Tervetuloa Pieksämäelle!
Hyvät Silvastien suvun jäsenet. On
tullut taas aika kokoontua yhteiseen
sukutapaamiseemme. Tilaisuuden pitopaikaksi olemme valinneet jo ennestään tutun ja turvallisen Pieksämäen.
Onhan Pieksämäki seutuineen ollut
vuosisatojen ajan yhden sukuhaaramme kotiseutu.
Tapaaminen alkaa lauantaina 8.8. kokoontumisella Lomapirtille, jossa on
myös mahdollisuus majoitukseen.
Lähdemme linja-autolla yhteiselle ”sukumatkalle”, joka huipentuu sukumme merkittävän henkilön, ylipehtoori
Johannes Silvastin haudalle. Pidämme
haudalla pienimuotoisen juhlatilaisuuden ja kiinnitämme sukuseuran muistolaatan tämän Isänmaamme eteen
merkittävää työtä tehneen esi-isämme
hautakiveen. Lauantai-ilta jatkuu sitten
Lomapirtillä ohjelman mukaan.
Sunnuntaiaamuna kokoonnumme Pieksämäen Vanhaan kirkkoon, jossa pidämme hartaushetken. Päivä jatkuu
sukujuhlan ja kokouksen merkeissä
vieressä olevan Koulutuskeskus Agricolan tiloissa (Diakonia ammattikorkeakoulu). Valokuvien ja kädentaitojen tuotteet ovat erittäin tervetullutta,
olemme varanneet niille tilan juhlapaikalta.
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Pidämme perinteiset arpajaiset, jos sinulla on palkintoja voit tuoda tullessasi.
Ohessa on myös sukuseuramme jäsenmaksun tilisiirto, jonka ohjeet löytyvät sivulta 15.
Hallitus toivoo sukuasioihin liittyviä
kyselyitä ja vastaa niihin mielellään.
Hallituksen puolesta toivotan kaikki
tervetulleiksi yhteiseen juhlaan Pieksämäelle.
Sakari Silvast
puheenjohtaja

Sukututkimuksen kustannukset
nousseet rajusti
Silvastien suvun vuonna 2011 valmistuneen sukukirjan II-vaihe käynnistyi syksyllä 2007. Silloin sukututkijat
vielä pääsivät kirkkoherranvirastoihin itse tekemään sukututkimusta.
Näin Silvastienkin suvun tärkeimmät
asuinpaikat Pieksämäki ja Joroinen
selvitettiin sukututkijan toimesta niin,
ettei niistä muodostunut sukuseuralle lainkaan ylimääräisiä kustannuksia. Muutenkin kirkkoherranvirastojen sukututkimuksen hinnat olivat
hyvin kohtuullisia, muutamasta eurosta ehkä enimmillään 30 euroon.
Silvastien sukuseuralle saatiin hankituksi
Väestörekisteristä
edullisesti kaikkien Suomen Silvastien
tiedosto. Lisäksi jouduttiin kuitenkin hankkimaan muista Silvasteihin liittyvistä suvuista Maistraatin virkatodistuksia, jotka silloin
maksoivat 3,70 euroa perhettä kohti.
Sukutiedot lähetettiin tarkistettaviksi
kaikille suvun perheille. Postimaksu 2-luokan kirjeelle oli tuolloin 60
senttiä. Rullamerkkeinä ostettaessa niistä sai vielä hieman alennusta.
Kaikki edellä luetellut kustannukset ovat ns. julkisen viranomaisen:
seurakuntien tai valtion määräämiä
kustannuksia, joiden suuruuteen yksittäisellä suvun jäsenellä tai sukuseuralla ei ole mitään mahdollisuuksia.

