Hyvät sukuseuran jäsenet!
Meillä oli varsin onnistunut sukukokous/sukujuhla kesällä 2013 historiallisen Kyyhkylän kartanon tiloissa Mikkelissä, aivan Silvastin kaupunginosan
tuntumassa.

menneitten sukupolviemme työtä ja
kertoa siitä nykyisille ja tuleville sukupolville.Onhan niinkin sanottu, joka ei
historiaa tunne, ei nykypäivää ymmärrä.

Suurkiitos vielä näin jälkeenpäin Laura Silvastille musisoinnista, Annaleena
Händelinille hienosta taidenäyttelystä,
Riitta-Liisa Mönkköselle taidokkaista käsitöistä ja kaikille hallituksemme
jäsenille pyyteettömästä työstä juhlan
onnistumiseksi, sekä ennen kaikkea
juhlayleisölle osallistumisestanne juhlaan.

Tulevana kesänä toteutamme sukuseuramatkan Savonlinnan seudulle.
Työn alla on myös Facebookryhmän
perustaminen, sekä valmistautuminen
vuoden 2015 sukukokouksen järjestämiseen Pieksämäellä.

Totesin kokouksen avauksessa, lainaten toimittaja Anne Lius-Liimataisen
tekstiä: Juuritta ei voi lentää. ”Lasten
juurten vahvistaminen on meidän aikuisten tehtävä, ilman juuria ei synny
kantavia siipiä. Juurista ammennetaan
muun muassa itsetunto ja toisten ihmisten kohtelemisen taito. Perusasioita, voisi moni väittää, kuitenkin helpommin sanottu, kuin tehty. Se mistä
tulet ja millaiset eväät saat, heijastuu
läpi elämän”.
Tästähän tässä sukuseuratoiminnassamme on myös kyse. Kunnioittaa
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DNA-tutkimuksista on saatu alustavat
tulokset. Kartoitimme Sakkolan, Kalajoen, Toksovan ja Joroinen-Pieksämäki
sukuhaarojen yhteyksiä toisiinsa. Tuloksena oli seuraavanlaatuinen loppulausuma:
”Sukuhaarat
Joroinen-Pieksämäki,
Sakkola, Toksova eivät ole samasta
suomalaisesta kantaisästä. Ei myöskään Kalajoki, joka kuitenkin on samaa
Suomessa syntynyttä, mutta laajalle jo
leviämään ehtinyttä alahaplotyyppiä
kuin Sakkola. Idästäpäin on tullut Toksovan Silvastit, muiden tulosuunta on
ollut lännestä Suomeen.
On todennäköistä, että JoroistenPieksämäen alatyyppi on tullut melko
äskettäin lännestä tai lounaasta Suo-

meen, verrattuna Sakkolan ja Kalajoen
tyyppeihin, joilla on ollut aikaa levittäytyä ja muuntautua Suomen sisällä
omaksi alatyypikseen”.
Jatkossa olisi kiinnostavaa tietää tarkemmin sukuhaarojemme varhaisesta historiasta. Olisi hyvä, jos suvussamme olisi henkilö tai useampi, joka
on asiasta kiinnostunut ja voisi auttaa
selvitystyössä. Pidämme edelleen yhteyttä sukukirjamme koonneeseen
Ahti Kopperiin, jolla saattaa jossakin
vaiheessa olla uutta tietämystä DNAtutkimuksesta. Ahti kerää sukumme
henkilömuutoksia tiedostoonsa ja on
tärkeää, että henkilömuutokset ilmoitetaan hänelle.
Toivon, että jossakin vaiheessa voimme laatia sukukirja II., jossa on päivite-

tyt sukutiedot ja mahdolliset korjaukset/muutokset nykyiseen kirjaan!
Toivon yhteydenottojanne, esimerkiksi
sopivan mittaisia sukutarinoita seuraavan tiedotteeseen.
Aurinkoista ja hyvää kesää kaikille jäsenille!
Silvastin Sakari pj

