


Puheenjohtajan palsta

Nyt on juhlan aika, olemme kahdeksan vuotta ahkeroineet sukumme taustojen 

selvittämiseksi ja nyt työ on saatu hyvään päätökseen. Työmme tuloksena on 

syntynyt sukukirja, joka julkaistaan sukujuhlassa Pieksämäellä 15 - 16.7.2011. 

Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi mahdollisimman suurella joukolla juhlista-

maan historiallista tapahtumaa. Ensimmäisenä päivänä teemme retken ja tutus-

tumme Silvastien suvun kannalta merkittäviin paikkoihin, pidämme sukuseuran 

virallisen kokouksen ja päivän päätteeksi vietämme yhteisen illan ravintola Savon-

solmussa. Toisen päivän ohjelma keskittyy sukujuhlaan ja päivän päätteeksi luo-

vutetaan sukukirjat tilaajille. Tiedotteen sisäsivuilla kerrotaan juhlaan liittyvistä 

asioista tarkemmin.

Pieksämäellä on kyseisenä viikonloppuna useita tapahtumia, tästä syystä on 

tärkeää, että majoitusvaraukset ja ilmoittautumiset tehdään määräaikaan men-

nessä. Näin varmistamme onnistuneet kokouspäivät. 

Tavataan kesällä sukukokouspäivillä Pieksämäellä!  

   

      Ossi Silvast

      puheenjohtaja   



Ilmassa on suuren sukujuhlan tuntua

Silvastin suvun uunituore sukukirja julkistetaan sukujuhlassa Pieksämäellä 16-

17.7.2011. Kirjassa on peräti 960 sivua ja juuri tällä hetkellä se pyörii Saarijär-

ven Offset Oyn:n painokoneissa. Sukukirjan henkilöhakemistossa on noin 15.000 

nimeä. Mukana ovat kaikki Suomessa viimeisen 50 vuoden aikana eläneet Sil-

vastit.

Kirjassa on mukana kaikkiaan 23 sukuhaaraa: Keskisestä Suomesta Pieksämä-

ki-Joroinen, Vilhusen ja Jormalaisen Silvasteiksi muuttuneet sotilas¬sukuhaarat 

sekä  Uuraisten Silvastien sukuhaara. Karjalan Kannakselta on mukana Sakko-

lan Silvastit ja kolme Inkerinmaan Toksovan sukuhaaraa. Pohjois-Pohjanmalta on 

mukana Kalajoen Silvastit ja kuusi muuta pientä Silvastien sukuhaaraa. Etelä-

Pohjanmaalta Jepuan ympäristöstä on kahdeksan pientä Silvastien sukuhaaraa.

Sukutarinoita kirjassa on yli 30 ja valokuvia lähes 300. Sukukirjasta löytyvät myös 

sukunimensä Silvastista muuksi muuttaneet. Heitä ovat Siltari, Lummelahti, Sil-

vaniemi, Sajanto, Satela, Eteläperä, Silvolahti, Uimola, Varpiainen ja Silvento.

Sukujuhlassa on monipuolinen ja arvokas ohjelma molempina päivinä. Kiertoaje-

lulla tutustumme Silvastin suvun asuinpaikkoihin Pieksämäellä ja ympäristös-

sä. Juhlapuheen pitää Erkki Susi-Pulliainen ja korkeatasoisesta musiikkiosuu-

desta vastaa oopperalaulaja Jorma Silvasti. Esitelmän Silvastin suvun vaiheista 

1600-luvulta alkaen pitää sukututkija Ahti Kopperi.

Tulossa on sukuseuran historian suurin sukujuhla, paikalle odotetaan 300 juh-

lavierasta. Juhla on kaksipäiväinen ja täysipainoista ohjelmaa riittää molemmille 

päiville. Tule ihmeessä mukaan tapaamaan tuttuja ja viihtymään Pieksämäelle! 

Juhlaohjelman yksityiskohdat ja muut juhlajärjestelyt löytyvät toisaalta tässä tie-

dotteessa. Kokouspaikalla palautetaan myös sukukirjaa varten lähettämäsi valo-

kuvat. Pieksämäki on rautateiden solmukohta ja sinne on hyvät yhteydet kaikki-

alta Suomesta.

Tervetuloa Pieksämäelle 16-17.7.

Ahti Kopperi



 

SUKUKOKOUSOHJELMA 

 

Lauantai  16.7. 

 

klo 12.00 Lähtö Hotelli Savonsolmusta bussilla sukuretkelle Silvastien entisille 

asuinpaikoille. Käynti Maanpuolustusmuseossa Huutokoskella 

 Kesto n. 5 tuntia 

 

klo 18.00-19.00 Sukukokous Hotelli Savonsolmussa 

 

klo 20.00 Illallinen ja iltaohjelma mm. Duo Rai-Vei 

 

Sunnuntai 17.7. 

 

klo 9.00   Koulutuskeskus Agricola (Diakonia ammattikorkeakoulu),  

Huvilakatu 31, Pieksämäki 

 Ilmoittautumisien vastaanotto, sekä sukukirjojen ja –viirien myynti 

 Ahti Kopperi: valokuvien palautus 

 

klo 10.00 Juhlahartaus Pieksämäen maaseurakunnan kirkko 

 

klo 11.00 Lounas 

 

klo 12.30 – 15.00 Sukujuhla Agricola –auditoriossa  

Koulutuskeskus Agricola (Diakonia ammattikorkeakoulu),  

Huvilakatu 31, Pieksämäki 

• avaus Ossi Silvast pj 

• Savolaisten laulu, yhteislauluna 

• Pieksämäen kaupungin tervehdys 

• Tenori Jorma Silvasti laulu, säestäjänä Matti Asikainen 

• Juhlapuhe professori Erkki Pulliainen 

• Tenori Jorma Silvasti laulu, säestäjänä Matti Asikainen 

• Silvastit Savossa, Karjalassa ja Pohjanmaalla esitelmä Ahti Kopperi 

• muistamiset 

• sana on vapaa 

• juhlakahvit 

• sukukirjojen ja viirien myynti jatkuu  

 

Agricola –auditorion aulassa on Annaleena Händelinin taidenäyttely. 