Silvastit, olitte ajoissa liikkeellä
Kaksi vuotta sitten kirkkohallitus suositteli, että sukututkijoita ei päästettäisi kirkkoherranvirastoihin tutkimusta tekemään. Valitettavan monet
seurakunnat noudattivat suositusta.
Ensimmäisenä poistuivat tutkimuskäytöstä Mikkelin hiippakunnan asiakirjat. Viime vuonna kirkkohallitus
suositteli ottamaan käyttöön uudet
taksat virkatodistusten hinnoittelussa. Nyt halvin virkatodistus maksaa
puolen tunnin työn eli huiman korotuksen jälkeen 30 euroa. Lisäksi tuli vielä 5,50 euron laskutuslisä,
kun seurakunnat siirtyivät yhteiseen
laskutukseen. Kaiken kaikkiaan siis
seurakuntien virkatodistusten hinnat
nousivat siis useita satoja prosentteja.
Väestörekisteristä ei enää saa ollenkaan yhteistä tiedostoa kaikista tietyn
suvun jäsenistä. Näin on käytännössä mahdoton varmistaa, että kaikki
suvun jäsenet tulevat mukaan tutkimukseen. Maistraatin virkatodistusten hinta on nykyään 8 euroa. Nousua
Silvastien hinnasta on siis tullut 116 %.
Postimaksu 2-luokan kirjeelle on nykyään 1 euro. Nousua on siis tullut noin
70 %. Mikä muu kilpailuperiaatteella
toimiva yritys voisi nostaa taksojaan
tällaisia prosenttimääriä? Monopoliasemassa kaikki tuntuu olevan mahdollista.
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Näin jälkeenpäin Silvastien sukukirjan valmistuttua, on syytä onnitella teitä oikeasta ajoituksesta. Olitte
viimeisellä mahdollisella hetkellä
liikkeellä. Saitte vielä aikaan mahdollisimman täydellisen sukukirjan.
Täydellistä sukukirjaa enää
mahdoton tehdä
On tultu tilanteeseen, että sukukirjahankkeissa on pakko karsia jostakin, kun sukuseurojen varat eivät yksinkertaisesti enää riitä koko suvun
tutkimiseen ja saamiseen samaan
kirjaan. Kirkkoherranvirastojen virkatodistusten tilaaminen on rajoitettava vain kaikkein välttämättömimpiin.
Tietoja on pakko hankkia yhä enemmän suvun jäseniltä itseltään. Tällöin
puutteita jää, kun kaikki eivät valitettavasti vaivaudu vastaamaan kirjeisiin.
On keskityttävä ensisijaisesti niihin,
joiden oma sukunimi on kysymyksessä. Naispuoleisten sukuun kuuluvien lapset ja lastenlapset jäävät
tällöin monesti pois sukukirjasta.
Kenen etu on, että jatkossa julkaistaan vain puutteellisia sukukirjoja?
Onneksi on jotakin valoakin taas
näköpiirissä. Nettiin on tullut uusia
tietokantoja, jotka pyrkivät täydentämään juuri edellä mainittuja 100
vuotta nuorempien tietojen etsintää:
www.myheritage.com ja www.geni.
com Molemmat tiedostot sisältävät
yksittäisten henkilöiden tietokantoihin syöttämiä tietoja myös 100 vuotta
nuoremmista henkilöistä. Tietokannat
eivät ole vielä läheskään täydellisiä,
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mutta täydentyvät kaiken aikaa melkoisella vauhdilla. Haittapuoli tietysti
on, että kumpikaan edellä luetelluista
tietokannoista ei ole suomenkielinen.
Kyllä kateeksi käy ruotsalaisten ilmaiseksi netissä oleva tiedosto kaikista
täysi-ikäisistä ruotsalaisista. Käypä kokeeksi katsomassa www.ratsit.se Sieltä löytyy myös paljon syntyperältään
suomalaisia Ruotsiin muuttaneita. Silvast-nimisiä on 8 ja Silvasti-nimisiä 29.
Hyvää kesää ja sukujuhlaa kaikille
Silvasteille !
Ahti Kopperi
Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto
Ruoritie 11, 82500 KITEE
0500-229119ahti.kopperi@telemail.fi
www.telemail.fi/ahti.kopperi

Savo-Karjalan sukututkimustoimisto
päivittää Silvastien sukukirjasivuja.
Ilmoita sinne kirjallisesti tai sähköpostilla lähisuvussasi tapahtuvat
muutokset!

