli aluksi varsin vaati-
maton. Varkaudessa tehdyssä koneistossa 
oli vain 24:n tuuman levyinen 8-teräinen 
kehäsaha, lankkujen ja lautojen syrjäys-
saha ja halkosaha. Voimanantajana oli 
20:n hevosvoiman höyrykone.

Tuotanto sahalla lähti hitaasti liikkeelle. 
Saha oli käynnissä vain keväällä ja kesäl-
lä. Rahan arvon heilahtelujen ja Venäjän 
Turkin sodan seurauksena alkoi vuonna 
1877 maassamme ankara lamakausi. Sil-
loin oli Jyväskylässäkin oikea konkurssi-
en aalto. Myös Korkeakosken sahalla oli 
vaikeuksia. Viinan myynti oli kuitenkin 
niin kannattavaa, että liike kokonaisuu-
dessaan tuotti voittoa.

Sahamiehenä Parviaisen piti kehit-
tää myös laivastoaan, sillä sahatavara oli 
saatava maailmanmarkkinoille. Siksi hän 
vuonna 1875 rakennutti Jyväskylä- nimi-
sen hinaajan ja kaksi proomua, joille an-
nettiin Johanin poikien nimet Valter ja 
Hugo. Korkeakosken saha ei antanut niil-
le riittävästi kuljetettavaa, joten ne tuotti-
vat jatkuvasti tappiota. Korkeakosken sa-
halle ne olivat kuitenkin tarpeellisia.

Kaisu Tuhkanen

Lähde:
Sakari Kuusi: Toiminimi Joh. Parviainen 
1856 – 1947 Jyväskylä 1949
Kuva: Keski-Suomen museon kuva-ar-
kisto

Onko lähipiirissäsi tapahtunut muu-
toksia? Onko joku syntynyt tai kuollut. 
Ovatko lapset menneet naimisiin?

Sukuseura kerää tietoja Parviaisten 
suvusta, olivatpa ne mistä päin Suomea 
tai maapalloa hyvänsä.

Onko Sinun sukusi tiedot jo sukuseu-
ralla? Jos arvelet ettei ole, laitapa paperil-
le tai sähköpostiin ja lähetä lehden taka-
osassa olevaan osoitteeseen Kyöstille.

Tietoja kerätään sukujulkaisuja varten. 
Ne sisältävät sukuun kuuluvien henki-
löiden tärkeimpiä henkilötietoja [isä, äi-
ti, henkilöstä synt aika ja -paikka, kuo-
linaika ja -paikka, oppiarvo, ammatti, 
asuinpaikkakunta, vihkiaika, (kun on 
lapsia avo)puoliso, (samat tiedot kuin 
edellä), lapset samat tiedot kuin edellä]. 
Tällä hetkellä kerätään suvun henki-
lötietoja, kuvia sekä juttuja suvun ta-
pahtumista Savon kirjaa varten. Niitä 
voi lähettää Mikko Parviaiselle. 

Nykyään ei tietoja ole saatavissa kuin 
maksua vastaan ja siihen sukuseural-
la ei ole varaa. Arkistoista voi kerätä il-
maiseksi tietoja henkikirjoista, joita pi-
dettiin n. vuosina 1635–1989, kirkolli-
sista kirjoista n. 1686–1960. Lisäksi on 
monenlaisia matrikkeleita ja luetteloita. 
Kuten edellä olevista vuosiluvuista huo-
maat viime vuosien tietoja ei voi saada 
kuin henkilöiltä kyselemällä.

Jos käytät tietokonetta voit löytää ne-
tistä omaa sukuasi ennen vuotta 1900. 
Siellä ovat Suomen sukututkimusseu-

ra ja hiski (http://www.genealogia.fi/), 
Suomen sukuhistoriallinen yhdistys ja 
kopioidut kirkonkirjat (http://www.su-
kuhistoria.fi/sshy/index.htm)aika mo-
nista seurakunnista. Avaa vasemmal-
ta kirkonkirjat. Henkikirjoja löytyy 
(http://digi.narc.fi/digi/) kohdasta ha-
kupalveluumme ja kirjoittamalla etsit-
ty kunta hakuruutuun.

Onhan Sinulla jo sukutietojen keräi-
lyvihko laatikossasi tai hyllyssäsi! Sii-
hen voit ajankuluksesi kerätä luettelok-
si serkkusi ja pikkuserkkusi. Heidän 
syntymäaikansa, osoitteensa, puhelin-
numeronsa, sähköpostiosoitteensa ja 
puolisonsa ja lapsensa syntymäaikoi-
neen. Lapsesikin olisi varmasti mielis-
sään vastaavasta luettelosta. Työ kan-
nattaa aloittaa vähän työtä vaativasta ja 
laajentaa kun siihen on aikaa.

Sukutietoja kyselevä Kyösti Thum  

Sukuseura kaipaa tietojasi!

Säynätsalon kirkko on seissyt 
Säynätsalon saaren korkeimmalla 
paikalla jo kahdeksan vuosikym-
menen ajan. Se on kansallisesti ja 
kansainvälisestikin katsoen mer-
kittävä kirkkorakennus. Parviai-
set jättivät meille hyvän perinnön 
vaalittavaksi. Hengellinen elämä 
ei suinkaan alkanut Säynätsalon 
kirkon rakentamisesta saarella. 
Jo Korpilahden papit olivat täällä 
käyneet. Harvakseltaan kylläkin, 
niin harvakseltaan, että kastet-
tavat lapset saattoivat olivat kas-
tettaessa niin suuria, että panivat 
kovasti vastaan, kun pappi yritti 
vettä päähän valaa. Näin aikakir-
jat tietävät kertoa. 

Seurakunnan perustamisen jäl-
keen 1923 aloitettiin säännölli-
nen jumalanpalvelusten pitämi-
nen. Se tapahtui vastikään val-
mistuneella Säynätsalon koululla. 
Jälkipolville on kirkosta säästet-
ty muistoksi alttari, joka on vielä 
nykyäänkin kirkon tornissa.

