
 

Kuvia ja tietoa Paraskevan elämästä. Bilder und Informationen über Paraskevas 

Leben 

 

Paraskeva und Ville verloben sich 

Paraskeva ja Ville menivät kihloihin  1920 

 

 

Ville ja Paraskeva pyysivät Elsa ja Otto Beckerin vanhemman lapsensa kummiksi. 
Elsa und Otto sind die Paten von Paraskevas Tochter Irja. Elsa soll eine 

Villenbesitzerin sein 

 



 

 

Paraskeva ja Ville lastenlasten kanssa kesällä 1955. Paraskevan sylissä Tuula 

Marjatta Lähde, myöhemmin Moilanen Ville und Paraskeva im Sommer 1955, 

Marjata in Paraskevas Armen 

 

 

 



Paraskeva ja Ville kotimökin rappusilla 

 

 

 

Alenpana Paraskeva ja Ville sekä lapset Irja ja Liisa 

 

 



Seuraava Olgan sähköposti muutti kaiken Olgas E-Mail öffnete den Weg zu 

Verwandten 

 

 

 

Это Сергей Ефимович с женой и дочерьми Александрой (вверху слева)и 

Марией (вверху справа)   

 

eli seuraavassa kuvassa on Paraskevan veli Sergei sekä Sergein vaimo sekä 

tyttäret Aleksandra  (ylhäällä vasemmalla) ja Marija (ylhäällä oikealla) sekä 

poika joka kuoli nuorena. 

 



 

 

 



Seuraavassa on Paraskevan veljen Sergein ja Sergein vaimon ( myös Paraskeva nimeltään) hautakivi. 

 

 



 

А это Александра Сергеевна с дочкой Татьяной и внучкой Ириной eli 

alenpana Paraskevan veljen Sergein tytär Aleksandra ja Aleksandran tytär 

Tatjana ja tyttärentytär Irina Tulina 

 

 

Seuraavassa kuvassa  

Это дочь Сергея Ефимовича-Александра с семьей-муж, дочь Татьяна и 

сын Михаил (он погиб в молодости ещё) 

 

Tämä on Sergei Efimovichin  Aleksandran tytär sekä  perhe.  Kuvassa on 

Aleksandran mies, tyttärensä Tatjana ja poika Mihailin (hän kuoli 

nuoruudessaan) 
 



 

 



Paraskeva Määttänen omaa sukuaan Suhareva 

 

 

 

Paraskevan veljen eli Sergein tytär Marija 



 

 

Sergein poika Anatoli 



 

 

Tässä alenpana on Paraskevan veljen tyttären kirjoittama sukuselvitys 



 

 

Ja tässä alenpana on Olga Tulinan tekemä sukuselvitys. 

Molemmat sukuselvitykset on tehty ennen kuin saimme Vologdan arkistosta varmat 

sukuselvitykset. 



 

 

 

 

Alenpana on lehtikirjoitus jossa kerrotaan  Otto Beckerin työnantajan Alvin Baden 

kuolemasta. 

Tieto oli virheellinen. Albin Bade ei ollut silloin vielä kuollut.  

Lehtikirjoitus kertoo kuitenkin herra Baden elämästä ja työstä.  

Nachfolgend ein Zeitungsartikel über den Tod von Otto Beckers Arbeitgeber Alvin 

Bade. 

Die Informationen waren falsch. Albin Bade war damals noch nicht tot. 

Der Zeitungsartikel erzählt jedoch von Herrn Bades Leben und Wirken. 

 



 

 

Alenpana kerrotaan, että vuonna 1895 syntynyttä Paraskevaa ei ole löytynyt mutta 

vuonna 1893 syntynyt on. Ja hän on myös oikea Paraskeva Unten heißt es, dass die 

1895 geborene Paraskeva nicht gefunden wurde, die 1893 geborene jedoch. Und sie 

ist auch die echte Paraskeva 

 



 

 

 

Tässä kerrotaan Paraskevan vanhempien kuolemasta. Tatjana kuoli tuberkuloosiin ja 

Efimin liialliseen vodkan juontiin ja palentumiseen. Hier geht es um den Tod von 

Paraskevas Eltern. Tatjana starb an Tuberkulose und Efim an zu viel Wodka und 

Erkältung. 