Sakari Silvast
Silvastien sukuseuran puheenjohtaja
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Silvastit Kyyhkylän Kartanossa
20.-21.7.2013
Silvastien sukukokous pidettiin Kyyhkylän Kartanossa Mikkelissä
Kiertoajelulla pistäydyimme mm. ”Silvastin Kartanon” pihassa. Hannele Wrilanderi Mikkelin pitäjän historiassa kerrotaan mm. Silvastin talon historiasta. ”Talo
on ollut olemassa 1561 ja 1600-luvun puolessavälissä Heikki Matinpoika Silvesterillä. talo kuului Pietari Brahen läänityksiin. 1800-luvun alussa isäntänä oli Antti
Liukkonen eli Silvantien aika oli ohi.
Selvältä näyttää, että tilan nimi on ainakin 1600-luvulta lähtöisin. Vuonna 1643
Kyyhkylänniemen kylästä ratsumiehen varusti Matti Matinpoika Silvester, jolla
oli 16 veromarkan tila, se oli samankokoinen kun kirkkoherran pappila”. Onko
tällä sukuhistorialla yhteyttä nykyisiin Silvasteihin (nimi kirjoitettu mm. Sylvester, Silvester), joiden Pieksämäki-Joroisten kantaisä oli Johan Sylvester, jää vielä
jatkotutkimusten varaan.

Kokousväkeä yhteiskuvassa
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Silvastit ovat myös näkyvillä kaupungin
katukuvassa.
Vanha Kartanon päärakennus, jossa mm.
majoittauduttiin ja ruokailtiin.
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Pitkäaikaisesta ja puuhakkaasta puheenjohtajasta Ossi Silvastista tehtiin Sukuseuran Kunniapuheenjohtaja

Ahti Kopperi piti mieleenpainuvan ja ajatuksia
herättävän juhlapuheen

Sukututkijan kevätterveisiä
Olin maaliskuun puolivälissä omalla
osastollani valtakunnallisilla sukututkimuspäivillä Savonlinnassa esittelemässä tällä vuosituhannella tekemiäni
13 sukukirjaaa. Sukututkimuspäivillä
syntyi monenlaisia mielenkiintoisia
keskusteluja sukututkimusaiheeseen
liittyen. Kirjakauppakin kävi ihan kohtuullisesti sukuseurojen tiliin. Tapasin
monia tuttuja vuosien ja vuosikymmenten takaa. Keskustelin Suomen
Sukututkimusseuran toiminnanjohtajan P.T. Kuusiluoman kanssa mm. tulossa olevasta sukututkimusdirektiivistä. Selvisi, että direktiivin voimaantulo
ainakin lykkääntyy Euroopan Unionin
kankean päätöksentekojärjestelmän
johdosta. Jos jotakin puheenjohtajamaata asia ei erityisesti kiinnosta, ei
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asia etene sillä puheenjohtajakaudella. Ja puheenjohtajuushan vaihtuu aina
puolen vuoden välein. Näyttää siis siltä, että nykyinen sukututkimuskäytäntö saa jatkua ainakin vielä muutamia
vuosia. Direktiiviluonnoksestakin tuntuu monista muutosesityksistä johtuen
löytyvän jouston varaa sukututkijoille.
Mielenkiinnolla siis odotellaan mitä
Brysselistä aikanaan kuuluu. Yllätykset
tuntuvat sillä suunnalla olevan kuitenkin aina mahdollisia.
Seuraavan kerran on Savo-Karjalan
Sukututkimustoimistolla näyttelyosasto
Vantaan Sukumessuilla 11-12.10.2014.
Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan !

Viime joulukuussa tilattiin DNA-tutkimuksia kahdelle tulevien sukukirjojen
suvuille: Viljakaisille ja Ahosille. Mielenkiinnolla odottelen tuloksia, joiden
perusteella odotan voivani tarkentaa
jotakin myös Silvastien DNA-tutkimuksista. Kyseessä ovat nimittäin huomattavasti Silvasteja suuremmat suvut,
joissa molemmissa on toistakymmentä
eri sukuhaaraa. Laajemman joukon tutkiminen antaa tutkimuksille tarkkuutta
ja syvyyttä, jota voidaan hyödyntää
myös pienissä suvuissa kuten Silvasteissa. Nyt näitä näytteitä on Suomessa
tehty jo 3000, mikä myös täsmentää
tutkittua aineistoa. Kesään mennessä
tiedämme näistä tutkimuksista siis jo
paljon enemmän. Myös sukututkijoille
tärkeä HisKi-tiedosto on viime kuukausina saanut runsaasti täydennystä.