Se, että Säynätsalon kirkon arkkitehti tu-
lisi olemaan aikansa johtava suomalai-
nen monumentaalirakennusten suunnit-
telija Armas Lindgren, ei suinkaan ollut 
itsestään selvää. Nimittäin jo 1922 julkai-
semassaan Säynätsaloa koskevassa teok-
sessa tohtori Walter Parviainen esitte-
lee kirkon piirustukset, jotka on tehnyt 
W.G.Palmroth., arkkitehti, jonka kanssa 
hänellä ja Parviaisen tehtailla jo aiemmin 
oli ollut teollisuusrakennusten suunnitte-
lussa. Ei kuitenkaan ole ihmeteltävää, et-
tä Hanna Parviaisen ajatukset hänen vel-
jensä kuoleman jälkeen kulkivat toiseen 
suuntaan. Asiaan vaikutti toisaalta mitä 
ilmeisimmin Armas Lindgrenin tunnet-
tuus ja toisaalta Hannan ystävyys Wivi 
Lönnin kanssa, joka oli Lindgrenin op-
pilas ja myös työskennellyt yhdessä hä-
nen kanssaan.

Kirkon vihkiäiset loppiaisena 1927 oli 
merkkitapaus ja se ylitti valtakunnallisen-
kin uutiskynnyksen. Jotain Parviaisis-
ta kertoo, että tähän juhlaan tilattiin sä-
vellys kuten muihinkin heidän merkkita-
pahtumiinsa. Parviaisissa oli aimo annos 
vanhaa patruunahenkeä ja ennen kaik-
kea kulttuurin vaalimisen mieltä. Läm-
pö hengellisen elämän vaalimiseen juon-

taa ehkä ennen muuta Maria Parviaiselta, 
jonka hurskaus kannusti myös seuraavaa 
polvea. Onhan kirkon eteiseen ja kirkon 
kelloihin kirjoitettuna omistus tästä kir-
kosta Jumalan kunniaksi ja Johan ja Ma-
ria Parviaisen muistoksi.

Parviaisten aika päättyi jo 1930-luvun lo-
pulla. Säynätsalolaiset ovat vaalineet Par-
viaisten muistoa. Voidaan kysyä, mikä 
heidän perinnössään vielä tänä päivänä 
on vaalimisen arvoista ja kestävää. Millä 
tavalla Parviaisten perintö näkyy kirkos-
sa, jonka Hanna Parviainen 80 vuotta sit-
ten saaren asukkaille lahjoitti. 

Ensiksikin Parviaiset olivat hyvin kan-
sainvälisesti suuntautuneita ihmisiä. Hei-
dän oli pakko seurata maailman tapahtu-
mia herkeämättömällä mielenkiinnolla, 
koska he olivat riippuvaisia maailmanta-
loudesta. Samalla he olivat hyvin kansal-
lisia. Heillä olisi voimiensa päivinä ollut 
mahdollisuus raahata tänne hienouksia 
maailmalta. Niin ei kuitenkaan tapahtu-
nut, vaan he suosivat kansallista korkea-
tasoista osaamista.

Tämä näkyy monin tavoin Säynätsalon 
kirkossa. Tohtori Hilmer Brommels, joka 

Säynätsalon kirkon tarina
oli tehtaan johdossa 1940-ja -50 
–luvuilla, tilasi samassa henges-
sä sankarimuistomerkin akatee-
mikko Väinö Aaltoselta. 

Kirkon perintö ei ole vain kult-
tuuriperintöä. Kulttuuri ja taide-
teokset kantavat mukanaan si-
sältöjä. Kirkko kantaa sisältö-
jä myös ohi ja yli niiden. Kirkon 
ydinmerkitykset nousevat Juma-
lan sanasta. 

Parviaisilla oli kulttuuritahtoa. 
Heillä oli myös harrastuneisuutta 
hengellisen elämän edistämiseen 
niin paljon, että olivat valmii-
ta uhraamaan tämän päivän mi-
tassa todella merkittäviä summia 
yksityisiä varoja kirkolliseen tar-
koitukseen. Tohtori Walter Par-
viainen ei sitoutunut pelkästään 
kirkon rakentamiseen, vaan otta-
maan vastuulleen koko paketin: 
hautausmaan ja pappilan raken-
tamiseen ja lisäksi papin palkkaa-
miseen siihen asti, kunnes seura-
kunnan asiat saadaan pysyvälle ja 

taloudellisesti kestävälle pohjalle.

Professori Riitta Nikula on todennut, et-
tä Säynätsalon kirkon yksi tärkeä asia on, 
että siinä on Armas Lindgrenin kirkois-
ta tehty vähiten ajattelemattomia muu-
toksia. Yksi muutos on kuitenkin aiko-
jen saatossa tehty. Urut on uusittu, vie-
läpä kahteen kertaan. Näillä operaatioil-
la on kuitenkin aiheutettu korvaamaton 
tappio kirkon sisätilalle ja kunnon urku-
ja ei ole saatu vieläkään. 

Jos urkuasia saataisiin sekä musiikin et-
tä arkkitehtuurin kannalta kohdalleen, 
Säynätsalon kirkon asema Suomen kirk-
koarkkitehtuurin valioiden joukossa oli-
si vielä nykyistäkin merkittävämpi ja kon-
serttikirkkona se olisi entistä toivotumpi. 

Säynätsalossa on tohtori Valter Parvi-
ainen vanhemman muistomerkki. Sen 
kolmelle kyljelle on kaiverrettuna sa-
nat: Jumalalle kunnia, Isänmaalle me-
nestys, Työlle rauha. Nuo sanat kertovat 
Parviaisten ethoksesta ja kelpaavat ohje-
nuoraksi vielä meillekin kolmannen vuo-
situhannen suomalaisille. 

Risto Krogerus  

Risto Krogerus
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miesten sarkapuvut. Silti isäntä saattoi 
tulla sanomaan: ”Singerin pyörityksellä-
kö täällä meinataan tulla toimeen?” Pel-
totöihin oli lähdettävä joukon jatkoksi. 
Maanviljely, se oli työtä!