ILMOITTAUTUMINEN SUKUKOKOUKSEEN
30.6 mennessä
30.6 Riitta-Liisa Mönkköselle
e-mail
riittaliisa.monkkonen@gmail.com
puh.
040-511 0272
Nuottakuja 4
76150 Pieksämäki

Ilmoituslomake (täytetään ilmoittautumisen yhteydessä)
la 8.8. la 8.8.
la 8.8. la 8.8.
su 9.8 su 9.8
nimi ja puhelinnumero
retki
juhlapaketti
retkiillallinen illallinen
juhlapaketti
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Hinnat:
-

-

Sukuretki arviolta 2 5 euroa/hlö,
25 maksetaan bussissa. Sisältää suolaisen ja makean
kahvileivän.
Lopullinen hinta osanottajien määrän mukaan.
Illallinen Lomapirtillä lauantaina 1 8,50 euroa/hlö,
18,50 maksetaan ravintolaan.
(perinteinen seisova pöytä)
sunnuntain juhlapaketti sisältää lounaan, kahvin ja ohjelman 3 0 euroa/hlö.
30
Maksu käteisellä
Maksetaan sukuseuran infoon. Alle 10 -vuotiaat ilmaiseksi. M aksu käteisellä,
varaa raha.
sopiva raha.
v araa sopiva

Majoitus:
M ajoitus:
Varaa suoraan Lomapirtiltä puh. 040 731 9063 (www.lomapirtti.fi)
Sukuseura on tehnyt ennakkovarauksen rajoitettuun määrään huoneita Lomapirtiltä
31.6 mennessä
Mikäli haluat varmistaa sieltä itsellesi majoituksen, tee se 3 1.6. m ennessä.
Majoitushinnat:
55
- 1hlö
5 5 euroa/huone
- 2hö
7 0 euroa 70
”
- 3hlö
8 5 euroa85
”
100
- 4-5hlö
1 00 euroa
”
Majoitus sisältää aamupalan
Juhlatarjous kirjasta ja viiristä tilaisuuteen osallistuville!
25
- viirin hinta 2 5 euroa/kpl
40
- kirjan hinta 4 0 euroa/kpl
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Sukukokousohjelma
Lauantai 8.8
klo 12.15

Lähtö Hotelli Lomapirtiltä bussilla
sukuretkelle (n. 4 tuntia)
Tutustuminen Partaharjun toimintakeskukseen
jossa kahvit. Muistolaatan paljastustilaisuus Johannes
Silvastin haudalla Joroisissa. Matkalla historiatietoa.

klo 18.00

Päivällinen Lomapirtillä (seisova pöytä)

klo 19.00

Iltaohjelma Lomapirtin pihassa
- saunomista
- makkaranpaistoa
- yhdessäoloa ja seurustelua
- kevyttä viihdeohjelmaa

Sunnuntai 9.8.
klo 10.30 – 11.00
Hartaushetki Maaseurakunnan kirkko
(laulua Leena Silvast) Kirkkotie 31
klo 11.30 -13.00
Lounas Koulutuskeskus Agricola (Diakonia
ammattikorkeakoulu), Huvilakatu 31, Pieksämäki

www.lomapirtti.ﬁ, Uistinkuja 6
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klo 13.30 – 14.45
Sukujuhla Agricola –auditoriossa
Koulutuskeskus Agricola (Diakonia ammattikorkeakoulu),
Huvilakatu 31, Pieksämäki
•
•
•
•
•
•
•
•
klo 15.00
klo 16.00