Sekin vie nyt taas tutkimusta omalta
osaltaan hyvin eteenpäin

Hyvää varhaista kevättä kaikille Silvastien kulttuurisuvun jäsenille !
Ahti Kopperi
Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto
Ruoritie 11, 82500 KITEE
ahti.kopperi@telemail.fi, 0500-229119

Sukumatka Kerimäelle ja Savonlinnaan
Toteutamme sukuseuramatkan Savonlinnan seudulle 19.7.2014 Ohjelma alkaa lauantaiaamuna kokoontumisella
Kerimäen kirkonmäellä ja oppaan johdolla tutustumme maailman suurimpaan puukirkkoon. Matka jatkuu linjaautolla Savonlinnan vilkkaalle torille,
jossa vilskettä riittää, onhan vielä oopperajuhla-aika. Tutustumiskohteiksi
olemme suunnitelleet myös Olavinlinnaa ja Punkaharjulla sijaitsevaan Luston metsäkulttuurin erikoismuseota.
Matkan aikana nautimme lounaan.

Matkan hinta-arvio on 20-40€/hlö
osanottajamäärästä riippuen. Hintaan
sisältyy bussikuljetus ja oppaan palvelut. Maksu tapahtuu matkan aikana.
Lounas ja mahdolliset pääsymaksut
maksetaan erikseen.
TERVETULOA!
Ilmoittautuminen ja tiedustelut hallituksen jäsen Anneli Räisäselle 30.6.2014
mennessä. Puh. 044 017 6592 sähköposti anneli.raisanen@gmail.com
Katso sivu 11 konsertti.
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Maria Sakarintytät Silvastin tarina
(Henkilötiedot sukukirja sivu 104)
Maria Silvast oli tullut Helsinkiin vuonna 1893, sitä en tiedä, tuliko Haapamäen kautta, ilmeisesti ei, sillä rautatie
Jyväskylään valmistui vasta 1897.
Hän on tullut Pieksämäen kautta, sillä
serkkuni Eila on kertonut hänen tulleen junalla työtä etsimään. Asemalla
tulijoita vastassa oli ajan tavan mukaan
ollut vallasväkeä piikaa katsastamassa, niin myös tätäkin junaa Snelmanin
talon isäntäväkeä Vihdistä asti. Niin
siinä asemalla sovittiin pestaus ja tyttö
lähtikin Vihtiin piikomaan, jossa Äidin
isä hänet sitten tapasi ja sai talon tyttären torpparin vaimoksi.
Äidin isähän oli tunnetun Kotkanniemen kartanon pohjoisin torppari. Kartano sijaitsi Enäjärven rannalla Nummelan ja Ojakkalan puolivälissä. Näin
ollen ”työmatkaa” torpparipäivien tekoon tuli melkoisesti, linnuntietäkin 5,5
km. Maantietä pitkin paljon enemmän,
mutta olihan vieressä rautatie, joka
pidensi matkaa vain kilometrillä. Sen
käyttöhän oli tosin kiellettyä, joten oli
vähän jännittänyt, kun piti mennä ratavartijan asunnon ohi. Mutta aamuhan
oli aikainen, joten talossa luultavasti
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vielä nukuttiin. Paluumatkalla tehtiin
siinä kohtaa pieni mutka metsän kautta.
Kartano on päässyt niiden kuuden
kartanon joukkoon, joista on julkaistu
kartanoiden postimerkkisarja v. 1982.
Kartanon omistajasta on mummolle
jäänyt hyvät muistot. Äitini nimittäin
kertoi, että kun Anton eno syntyi, oli
kartanon omistaja tuonut säkillisen
jauhoja ja mummo oli kiitollisena todennut:” kyllä Jumala pitää huolen
omistaan”.
Kun sitten torpparit uuden lain mukaan
saivat oikeuden lunastaa torppansa itsenäisiksi tiloiksi, lunasti isoisämme
tilan. Äiti oli kertonut Petterille, että
hän muistaa kun kauppa- ja lunastuskirjat allekirjoitettiin. Tapaus oli lasten
mielestä erittäin juhlallinen, he istuivat
kaikki jännittyneenä pirtin seinustapenkillä ja itse papereiden allekirjoitus tapahtui tuvan pöydällä. Sitten äiti
on kertonut, kuinka hän pikkutyttönä
innokkaasti oli mukana raivaamassa
lisäpeltoa – omaa peltoa.
Uolevi Sjöman, Kemi