Perheen äiti Maria kuoli elokuussa 1917. 
Suruaikana vietettiin vanhempieni häi-
tä 8.10.1917. Marjatta-sisareni muistiin-
panoissa kerrotaan nuoren parin mat-
kasta Kuopioon, pari viikkoa häiden jäl-
keen. He lähtivät Kinahmista kävellen n. 
15 km Pieksänkoskelle aamulaivalle, jo-
ka lähti klo 4.00. Mukana seurasi äiti-
ni vanhimman sisaren 15-vuotias tytär 
Martta ja lehmä, jonka äitini sai myötä-
jäisiksi isältään, kuten tapana oli maa-
laistaloissa. 

Seuraavana vuonna äitini toi yhteiseen 
pesään sievoisen rahasumman äidiltään 
saamaansa perintöä. Tällöin vanhempa-
ni ryhtyivät etsimään taloa ostaakseen. 
Haapaniemen- ja Lapinlinnankatujen 
kulmasta se löytyi. Kelloseppä Partanen 
oli halukas myymään omistamansa poh-
joispuolen tontin no 2. Kauppahinta oli 
35.000 mk. Vielä samana vuonna van-
hempani ostivat eteläosan tontista levy-

seppä Dreftiltä, kauppahinta 59.000 mk, 
joten oli tehtävä velkaa.

Keskellä pihaa oli idyllinen puutarha, 
kukkia, keittiökasveja ja sireenien kat-
veessa oli puutarhakeinu. Vanhempa-
ni asettuivat asumaan Partasilta ostet-
tuun puutaloon, eteläisellä tontilla alkoi-
vat muutostyöt. Levysepän työhuonees-
ta tuli leipomo. Sinne muurattiin v. 1919 
kahden arinan, takaa lämmitettävä uu-
ni. Rakennuksen puinen yläosa sai väis-
tyä tiilirakenteisen asunnon tieltä. Kah-
vila- ja myymälätoiminta alkoivat sama-
na vuonna puurakennuksessa katujen 
kulmauksessa.

Äitini sairastui vaikeasti lavantautiin ja 
vietti joulunkin sairaalassa Ukkokodilla. 
Nuori sisarensa tytär Martta valmisti per-
heelle jouluaterian.

Isä kuului Suojeluskuntaan, hän vei 
oma-aloitteisesti sotavangeille leipää. 
Isän kuorolauluharrastus alkoi Suojelus-
kunnassa.

Sota-ajan koettelemusten jälkeen iloi-
nen tapahtuma oli ensimmäisen lapsen 
syntymä. Oli toivottu poikaa, mutta kol-
mena vuonna peräkkäin syntyi tyttöjä, 
Helvi 1919, Hilkka 1920, Marjatta 1921 

ja neljäs pettymys olin minä Kaisa Raa-
kel 1926.

Liiketoiminta sujui hyvin, sillä jo v.1924 
isäni haki toimilupaa sekatavaraliikkeen 
alottamiseksi. Lupa edellytti sekä tukku- 
että vähittäiskauppaa. Tavaroita kuljetti-
vat hevoset Tohu ja Kirppu, joita palkit-
tiin raviajoissakin jopa ensi palkinnoilla. 
Hevosten hoito ja ajo uskottiin isän vel-
jelle Paavo Pitkäselle. Hän toimi myös ta-
lonmiehenä ja asui pienessä kivijalkaan 
rakennetussa huoneessa tallirakennuk-
sen yhteydessä. Isäni nuorin veli Pekka 
oli myös mennyt kondiittorinoppiin, hän 
olikin monet vuodet kondiittorimestari-
na meidän leipomossa.

Vanhempieni mukana Kuopioon tul-
lut Martta serkkuni toimi myyjättärenä 
kaupassa ja monet muut suvun nuoret 
saivat työtä liikkeessä ja monet asunnon-
kin Kuopiossa kouluja käydessään. 

Kukat ja puutarhakeinut jäivät raken-
nustöiden ja vilkkaan toiminnan alle, 
pihakin oli toimitilaa. Pian leipomo kä-
vi liian ahtaaksi. Isäni ryhtyi rakennut-
tamaan 3-kerroksista kivitaloa. Tämä te-
ko vaati suurta rohkeutta ja tulevaisuu-

Pitkästen oma asunto oli uuden leipomotalon 2. kerroksessa. Kuva vuodelta 1929.

Äitini Hilda Antintytär Parviainen syn-
tyi 16.4.1891 Nilsiän Kinahmissa, Antti-
lan talossa maanviljelijäperheeseen.

Isäni Viktor Pitkänen syntyi 25.2.1890 
Nilsiän Sänkimäessä samoin maanviljeli-
jäperheen poikana. 

Hänen isänsä Erik Johan Pitkänen 
kuoli 10.12.1904. Äiti Maria Lovisa os. 
Rissanen kehoitti poikaansa lähtemään 
Kuopioon työtä hakemaan. Köyhästä ko-
dista liikeni 25 penniä matka- avuksi. Mi-
ten lie poika päässyt Kuopioon, matkaa 
oli yli 50 kilometriä. Ehkäpä joku naapu-
ri oli menossa tammimarkkinoille ja ot-
ti 14 vuotiaan pojan pakkasesta hevos-
kyytiin. Olikohan se pojan ensimmäinen 
matka kaupunkiin? Monta asiaa on jää-
nyt kysymättä.

Päivän katuja käveltyään ja toivot-
tomana jo kyyneleet silmissä hän tapa-
si hyväsydämisen, ratamestarin rouvan 
Maria Miettisen, joka kysyi syytä su-
ruun. Miettisen perhe otti hänet kotiin-
sa asumaan.

 
Asiapojan paikka löytyi leipuri Lohman-
nilta, jonne isäni pääsi v. 1907 leipurin-
oppiin. V. 1913 hän lähti sieltä Helsin-

V. Pitkäsen leipomo, konditoria, 
myymälä ja kahvila Kuopiossa

– Kaisa Raakel Koistinen, o.s. Pitkänen –

kiin Elannolle ja myöhemmin Heinäsen 
leipomoon opiskelemaan konditoriames-
tariksi.