Avaus Sakari Silvast pj
Savolaisten laulu, yhteislauluna
Pianomusiikkia Laura Silvast
Juhlapuhe VTM historiantutkija Pekka Silvast
Runonlausuntaa Kaarina Moisio
Lauluesitys Leena Silvast,
säestäjä Jaana Eloranta
Sana on vapaa, yleisöpuheenvuorot
Karjalaisten laulu, yhteislauluna
Sukukokous ohessa esityslista
Arpajaisten palkintojenjako ja päiväkahvit

Ole ystävällinen ja tuo sukukuvia ja sukuun liittyviä esineitä tilaisuuteen
katseltaviksi. Varusta ne tekstillä mistä on kysymys, sekä omalla nimelläsi. Koulutuskeskus Agricolan auditorion aulaan. Tiedämme, että suvussa
on monenmoista taitajaa, joten myös käsityöt ym. ovat tervetulleita
tilaisuuteen. Myös arpajaispalkintoja otamme vastaan!

Osoite:Koulutuskeskus Agricola
Huvilakatu 31
Juhlapaikka: Rakennus C Auditorio

7

Silvastien sukuseura ry
ESITYSLISTA
Sukuseuran kokous
Koulutuskeskus Agricola, Huvilakatu 31
Pieksämäki
9. elokuuta 2015 klo 15.00
1§
•

Kokouksen avaus
Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja
Sakari Silvast.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
”Kokouskutsu on postitettava jokaiselle
jäsenelle. Postittamisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä
(30) päivää ennen kokousta.”

3§

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja
kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

4§

Kahden ääntenlaskija valinta

5§

Kokouksen työjärjestys

6§

Toimintakertomus, tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot
”Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi.”
Toimintakertomus sukukokousten väliseltä
ajalta.
Tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausun
not vuosilta 2013 ja 2014.

•
•
7§

Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8§

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 20162017 sekä vuotuiset jäsenmaksut
Jäsenmaksu oli 15€.
Toimintasuunnitelma sukukokousten väliselle jaksolle.
Talousarvio jaksolle 2016-2017.
Jäsenmaksut vuosille 2016 ja 2017.

•
•
•
9§

Sukuseuran hallitus
”Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja --,
varapuheenjohtaja -- ja viisi muuta
jäsentä.”
Nykyinen hallitus
Sakari Silvast, pj.
Maire Heiskanen, varapj.
Riitta-Liisa Mönkkönen, taloudenhoitaja
Tuomo Silvast, sihteeri
Saara Manninen
Juhani Silvast
Anneli Räisänen
Erovuorossa 2015
Anneli Räisänen, Sakari Silvast,
Tuomo Silvast
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Seuran sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat
toimihenkilöt voivat olla myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.
•
Valitaan sukuseuran hallituksen puheenjohtaja.
•
Valitaan kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
10 § Toiminnan tarkastajat
Varsinaiset toiminnantarkastajat 2014-2015
Erkki Silvasti, Savonlinna ja Matti Silvasti, Kuopio
Varatoiminnantarkastajat 2014-2015 ovat Tuija
Silvast ja Arttu Ässämäki
•

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa ajanjaksolle 20162017.

11 §

Muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 §

Kokouksen päättäminen

Savolaisten laulu
Mun muistuu mieleheni nyt
Suloinen Savonmaa
Sen kansa kaikki kärsinyt
Ja onnehensa tyytynyt,
Tää armas, kallis maa.
Jos kielin voisi kertoa
Näkönsä vanhat puut
Ja meidän vaarat virkkoa
Ja meidän laaksot lausua,
Sanella salmensuut.
Niin niistäpä useampi
Hyv’ ois todistamaan:
Täss’ Savon joukko tappeli
Ja joka kynsi kylmeni
Edestä Suomenmaan!

Hanki nyt Silvastien sukukirja
ja sukuviiri juhlahintaan
sukukokouksen yhteydessä!

V iiri
25€

Myymme erän sukukirjoja ja viirejä tapahtumaan osallistuville! Nyt kannattaa ostaa arvokkaat ”sukukalleudet” vaikka
lahjaksi ystäville tai nuoremmalle sukupolvelle muistoksi!
Myymme kirjan hintaan 40€/kpl ja viirin 25€/kpl.
Ennakkotilauksen voit antaa ilmoittautumisen yhteydessä tai hallituksen jäsenille, näin varmistat tuotteen saatavuuden!
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.