Tilaa Silvastien sukukirja
Heinäkuussa 2011 julkistettiin 960-sivuinen sukukirja.
Kirjassa on mukana kaikkiaan 23 sukuhaaraa:
Keskisestä Suomesta Pieksämäki-Joroinen,
Vilhusen ja Jormalaisen Silvasteiksi muuttuneet
sotilassukuhaarat, sekä Uuraisten Silvastien
sukuhaara. Karjalan Kannakselta on mukana
Sakkolan Silvastit ja kolme Inkerinmaan Toksovan
sukuhaaraa. Pohjois-Pohjanmaalta on mukana
Kalajoen Silvastit ja kuusi muuta pientä Silvastien
sukuhaaraa. Etelä-Pohjanmaalta Jepuan ympäristöstä on kahdeksan pientä Silvastien sukuhaaraa.
Sukukirjan henkilöhakemistossa on noin 15.000 nimeä. Mukana ovat kaikki
Suomessa viimeisen 50 vuoden aikana eläneet Silvastit. Sukutarinoita kirjassa
on yli 30 ja valokuvia lähes 300. Sukukirjasta löytyvät myös sukunimensä
Silvastista muuksi muuttaneet. Heitä ovat Siltari, Lummelahti, Silvaniemi,
Sajanto, Satela, Eteläperä, Silvolahti, Uimola, Varpiainen ja Silvento. Huomattavan paljon kirjassa on myös Silvasteihin liittyviä Hämäläisiä, Karjalaisia,
Markkasia, Nykäsiä, Oksasia, Ylösiä ja Jylkkiä. Lisäksi kirjassa on runsaasti
historiatietoa.
Kirja on oiva lahja esim. Jouluna tai merkkipäivänä.
Kirjan hinta on jäsenille 65 € ja muille 85 €, hintoihin lisätään postituskulut.
Kirjan voi tilata sukuhallituksen jäseniltä, heidän yhteystiedot takasivulla.
Myös sukuviiri on verraton lahja ja suvun tunnus.

Tilaa!

Silvastin suvun pöytäviiri

Viiri on arvokas symbolisuvun
historiasta joka kotiin!

Sakari Silvast puh. 0500-457361 tai
ps.silvast@kolumbus.fi

Hinta
38,50€
++ toimituskulut
toimituskulut
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Pala suomalaista historiaa
Suuri adressi kerättiin Suomessa ensimmäisenä sortokautena vuonna 1899 vastustamaan Suomen suurruhtinas Keisari Nikolai II:n 15. helmikuuta 1899 allekirjoittamaa helmikuun manifestia. Silloiset ylioppilaat hiihtivät kylästä kylään
keräten yli puoli miljoonaa nimeä yhdessätoista päivässä. Maanantaina 13. maaliskuuta lähetystö oli valmiina Senaatintorilla Pietarin matkaan junakyydillä.
Pitäjittäin ja kaupungeittain oli koko maasta valittu 500 miehen lähetystö, joka
lähti 13. - 20. 3. 1899 viemään adressia keisarille. Lähetystön jäsenien ammatteja oli mm. talollinen, tilallinen, maanviljelijä, rustitilallinen, pankinjohtaja,
kreivi, kirja- tai muu kauppias, agronomi, kansakoulunopettaja, lukkari, lampuoti, piirilääkäri, apteekkari, kirkkoväärti, ja kuntakokouksen puheenjohtaja,
eli kaikista 8 läänistä eri säätyjä edustavaa yhteiskunnallisesti arvostettua ja
ansioitunutta väkeä. Näille 500 edustajalle tehtiin tapahtumasta mitalli ja yksi
mitallin saajista oli maanviljelijä, ylipehtoori Johannes Silvast s. 17.12.1838
k. 06.12.1901
mitalli on siirtynyt suvussa seuraavasti:
Johannes Silvast, mitallin saaja
1899 - 1902
Taavetti Johanneksenpoika Silvast
1902 - 1918
Anna Mähönen os. Silvast
1918 - 1966
Pentti Aleksinpoika Silvast
1966 - 1985
Pekka Pentinpoika Silvast
1985 Pekan pojista toinen saa mitallin seuraavaksi
Lähteet Wikipedia ja Pekka Silvast
koonnut Juhani Silvast Lauritsalassa 18.03.2014
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Sukuseuran jäsenmaksu ja sukuseuraan liittyminen
Tämän tiedotteen mukana on jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu on 15 euroa/perhe. Jokaisen sukuun kuuluvan
jäsenmaksu on tärkeä, jotta sukuseurantoimintaa voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hallitus työskentelee
talkooperiaatteella.
Jäsenmaksun eräpäivä on 15.5.2014.
Tärkeää on laittaa viitenumero maksun tietoihin. Viitenumerolla tunnistamme Sinut jäsenrekisteristämme.
Pankkiyhteytemme on muuttunut,
uusi pankkiyhteys on Suur-Savon
Osuuspankki Pieksämäki tili nr.
FI7653400020162176.