Helsingissä hän osallistui myös Ate-
neumin ns. sunnuntaikoulussa arkkiteh-
ti von Essenin rakennuspiirustuskurssil-
le. Se jäikin elinikäiseksi unelmaksi, ra-
kennusmestarin ammatti olisi kiinnosta-
nut, mutta hän palasi Kuopioon.

V. 1914 Engelbergin leipomo Kuopiossa 
Vuorikadulla lopetti. Leipomo sijaitsi ta-
lossa, jossa myöhemmin toimi Savon Sa-
nomat. Silloin jo Lohmannin ajoilta tuttu 
työtoveri Kalle Juho Hyttinen uskaltau-
tui isäni kanssa yrittäjäksi. Kirjallisessa 
yhtiösopimuksessa toiminimeksi otet-
tiin: V. Pitkänen ja Kumppani, leipomo  
ja konditoria.

Sopimuksen mukaan: ”Pohjarahaksi 
panemme tähän liikkeeseen 1200 mk si-
ten, että minä Viktor Pitkänen panen 900 
mk ja Kalle J. Hyttinen 300 mk”. Liikkeen 
tilat eivät olleet suuret. Perällä oli leipo-
mo uuneineen, paistotilassa poltettiin 
halot tavallisten tuvan uunien tapaan. 
Valmistettiin kahvileipää ja konditoria-
tuotteita. 

Kadun puolella oli myymälä. Molemmat 
toverukset ottivat osaa työhön ja kolman-
tena oli myyjätär. Tulotkaan eivät olleet 
päätä huimaavia.

Kahden vuoden kuluttua liikkeen al-
kamisesta isäni sanoi yhtiösopimuksen 
irti. Irtisanomisaika oli 1 vuosi. Sen ku-
luttua toiminimi oli: V. Pitkänen, leipo-
mo ja konditoria.

Yleisen tilanteen kiristyessä v. 1917, lei-
pomotarvikkeita piti hankkia maaseu-
dulta. Isäni palasi Kinahmiin, missä hän 
oli käynyt 4-vuotisen kansakoulun. Antti 
Parviaisen talossa hän tapasi tutun kou-
lutoverinsa Hildan. Voin ostomatkal-
la hän sopi Hildan kanssa kihlauksesta. 
Morsiamelleen hän osti Singerin ompelu-
koneen, sillä Hilda oli opiskellut Tampe-
reella käsityönopettajaksi. Hän toimi Ki-
nahmin koululla opettajana.

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

Vanha leipomotalo ja talouskauppa samalla tontilla. Kahvilan keittäjä Loviisa Rissanen.
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ja lakananpitsejä voi vielä 
ihailla. Saivatpa sukulai-
setkin niitä lahjaksi.

Sota ja säännöstelyvuo-
det olivat raskasta ai-
kaa isällemme. Kun liik-
keen tuotto väheni, niin 
samanaikaisesti verotus 
kasvoi. Huolet painoivat 
ja mursivat isän terve-
yden. Kerran aikaisem-
min sairastettu veritulp-
pa uusiutui ja sen myö-
tä sydän pysähtyi. Hän 
kuoli 12.10.1945. Silloin 
ei vielä tehty sydänleik-
kauksia.

Isän työt jäivät Mar-
jatta-sisarelleni. Hän oli 
ylioppilas ja juuri päät-
tänyt opiskelut Kuopion 
Kauppaopistossa. Suun-
nitelmat opintojen jatka-
misesta Kauppakorkea-
koulussa Helsingissä oli jätettävä. Työssä 
hänen oli turvallista luottaa osaavaan ja 
tottuneeseen henkilökuntaan. Arkirutii-
ni piti oppia ja joka päivä uutta isän työs-

tä. Marjatta teki ansiokkaan uran suvun 
yrityksen johdossa 1980-luvun alkupuo-
lelle. Kahvilatoiminta oli lopetettu jo ai-
emmin v. 1948.

Suurelta osin tiedot tähän 
kertomukseen olen saa-
nut Marjatan pitämästä 
puheesta 22.9.1964, kun 
”V. Pitkäsen perilliset” lii-
ke täytti 50 vuotta. Lisäksi 
asiaa on löytynyt Marja-
tan muistiinpanoista, päi-
väkirjan omaisista vihko-
sista, sekä omia muisto-
jani.

Juhlassa jaettiin 8 
työntekijälle ansiomer-
kit nuhteettomasta ja yh-
täjaksoisesta työstä ja 
Marjatalle hopeinen an-
siomerkki 20-vuotisesta 
palveluksesta. Tämä oli 
liikkeen viimeinen varsi-
nainen juhla.

Kun Parviaisten sukuseu-
ra perustettiin, oli Mar-
jatta Pitkänen aktiivises-
ti mukana toimien mm. 

sihteerinä monet vuodet. Sukurakkaana 
ihmisenä hän jakoi sukutietoa ja innos-
ti nuorempia kokoamaan tietoja omasta 
lähisuvustaan.  •

Leipomon lehti-ilmoitus vuodelta 1954.

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

Hilkka Saarinen kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion Tyttölyse-
osta 1942 ja valmistui farmaseutiksi Helsingin Yliopistosta. 
Hän työskenteli aluksi mm. Kuopion Lastenlinnassa ja Tari-
naharjun Parantolassa Siilinjärvellä. Nämä sairaalat yhdis-
tettiin myöhemmin perustettuun Kuopion Yliopistolliseen 
Keskussairaalaan, jonka apteekissa Hilkka jatkoi farma-
seuttina eläkkeelle pääsyynsä 
asti. Hilkka Saarinen pätevöi-
tyi tehtäviinsä useilla farma-
sian alan kursseilla. Työtove-
rit kutsuivat häntä Liisa Pille-
riksi.

Hilkka tutustui juhannukse-
na 1947 sukulaisensa häissä 
raumalaiseen Jorma Johannes 
Saariseen ja pari avioitui lo-
kakuussa 1948. Vuonna 1956 
perheeseen saatiin odotettu ty-
tär Merja.