Kirja
40€

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.

Katriina Silvasti Kuopiosta valittiin vuoden 2015 terveydenhoitajaksi
Kuopion kaupungin terveydenhoitaja Katriina Silvasti on valittu vuoden 2015 terveydenhoitajaksi. Silvasti saa kiitosta lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin tukemisesta sekä pitkäjänteisestä työskentelystä Kuopion lastenneuvolatoiminnan kehittämisessä.
Parhaat onnittelut!
Sukuseuran hallitus!
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Sukumatka Kerimäelle ja
Savonlinnaan
sen historia- selvityksen. Mieleen jäi,
että paikkakunnan naiset olivat olleet
vuonna 1848 valmistuneen kirkon rakentamisessa avainasemassa. Matka
jatkui Liikennöitsijä Kososen linja-autossa kohti Savonlinnaa. Paviljongissa
nautitun maukkaan lounaan jälkeen
suuntasimme Olavin linnaan, jonka
vuosisatainen historia selvisi oppaan
johdolla. Kiipeäminen korkeimpaan
tykkitorniin kävi kyllä kuntojumpasta!
Sitten olikin aika siirtyä Erkki Silvastin johdolla satamassa odottavaan m/s

Sukuseura
toteutti
suunnitellusti
matkan Kerimäelle ja Savonlinnaan
19.7.2014. Kokoonnuimme perinteikkään ja maailman suurimman puukirkon vaiheille Kerimäelle, jossa Anneli
Räisänen kirkkokahvien kera toivotti
matkalaiset
tervetulleiksi tutustumaan kotiseurakuntansa kirkkoon.
Kirkossa oli seuraavana päivän sukulaismiehemme Savonlinnan Oopperajuhlien taiteellisen johtajan Jorma
Silvastin konsertti. Oppaan johdolla
kuulimme kirkon hyvin mielenkiintoi-

idoista

smiesta
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mea os

np

o on ko
uukirkk

e
Kerimä
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kir ve
ntisajan

Lake Sealin uumeniin. Kauniin, aurinkoisen sään vallitessa lähdimme vesille. Ohitimme Kyrönsalmen ihaillen
monumentaalista linnaa. Haapaveden
kautta palasimme takaisin satamaan.
Sitten oli vielä lörtsykahvien aika

vilkkaalla torilla, mikä tuokio kruunasi hyvin onnistuneen matkamme.
Erityiskiitos vielä Anneli Räisäselle ja
Erkki Silvastille hyvistä järjestelyistä!

Mahtavat kiviholvit suojasivat
jo entisaikojen sotilaita. Myöhempinä aikoina Olavinlinna on
tullut tutuksi kesäisistä oopperajuhlistaan.

Risteilyllä nautittiin maisemista.
Olavinllinna näyttäytyi koko
komeudessaan.

11

Arvo Siltarin tarina
Insinööri Arvo Ilmari Siltari (synt. Silvast) syntyi Savonlinnassa 15.7. 1920,
kuoli 9.11. 2013 Karhulassa