 

 

 

 

Seuraavassa ovat Tatjanan ja Efiminin neljä vanhinta lasta Die vier ältesten Kinder 

von Tatjana und Efimin 

 



 

Ja kaksi nuorinta. Die beiden Jüngsten 

 

 

 

 

Tässä kuvassa on pappi joka tunsi Paraskevan perheen ja on luultavasti keskustellut 

myös Paraskevan kanssa. Lue kuvan alta Irinan selvitys kuvan henkilöistä. Auf 

diesem Bild ist ein Priester zu sehen, der Paraskevas Familie kannte und 

wahrscheinlich auch mit Paraskeva gesprochen hat. Lesen Sie Irinas Beschreibung 

der Personen auf dem Bild unter dem Bild. 

 



 

 

Minulla on kuva, jossa oletetaan olevan Zakharia Belolikov, tämä on hänen ainoa 

valokuvansa. 

Hän istuu ensin vasemmalla harmaassa viitassa, vieressä istuu hänen oma 

sisarensa - Ornatskaja (Belolikova) Flena Ivanovna -  

 

Pietarin pappien Ornatski-filosofi Nikolajevitšin (pyhimykseksi kanonisoitunut) 

ja Ornatski Ivan Nikolajevitšin äiti - hän on kuvassa Zakhary Ivanovich 

Belolikovin takana. Äärimmäisenä oikealla on pyhä vanhurskas Johannes 

Kronstadtista, joka oli John Nikolaevich Ornatskyn vaimon setä. 



 

Ich habe ein Foto, das Zakharia Belolikov sein soll, das ist das einzige Foto von 

ihm. 

Er sitzt zuerst links in einem grauen Umhang, neben ihm sitzt seine eigene 

Schwester - Ornatskaya (Belolikova) Flena Ivanovna - 

 

Mutter der St. Petersburger Priester Philosoph Nikolayevich Ornatsky (als 

Heiliger heiliggesprochen) und Ornatsky Ivan Nikolayevich - sie ist auf dem Bild 

hinter Zakhary Ivanovich Belolikov. Ganz rechts ist der Heilige der Gerechte 

Johannes von Kronstadt, der der Onkel von John Nikolaevich Ornatskys Frau 

war. 

 
 

Tai toisin sanoin 

Tässä on henkilö joka on luultavasti keskustellut Paraskevan kanssa ja myös tuntenut 

Paraskevan vanhemmat 

Minulla on kuva, jossa on Zachariah Belolikov. Tämä on hänen ainoa kuva hänestä. 

Hän istuu ensin vasemmalta harmaassa viitassa. Vieressä on hänen sisarensa-

Ornatskaja (Belolikova) Flena Ivanovna - Äiti Pietarin papit Ornatski filosofi 

Nikolajevitš (autuaaksi) ja Ornatski Ivan Nikolajevitš - hän on kuvassa takana Zachary 

Ivanovitš Belolikov. Äärioikealla istuu pyhä vanhurskas Kronstadtin Johannes, joka oli 

Juhana Nikolajevitš Ornatskin vaimon setä. 

JA ALKUPERÄINEN TEKSTI 

У меня есть фото, на котором предположительно изображен Захария 

Белоликов, это его  единственная фотография. 

Он сидит первый слева в сером плаще, рядом сидит его родная сестра - 

Орнатская (Белоликова) Флёна Ивановна - мать санкт-петербургских клириков 

Орнатского Философа Николаевича (причислен к лику святых) и Орнатского 

Ивана Николаевича - он на фото стоит за Захарием Ивановичем Белоликовым. 



Крайний справа сидит святой праведный Иоанн Кронштадский, который 

являлся дядей жены Иоанна Николаевича Орнатского. 

Вот так подробно я Вам все описала :) 