Työ ja koti olivat Hilkalle tärkeät ja omat harrastukset jäi-
vät vähäisiksi. Merja-tyttären kouluajan äiti toimi aktiivises-
ti Kuopion Yhteiskoulun naistoimikunnassa, joka tuki kou-
lua esimerkiksi ostamalla pianon. Miehensä Jorman kanssa 
Hilkka Saarinen osallistui monella tavoin seurakunnan toi-
mintaan. Hilkka rentoutui mielellään samoilemalla metsäs-
sä ja nautti oleskelustaan mökillä Kehvolla. Marjojen ja sie-
nien poimiminen, niin kuin säilöminenkin, olivat aina hä-
nen lempipuuhiaan.

Hilkka Saarinen oli Parviaisten Sukuseuran perustajajä-
sen. Suku ja yhteydenpito olivat hänelle tärkeitä. Valoisaa 

ja herttaista Hilkkaa oli help-
po lähestyä, koti oli aina avoin 
sukulaisille ja ystäville läheltä 
ja kaukaa.

Hilkka Saarinen kuoli 7.12. 
2008 Kuopiossa. Häntä jäi kai-
paamaan Saksassa asuvan tyt-
tären perheen lisäksi suuri su-
kulaisten ja ystävien joukko.

IN MEMORIAM Hilkka Saarinen 1920–2008

Hilkka Saarinen ja tytär Merja 
Saarinen-Padmanabhan (vas.).

denuskoa. Lainoihin oli jälleen turvau-
duttava. 

V. 1928 oli yleinen kireä rahatilan-
ne ja 1930- luvulla seurasi takaisku. Se-
katavaraliikkeestä oli luovuttava. Leipo-
mon tilat olivat nyt laajentuneet, siellä 
komeili uusi, suuri uuni. Se oli Werner 
& Pleider`n rakentama, muurattu tuli-
putkiuuni, siinä oli 3 arinaa päällekkäin 
ja paistotila kasvoi suuresti. Yhä enem-
män kysyttiin valmista ruokaleipää. Höy-
ryhuoneessa ranskanleivät ja rinkelit ko-
hosivat nopeasti. Koko tuotantoa ei myy-
ty enää omassa myymälässä ja kahvilassa. 
Korppuja ja rinkeleitä myytiin vaunulas-
teittain Kajaaniin ja sieltä pohjoisem-
maksi. Osa niistä lienee mennyt suurille 
metsätyömaille. Kaupungissa oli myymä-
löitä, jotka ostivat myyntiin leipomotuot-
teita. Tavarakuljetuksiin tarvittiin auto ja 
ensimmäinen Chervolet-pakettiauto os-
tettiin v. 1929.

1930-luvun alun pulavuosista päästyä 
vuosimyynnit nousivat jatkuvasti ja en-
simmäiset sotavuodet 1939–40 olivat 
runsaan tuotannon aikoja. Rintamalle-
kin leivottiin 4-kulmaisia ruisleipäkänt-
tyjä ja paksua näkkileipää valtion jau-
hoista. Kuopion Varuskunnan kanttii-
niin meni paljon pullaa.

Sodan jatkuessa elintarvikesäännöste-
ly kiristyi. V. 1941 katosivat rasvat ja mu-
nat leipomon raaka- ainevalikoimasta ja 
seuraavana vuonna sokeri. Sitä saatiin 
leipomolle vasta v. 1948, munia ja ras-
voja v. 1949. Vaikeimpina vuosina käy-
tettiin vain seur. aineita: ruisseka-, veh-
nä-, ja sekahiivaleipäjauhoja, suolaa, hii-
vaa, siirappia ja marmelaadia. Valmistei-
den määrä vastaavasti pieneni.

Sotavuosina työvoiman saanti kau-
pungissa oli myös hankalaa. Ennen so-
taa työvoima oli pelkästään miehiä. Kun 
nuoret miehet joutuivat asepalvelukseen, 
oli vähän väliä neuvoteltava viranomais-
ten kanssa, että edes tuotannosta vastaa-
vat miehet voitaisiin pitää töissä. Niinä 
aikoina ensikertaa myös naisia otettiin 
leipomoon töihin.

Valoisampia muistoja rauhan ajalta on 
isän harrastus pitää myymälä ja kahvi-
la edustavassa kunnossa. Kahvilan pieni 
ns. ”naistenhuone” oli sisustettu erityisen 
viehättäväksi. Joskus Tammimarkkinoi-
den aikana oli musiikkia, isä oli palkan-
nut kahvilaan laulajattaren ja haitarin-
soittajan asiakkaita viihdyttämään. Sil-
loin oli tungosta kahvilassa ja keittiössä 
laskettiin, miten monta suurta kahvipan-
nullista Lovisa Rissanen oli päivän aika-
na keittänyt.

Opin uimaan 7-vuotiaana Hietasalossa. 
Siellä oli isän kahvilakioski houkuttele-
massa kaupunkilaisia aurinkoon ja ulkoi-
luun. Isän suuri moottorivene hoiti kulje-
tukset, matkaa oli kaupungista n. 6 km.

Vuonna 1935 isä osti meille Kärän-
gän saaresta oman kesähuvilan, joka oli 
1910-luvulla rakennettu hirsitalo. Siel-
lä alkoi iso remontti. Kaunis teak-pui-
nen salonkimoottori sai oman veneva-
jan rantaan. 

Huvilalle ei ollut puhelinta ja mones-
ti tuli yllätyksiä arkiseen oloon, kun isä 
toi vieraita tutustumaan rakentajaharras-
tukseensa.

Molemmat vanhempamme olivat ahke-
ria ja raittiita. Elämä oli turvallista rau-
han aikana. Äitini vuosikymmenien aika-
na tekemä työmäärä liikkeen hyväksi ei 
suinkaan ole vähäinen. Oli kyllä lasten-
hoitajia ja apulaisia taloustöissä, mutta 

monet monituiset illat hän mm. valvoi 
kahvilan puolella. Suuri osa henkilökun-
nasta oli ennen sotia talon ruuassa. Äitini 
hankki ruoka-ainekset torilta ja kauppa-
hallista yhteiseen väenpöytään. Onneksi 
tori oli lähellä.