Kolmannen polven konepajamies
Arvo Siltarille uran valinta, siis insinöörinä konepajateollisuudessa ei suinkaan ollut sattuman oikku.
Arvo syntyi v. 1920 perheen jo kotiuduttua Lypsyniemeen. Hän pääsi
siis jo kolmannessa polvessa kasvamaan konepajateollisuuden ilmapiiriin. Isoisämme, v. 1854 syntynyt
torppari Juho Silvast siirtyi Joroisissa
v. 1886 perustetun Lehtoniemen konepajan palvelukseen ja harjoittautui
laivalevysepäksi. Hänen poikansa ja
isämme Ananias Silvast, joka syntyi v.
1887, kävi neliluokkaisen kansakoulun Lehtoniemessä ja hankki viilaajan
ammatin samaisessa konepajassa.
Vuonna 1906 hän siirtyi Savonlinnaan
vasta perustettuun kaupungin ensimmäiseen konepajaan ja toimi sitten
viilaajana ja koneasentajana kahdessa
muussakin konepajassa, kunnes siirtyi
v. 1918 juuri perustettuun Lypsyniemen konepajaan, jossa viilasikin sitten
kuolemaansa saakka, vuoteen 1946.
Lypsyniemi olikin perheemme kotipaikka noin 35 vuotta.
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Ote Arvon nuorimman veljen Olavi Siltarin muistosanoista
Arvo oli tuntemattomien sotilaiden
ikäluokkaa. Asevelvollisuus piteni
jatkosodaksi, ja hän menetti parhaat
vuotensa taisteluissa isänmaamme
puolesta!
Seuraavat vuodet kuluivat kotirintamalla opiskelu- ja jälleenrakennustöissä, ja perheen parissa. Ailin, joka kotiutui evakkoretkiltään Turengin kautta
Karhulaan ja lasten Sepon ja Sirpan,
jotka tuottivat iloa - ja hammastenkiristystä.
Aina valmiina kuin partiolainen
Arvo uhrautui Yhtiön edun nimissäoman etunsa mukaisesti ryöstöviljelemään voimiaan pitkin Eurooppaa ja
lähes tuupertui sorvinsa ääreen. Eläkkeelle joutuminen merkitsi jaakobinpainia jonka Arvo käänsi pistevoitoksi
ja asettui omakotitalo-tiluksilleen, ja
taas lensi lastu. Aili sairastui dementiaan ja kymmenen vuotta Arvo toimi
omaishoitajana ilman minkään maailman hoitotukia. Survuoden jälkeen
Arvo piristyi uuteen nousuun, kaasutteli Fiatillaan pitkin Suomenmaata ja
kruisaili pikkuveljensä kimpassa aina
Afrikassa asti.

Arvo tunsi kansojen historian kannesta
kanteen, kirjoitti eläkeläisten lehteen
kronikoita ja toimi bussimatkoilla oppaana, umpikuuro mies! Puhdasta iloa
tuottivat ajanoloon lapsenlapset, joita
ilmaantui viisi kappaletta, ja lapsenlapsenlapset, kolme luontokappaletta
heitäkin. Viimeiset vuodet Arvo omistautui omakotitalonsa pystyssä pitämiseen. Vielä pari päivää ennen tuupertumistaan hän hoidatti tiskipöydän
putkiston kuntoon. Hänen viimeinen
tekstinstä päättyi näihin sanoihin:
”… uudet muoviputket toimivat ainakin minun ajan yli. Jo helpotti, kun kaikki tuli valmiiksi samana päivänä!”
Seppo Siltari

Karjalaisten laulu
Suloisessa Suomessamme
oisko maata armaampaa,
kuin on kaunis Karjalamme,
laulun laaja kotimaa!

Sit’ ei pane Idän halla
eikä Pohjan pakkaset,
se ei sorru sortamalla,
sitä ei lyö rekehet.

Lauluna sen kosket kuohuu,
järven aallot loiskuaa,
säveleitä salot huokuu,
ikihongat humajaa.

Konsa vaino Suomeamme
kovin kourin koettelee,
silloin kurja Karjalamme
Suomen surut soittelee.

Ei oo meillä rikkautta
eikä maamme viljavaa,
vaan on laulun runsautta
kylvämättä kasvavaa.