Tärkeää on, että pidät yhteystietosi
ajan tasalla, samoin mahdollisten kuolemantapausten ilmoittaminen on tärkeää.
Mikäli haluat jostakin syystä luopua
jäsenyydestä ilmoita siitä Riitta-Liisa
Mönkköselle. Sukuposti toimitetaan
jatkossa ainoastaan maksaneille jäsenille.
Helpoin tapa sukuseuraan liittymiseen
on ilmoittaa siitä Riitta-Liisalle (yht.tiedot takasivulla), hän opastaa asiassa.
Uudet jäsenet ovat tervetulleita!

HUOM! JÄSENMAKSUN PANKKIYHTEYS ON MUUTTUNUT

Kerimäen kirkkokonsertti
Kannattaa myös huomioida Savonlinnan Ooperajuhliin liittyvä suurenmoinen
konsertti Kerimäen kirkossa sunnuntaina 20.7.2014 klo. 19.00. Konsertilla muistetaan edesmennyttä kamarilaulaja Tom Krausea. Mukana mm. Savonlinnan
Oopperakuoro ja solistina sukulaisemme Savonlinnan Ooperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti.

SILVASTIEN FACEBOOK-RYHMÄ
Olemme suunnittelemassa Silvantien Facebook-ryhmää tai –sivua.
Ilmoitamme jatkossa asian edistymisestä.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan asian toteutukseen, niin ota yhteyttä
Mannisen Saaraan. Sähköposti: saara.ma@luukku.com
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Sukuseuran hallitus
Puheenjohtaja
Sakari Silvast
Liinaharjankatu 15 A 10, 40200
Jyväskylä
Puh: 0500 457 361
Sähköposti: ps.silvast@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja
Maire Heiskanen
Pajutie 8 H 1, 02770 Espoo
Puh: 050 371 6415
Sähköposti: maire.heiskanen@elisanet.fi
Sihteeri
Tuomo Silvast
Kirjosiipi 10, 70900 Toivala
Puh: 050 410 9505
Sähköposti: tuomosilvast@gmail.com

Muut jäsenet
Saara Manninen, Hirvensalmi
Sähköposti:
saara.ma@luukku.com
Juhani Silvast, Lappeenranta
Sähköposti: juhanisilvast@gmail.com
Anneli Räisänen, Kerimäki.
Sähköposti: anneli.raisanen@gmail.com
Sukuseuran hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä
viidestä jäsenestä.
Sukuseuran hallituksesta on erovuorossa
kahden vuoden välein pidettävissä sukukokouksissa kolme jäsentä.

Taloudenhoitaja
Riitta-Liisa Mönkkönen
Nuottakuja 4, 76150 Pieksämäki
Puh: 040 511 0272
Sähköposti:
riittaliisa.monkkonen@gmail.com

Muista Silvastien nettisivut www.silvastit.com.

Digipaino

Markku 0400 640 370
Jouni 050 593 7553
www.dmprint.ﬁ
Minna Canthin katu 6
Jyväskylä
aineisto@dmprint.ﬁ