Muistan erään jouluaaton, kun kotiin tu-
li parikymmentä henkeä joulupäivälli-
selle. Lienen ollut 3- tai 4-vuotias ja kek-
sin ”isän iloksi” sanoa: ”Kuningas Leijo-
na kansansa kokosi”.

Kotimme oli kuin majatalo, kun suku-
laisia yöpyi varsinkin markkina- aikaan 
ja muutenkin kaupungissa käydessään. 
Nukkumapaikkoja oli ja äiti laittoi ruo-
kaa. Kaikki olivat tervetulleita. 

Äidin erikoisalana olivat käsityöt, joita 
hän teki usein yöllä päivää jatkaen. Hän 
ompeli itse lasten puvut ja hienoja ko-
dintekstiilejä. Liinoja, kirjailtuja verhoja 

Pitkästen tytöt nuorimmasta vanhimpaan: Kaisa Raakel, Marjatta, 
Hilkka ja Helvi, lempinimiltään ”Pimaus”, ”Lidi”, ”Hitta” ja ”Muru”. 

Kuva 1920-luvun lopulta.
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Säynätsalopäivillä juhlitaan uusilla tavoil-
la tänä vuonna. 30-vuotispäiviensä kun-
niaksi tapahtuma on venynyt reilun vii-
kon mittaiseksi. Koko saariston kesäjuhla 
on edellisvuosien tapaan kulttuuri- ja ur-
heilu- ja yhteisöllisyyspainotteinen. 

Tapahtuman yhteisöllistä luonnetta ko-
rostavat erityisesti uudet yhteistyökuviot 
ja ohjelmanumerot. Yksi näistä on 15.–
16.8. Vanhaan Pappilaan sijoittuva Parvi-
aisten sukuseuran ja Säynätsalon Martat 
ry:n yhteisohjelma tarjoaa taidetta ja pe-
rinteitä kaiken ikäisille. Ohjelmaan kuu-
luu mm. sukuseuran perinne- ja käden-
taitonäyttelyt, laulaja Jari Parviaisen kah-
vikonsertti ja Marttojen nukkenäyttely. 
Esillä on myös tuttuun tapaan Parviais-
ten sukukirjoja.

Järjestöt ovat aiemminkin tehneet yhteis-
työtä, joka on saanut alkunsa leivonnai-
sista. Säynätsalo-seura ry:n sihteeri Kau-
no Lehtomäki tutustutti järjestöt toisiin-
sa. Nykyisin yhteistyö ja sen jatkaminen 
on jo itsestään selvää. – Parviaisethan 
ovat käyneet Säynätsalossa eri tilaisuuk-
sissa jo vuosia. Säynätsalopäivillä 2007 
juhlakulkueen yhteydessä oli hieno Mart-
tojen munkkikahvitus. Kun sukuseuram-

me järjesti tapahtuman kesäkuussa 2008 
myös Säynätsaloon, oli itsestään selvää, 
että pyydetään kahvitus Martoilta, kertoo 
Leena Hänninen Parviaisten sukuseuras-
ta. – Koen, että Martat ja Parviaiset, täy-
dennämme hyvin toisiamme sekä tapah-
tumien että henkisen puolen yhteen kuu-
luvuudella, jatkaa Hänninen.

Parviaiset osallistuvat Säynätsalopäiviin 
yhteisohjelman lisäksi myös jumalanpal-
veluksessa ja seppeleenlaskussa sankari-
haudalle. Sukuseura järjestää myös sun-
nuntaina 16.8. ”Elinvoimaa kulttuurista” 
-keskustelutilaisuuden, jossa ovat muka-
na mm. kansanedustaja Aila Paloniemi ja 
kulttuurilautakunnan pj:n varajäsen Ris-
to Krogerus. 

Nukketaitelija Pirkko Järvisen ja Martto-
jen opintokerhon nukkenäyttely on esil-
lä Parviaisten näyttelyjen rinnalla. Jyväs-
kylän Martat ry:n puheenjohtaja Järvinen 
on ollut Martta lapsuudesta asti ja silloin 
jo leikkinyt Martta nukeilla. – Vuonna 
1907 Turun Martat ry alkoi tehdä nukke-
ja. Yleensä tulee mieleen Martta pukuun 
puettu nukke, kun ajatellaan Marttojen 
nukkeja, mutta nämä ovat ihan tavallisia 
nukkeja, jotka ovat Martat itse tehneet.

Teuvo Parviainen Marttojen kahvituspöydän äärellä Säynätsalopäivillä 2007.

Yhteisohjelma tarjoaa näkemistä ja koke-
mista kaikille. – Tärkeintä tässä kaikessa 
on vanhojen ystävien tapaaminen ja yh-
dessä tekeminen, sanoo Martta ry:n Mir-
ja Rouhiainen. Vanhuksia toivotaan ta-
pahtumapaikalle nauttimaan tarjoiluista 
ja viihdykkeistä. Suunnitteilla on soittoa 
ja laulua, mutta ohjelman vielä eläessä, 
luvassa saattaa olla myös yhdessä tehtä-
viä käsitöitä. Yhteiskuljetus ikä-ihmisille 
on suunnitteilla yhteistyössä Kartturiaju-
rit ky:n ja SPR:n kanssa. 

Nälkäisenä ei Pappilassa tarvitse olla. 
Marttojen kahvipisteestä saa Säynätsalon 
Marttojen perinteisiä leivonnaisia. Saata-
villa on karjalanpiirakoita ja kookoshiu-
talepullia. Kahvikupin kanssa nämä her-
kut kruunaavat elämyksen. 

Lauantai 15.8. ja Sunnuntai 16.8.

Klo 12.00–16.00 

PAPPILAN MARTAT JA PARVIAISET
Sisältö mm: Marttojen kahvipiste ja jär-

jestötoiminnan esittelyä. Nukketaitelija 

Pirkko Järvisen ja Marttojen opintoker-

hon nukkenäyttely. Parviaisten suvun 

kädentaitoja, harrastuksia, perinnelelu-

ja ym. ja Jari Parviaisen kahvikonsertti.