 

Huomioi, että lauantaina tilaisuudet ovat Hotelli Savonsolmussa ja 

sunnuntaina Koulutuskeskus Agricolassa 

(Diakonia ammattikorkeakoulu), Huvilakatu 31, Pieksämäki 

 

 

Halutessasi voit tuoda sukukuvia ja sukuun liittyviä esineitä tilaisuuteen 

katseltaviksi, Koulutuskeskus Agricolan auditorion aulaan. 

 

Juhlan aikana sunnuntaina mahdollisuus valvottuun lapsiparkkin. 

Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä tarpeesi.  

 



Kartat: Eniro karttapalvelu, Koulutuskeskus Agricola, Pieksämäen karttapalvelu

Osoite:Koulutuskeskus Agricola
Huvilakatu 31

Juhlapaikka: Rakennus C Auditorio

Hotelli Savonsolmu, 
Toikantie 9

Ruokailu: Rakennus A





ILMOITTAUTUMINEN SUKUKOKOUKSEEN 

 

30.5. mennessä Riitta-Liisa Mönkköselle 

e-mail  riitta-liisa.monkkonen@pp.inet.fi 

puh.  040-511 0272 

 

tai palauttamalla alla oleva lomake Riitta-Liisalle osoitteeseen 

Nuottakuja 4 

76150 Pieksämäki 

 

 

Ilmoituslomake 

   la 16.7. la 16.7. su 17.7. su 17.7. 

nimi ja puhelinnumero  retki illallinen lounas sukujuhla 

 

_______________________________ � � � � 

_______________________________ � � � � 

_______________________________ � � � � 

_______________________________ � � � � 

 
Tarvitsen lapsiparkin _______ lapselle (5 euroa, maksetaan infoon) 
 

Hinnat: 

 

- Sukuretki arviolta 10-15 euroa/hlö, maksetaan bussissa.  

Lopullinen hinta osanottajien määrän mukaan. 

- Illallinen ravintola Savonsolmussa lauantaina 25 euroa/hlö, maksetaan ravintolaan. 

(perinteinen seisova pöytä) 

- sunnuntain juhlapaketti sisältää lounaan, kahvin ja ohjelman 25 euroa/hlö.  

Maksetaan sukuseuran infoon. Alle 12v  hintaan ja alle 5 vuotiaat ilmaiseksi. 

 

Kirjojen, viirien sekä sunnuntain ruokailun maksaminen käteisellä sukuseuran infoon. 

Pyydämme varaamaan sopivan rahasumman! 
 

- viirin hinta 38,50 euroa/kpl  

- kirjan ennakkotilaushinnat: 50 euroa/kpl jäsenille    ja 70 euroa/kpl ei jäsenille 

 

Majoitus: 

 

Sukuseura on tehnyt ennakkovarauksen rajoitettuun määrään huoneita Hotelli Savonsolmuun. 

Mikäli haluat varmistaa sieltä itsellesi majoituksen, tee se 31.5. mennessä ja mainitse Silvastien 

sukuseuran varaus. Majoituskustannukset jokainen hoitaa itse hotelli Savonsolmuun. 

www.savonsolmu.fi tai puh. 015-22350 

 

Pieksämäellä on samanaikaisesti useita tapahtumia, joten kannattaa olla huonevarauksen 

kanssa ajoissa liikkeellä, sillä ennakkovarauksemme huoneiden osalta päättyy 31.5! 

 



Puheenjohtaja
Ossi Silvast
Mustolankatu 3 A 5, 80200 Joensuu
Puh: 0500 494 567
Sähköposti: silvast.ossi@kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja
Sakari Silvast
Liinaharjankatu 15 A 10, 40200 
Jyväskylä
Puh: 0500 457 361
Sähköposti: ps.silvast@kolumbus.fi

Sihteeri
Tuomo Silvast
Kirjosiipi 10, 70900 Toivala
Puh: 050 410 9505
Sähköposti: tuomosilvast@gmail.com

Taloudenhoitaja
Riitta-Liisa Mönkkönen
Nuottakuja 4, 76150 Pieksämäki
Puh: 040 511 0272
Sähköposti: 
riitta-liisa.monkkonen@pp.inet.fi

Muut jäsenet
Maire Heiskanen
Pajutie 8 H 1, 02770 Espoo.
Puh: 050 371 6415
Sähköposti: maire.heiskanen@elisanet.fi

Anneli Räisänen, Kerimäki.
Sähköposti: anneli.raisanen@gmail.com

Erkki Silvasti, Savonlinna.
Sähköposti: erkki.silvasti@okabex.inet.fi

Sukuseuran hallitus koostuu puheen-
johtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 
viidestä jäsenestä.

Sukuseuran hallituksesta on erovuorossa 
kahden vuoden välein pidettävissä suku-
kokouksissa kolme jäsentä.

Sukuseuran hallitus

www.digimainosmimmit.fi

MAINOSTOIMISTO
DIGIPAINO

Lähettäjä: Silvastien Sukuseura ry
Nuottakuja 4, 76150 Pieksämäki