Vanha pappila, Pappilantie, Säynätsalo

Parviaiset ja Martat täydentävät toisiaan 
Säynätsalopäivillä voi nauttia Parviaisten ja Marttojen seurasta Vanhassa Pappilassa

– Sanna Humalajoki –

Lauantaina 15.8. klo 10–16

Parviaisten sukututkimus ym. kirjallisuutta esillä

Parviaisten käden taitoa -näyttelyssä 
– Aulis Parviainen Kuokkalasta, puu- ym. käsitöitä 

– Tapani Parviainen Palokasta, maalauksia 
– Merja Dahlman Palokasta, keramiikkatöitä 

– Milla Olkkonen (13 v) Tikkalasta, piirustuksia 
– Sirkka Leppänen Säynätsalosta, käsitöitä 

– Tauno Parviainen Säynätsalosta, tuohi- ym. käsitöitä

Perinnenäyttely
– perinneleluja ja astioita ja Hanna Parviaisen omenataulu näytteillä

– Aulis Parviaisen keräämiä vanhoja aapisia ja vanhoja rahoja 

KAHVIKONSERTTI, laulaja Jari Parviainen, säestää Kari Parviainen

Sunnuntaina 16.8. klo 12–16

Näyttelyt jatkuvat 

”ELINVOIMAA KULTTUURISTA”, keskustelutilaisuus klo 14–15, mukana ovat mm. 
kansanedustaja Aila Paloniemi ja kulttuurilautakunnan pj:n vara jäsen Risto Krogerus.

Tilaisuuksiin vapaa pääsy. 

SÄYNÄTSALO-PÄIVÄT 14.–16.8.2009

Martat ja Parviaiset Pappilassa

”Parviaiset saapuu Säynätsaloon” Säynätsalopäivillä 2007. Kuva: Teuvo Parviainen.
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Parviaisten parissa -lehti haluaa 
jatkossa toimia entistä enemmän 
myös itse kunkin jäsenen äänitor-
vena ja toiveiden täyttäjänä. 

Toivomme jäsenten lähettävän 
meille omia tekstejään ja valokuvi-
aan; mitkä asiat / ihmiset / raken-
nukset / paikat yms. ilmentävät 
mielestäsi hyvin parviaisuutta. 

Seuran toiminnan sekä lehden si-
sällön kehittämiseksi toivomme 
saavamme teiltä myös palautetta 
seuraavista aihepiireistä:

– kuinka liityit seuran jäseneksi?
– mikä on pitänyt sinut jäsenenä?
–  miten olet osallistunut seuran 

toimintaan?
– mikä on mielestäsi seuran 

tärkein tehtävä?

– mitä odotat seuran toiminnalta 
tulevaisuudessa?

– mistä aiheista haluaisit lukea 
sukuseuran lehdestä?

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

Hyvä sukuseuran jäsen, anna äänesi kuulua!

Pinssi 8 
Adressi ja suruadressi nauhalla 10 
Kortti (taitettu, kaksi erilaista) 1 
T-paidat, eri värejä ja kokoja 14 
Viinilasit 6 kpl 40 
Olutlasit 6 kpl 55 
Maljakko (erilaisia) 20 
Lasilautanen, pieni 10 
Lasilautanen, iso 15 
Lasilautaset yhdessä (pieni + iso) 20 
Pöytästandaari 50 
Parviaisten isännänviiri 100 

Parviaisten vaakunatuotteet

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

Humanistisessa ammattikorkeakoulus-
sa kulttuurituotantoa opiskeleva ja ke-
säkuussa valmistuva (kulttuurituotta-
ja AMK) Sanna Humalajoki on tehnyt 
opinnäytetyönsä Säynätsalopäivistä. Työ 
käsittelee Säynätsalopäivien suunnittelua 
ja toteutusta. Opinnäytetyö on nimeltään 
Jyväskylä ja Säynätsalopäivät: Kaupungin 
rooli paikalliskulttuurin ja yhteisöllisyy-
den ylläpitäjänä.

Säynätsalo on Jyväskylän saaristokau-
punginosa, jonka asukasluku on n. 3,350. 
Säynätsalopäivät on alueen suurin ja mer-
kittävin kulttuuritapahtuma, jonka kat-
sotaan olevan sen kulttuurielämän joka-
vuotinen huipentuma. Tapahtuma tuote-
taan saariston asukkaiden talkootyövoi-
malla.

Opinnäytetyö käsittelee tapahtumatuo-
tantoa kulttuuri-identiteetin, paikallisuu-
den ja yhteisöllisyyden pohjalta. Työssä 
käsitellään myös Johan Parviaisen Säy-

Säynätsalopäivien yhteisöllinen merkitys

nätsalolle ja säynätsalolaisille jättämää 
perintöä – Parviaisten henkeä, joka jol-
lain tavoilla tuntuu vielä leijuvan saaris-
tossa ja sen asukkaiden sydämissä.

Aineistoa tutkimukseen on kerätty eläy-
tymismenetelmän, asiantuntijahaastat-

telujen ja tutkijan oman havainnoinnin 
kautta Säynätsalopäivien 2008 tuotanto-
prosessin aikana ja sen jälkeen. Aineis-
toon kuuluu myös Säynätsalon kunnan ja 
Jyväskylän kaupungin Säynätsalon alue-
toimiston arkistomateriaalia ja paikalli-
sen lehden, Säynätsalon Sanomien arkis-
tomateriaalia.

Tutkimuksen keskiössä on Säynätsalopäi-
vien järjestelytoimikunnan työskentely-
prosessi ja erityisesti koordinoivan tahon 
rooli tapahtuman tuotannossa. Työssä on 
selvitetty ratkaisuja mm. tiedotukseen ja 
markkinointiin sekä talkootyöläisten si-
touttamiseen ja vaihtuvuuteen liittyviin 
ongelmiin. Työssä on otettu myös esil-
le vuoden 2009 alussa voimaan astuneen 
kuntaliitoksen mahdolliset vaikutukset 
Säynätsalopäiville.

Opinnäytetyö esitellään Säynätsalopäivil-
lä maanantaina 10.8. klo 13, Säynätsalon 
Kunnantalon valtuustosalissa. 

Sanna Humalajoki tuntee 
Säynätsalopäivät perikotaisin.

Tasavuosia täyttävän Sukuseurojen Kes-
kusliiton juhlaseminaari pidettiin Hyvin-
käällä 29.5. Seminaariin oli kokoontu-
nut salin täysi keskusliiton jäsenseurojen 
edustajia, yhteistyökumppaneita sekä su-
vuistaan ja sukututkimuksesta kiinnostu-
neita henkilöitä. Keskusliiton puheenjoh-
taja Juha-Veikko Kurjen toivotettua läs-
näolijat tervetulleiksi Hyvinkään kaupun-
ginjohtaja Raimo Lahti esitti kaupungin 
tervehdyksen. Juhlavuoden suojelija Mit-
ro Repo puhui suvun merki-
tyksestä ja kannusti yleisöä 
olemaan mukana sukuseura-
toiminnassa sekä jatkamaan 
sukujensa tutkimista. 

Karjalan Tasavallan Kan-
sallisen arkiston tervehdyk-
sen esitti arkiston johtaja Tat-
jana Anokhova, joka kertoi 
arkistonsa tarjoamista mah-
dollisuuksista sukututkijoille. 
Lisäksi johtaja Anokhova ker-
toi keskusliiton kanssa tehtä-
västä yhteistyöstä, joka konk-
retisoitui ennen seminaaria 
allekirjoitetulla sopimuksel-
la, jossa sovittiin tulevaisuu-
den yhteistyön peruslinjois-
ta. Arkiston osastopäällik-
kö Elena Usachjova tarkasteli 

esityksessään venäläistä henkilötietolakia 
sukututkijan kannalta ja hänen jälkeensä 
keskusliiton hallituksen jäsen, OTL Veik-
ko Leskelä kertoi vastaavasti suomalai-
sesta henkilötietolaista sukututkijan nä-
kökulmasta. Sukututkimusopettaja Anja 
Nieminen-Porkka esitteli kokemuksiaan 
sukututkimuksen opetuksesta verkossa 
ja seminaarin päätteeksi dosentti Sanna 
Kaisa Spoof valotti uusimman sukuseu-
ratutkimuksen tuoreita tuloksia.

Juhlavuoden ohjelmaa

Juhlavuoden aikana keskusliitto ja Suku-
viesti-lehti järjestävät kolme sukuaiheis-
ta kilpailua. Sukuseurojen toimintaan ak-
tiivisesti osallistuvat tai toimintaa sivus-
ta seuraavat voivat osallistua kirjoituskil-
pailuun, jonka aiheena on Sukuyhteisöni, 
väriä ja uskoa elämään. Lasten ja nuor-
ten kirjoituskilpailun aiheena on Sukuni 
vuonna 2050. Lisäksi sukuseurat ja suku-

tutkimusyhdistykset voivat 
ottaa osaa Sukulehtikilpai-
luun. Kilpailuihin tulee osal-
listua 4.9. mennessä

30.10.–1.11. seilataan Su-
kuristeily, jonka ohjelmassa 
on viihteen lisäksi mm. su-
kututkimuksen ja sukuseura-
toiminnan tietoiskuja. Ristei-
lylle osallistuu myös Karjalan 
Liiton piirien sekä pitäjäseu-
rojen edustajia. Ilmoittautu-
miset 18.8. mennessä.

Lisätiedot:
Sukuseurojen Keskusliitto

Savilankatu 1 b, 00250 Hki

(09) 4369 9450

toimisto@suvut.fi

www.suvut.fi

Sukuseurojen Keskusliitto 30 vuotta

Keskusliiton hallituksen puheejohtaja Juha-Veikko Kurki 
ja Karjalan Tasavallan Kansallisen arkiston johtaja 

Tatjana Anokhova. Taustalla Tulkki Irma Tatti.
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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
040 556 0361
pertti.parviainen@pp3.inet.fi 

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
040 504 6089 
katja.parviainen@dnainternet.fi

ESIMIES

JÄSENET

VARAESIMIES

VARAJÄSENET

ESIMIES

ESIMIES

VARAESIMIES

VARAESIMIES

Viereisen sivun kuva: Sukuneuvosto piti kokoustaan Sukuseurojen Keskusliiton toimistossa 30.3.2009. Kuvassa vasem-
malta Lea Parviainen, Briitta Kolehmainen, Helena Holopainen, Ulpu Valkama, pöydän päässä Hilkka Alkkiomäki, 
Pirkko Siltanen, Leena Hänninen, Kyösti Thum, Maria Parviainen ja Mikko Parviainen. Kuvan otti Teuvo Parviainen.

Kirjassa kuvataan Parvi-
aisten vaiheet 1500-luvulta 
isoonvihaan asti 1700-lu-
vulle. Lähtökotina oli Soi-
salon saari, jossa asui 16 
Par viaisten ruokakuntaa 
1500-lu vun puolivälissä. 
Sieltä suku hajaantui Poh-
jois-Savoon, Pohjois-Kar-
ja laan, yli päänsä pohjoi-
seen Pu das jär veä myöten, 
yksi joukko myös Poh jan-
maalle Soiniin. Peri aat tees-
sa kaikki Par viaiset ovat su-
kua 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. 

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

Parvviisii-kirja on laaja te-
os Par vi ais ten karjalaisis-
ta suku haa rois ta. Kir ja ei 
koos tu vain julkaistuista 
su ku tauluista. Ensimmäi-
ses sä osas sa on laaja histo-
ria osuus. Ka ri-Mat ti Pii-
lah den, Marjatta Bellin ja 
Tuu la Kiis ken kirjoittamista 
ajan ja elinolojen kuvauksis-
ta saa moni puo lisen kuvan 
elämästä 1700–1900-luku-
jen välisenä aikana. Teok-
sesta välittyy selvästi kuin-
ka Suomen historian vai-

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

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

Kari-Matti Piilahti: Parviaisten suku 1
Kirjan kolmas painos tuli myyntiin kesäkuussa 2006.
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Johan Parviaisen logolla varustettua astiastoa säilytetään UPM:n tiloissa Säynätsalossa. 
Astiat ovat esillä Säynätsalopäivillä 15.–16.8. Parviaisten suvun perinnenäyttelyssä.