Ja kun onnen päivän koitto
Suomellen tas sarastaa,
silloin riemun suuri soitto
Karjalasta kajahtaa.
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Aune Semen matka
Järjestösihteeri Aune Kyllikki Seme
(ent. Siltari, synt. Silvast) 23.10. 1915 2.12. 2014
Pitkän uran sos.dem. naisliikkeessä
tehnyt Aune Seme kuoli 99-vuotiaana
synnyinkaupungissaan Savonlinnassa.
Aune Seme kävi Työväen Akatemian
1939 ja siirtyi sen jälkeen Kuopioon
Osuuskauppa Kallan myymälänhoitajaksi. Jatkosodan aikaan hän toimi
Kuopion sos.dem. piirin toimistonhoitajana. Pisimmän rupeaman hän
teki sos.dem. Naisliitossa Helsingissä.
Eläkkeelle hän jäi 1980 Lomakotien liitosta. Helsingin kaupunginvaltuutettu
hän oli 1952-1956.
Aune syntyi viilaaja Ananias ja Helmi
Silvastin 8-lapsisen perheen toiseksi
vanhimpana. Perhe asui v. 1917 perustetun Lypsyniemen konepajan asuinalueella, jonka asukkaat osallistuivat
innokkaasti Savonlinnan järjestö- ja
harrastustoimintaan. Silvastin sisarukset urheilivat TUL:n riveissä, Aunen
lajiksi tuli hiihto. Hän edusti seuraansa Jyryä mm. työläisolympialaisissa
Tsekkoslovakiassa v. 1937.
Perhe suomensi nimensä 1943 Siltariksi, mutta Aunen sukunimi vaihtui
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pian uudelleen, kun hän avioitui Sosialidemokraatti -lehden kuljetuspäällikön Paul Semen kanssa. Semet hankkivat v. 1964 kesäpaikan Mäntyharjun
Koirakivestä. Se oli Aunelle erittäin tärkeä rentoutumispaikka ihan viimeisiin
aktiivisiin vuosikymmeniin saakka.
Aune Seme jäi leskeksi 1980 ja muutti
1988 takaisin Savonlinnaan.
Valoisuus ja elämänilo löivät läpi Aunen elämässä ja muistoissa, vain puoluehajaannuksen tyrskyt jättivät ikäviä
muistoja. Maltillisena hän kauhistui
intohimoja, jotka purkautuivat myös
Naisliitossa. ”Jos aseita olisi ollut, olisi
voinut tulla pahaa jälkeä”, hän muisteli
kokoustunnelmia kiivaimillaan. Hiihtäjänä hän olisi mieluusti ottanut mittaa
”porvariseurojen” parhaista, mutta
tuolloin päästiin samoille laduille vain
puulaakihiihdoissa. Työläisolympialaisista huikea muisto oli syöksylasku,
johon joukkueenjohtaja komensi hiihtäjät. ”Tultiinhan sieltä alas. Mäkeen
jäivät suksista kantit ja hiihtohousujen
takapuolesta väri”.
Aune oli viimeisiin tajuisiin hetkiinsä
asti kiitollinen ja kiinni elämässä, vaikka Parkinsonin tauti ja ikä runtelivat
fyysisesti. Lokakuussa 99-vuotispä-

viensä tietämissä hän oli todennut, että
satavuotispäivillä ei ollut väliä, mutta
kevään eduskuntavaalit olisi mukava
vielä seurata.
Olavi Siltari
Paula Siltari
Kirjoittajat ovat Aune Semen veli ja
Aimo-veljen tytär

Sukuseuran jäsenmaksu ja sukuseuraan liittyminen
Tämän tiedotteen mukana on jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu on 15 euroa/perhe. Jokaisen sukuun kuuluvan
jäsenmaksu on tärkeä, jotta sukuseuran toimintaa voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hallitus työskentelee
talkooperiaatteella.
Jäsenmaksun eräpäivä on 15.5.2015.
Tärkeää on laittaa viitenumero maksun tietoihin. Viitenumerolla tunnistamme Sinut jäsenrekisteristämme.
Pankkiyhteystietomme: 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!
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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
Taloudenhoitaja
Riitta-Liisa Mönkkönen
Nuottakuja 4, 76150 Pieksämäki
Puh: 040 511 0272
Sähköposti:
riittaliisa.monkkonen@gmail.com

Muut jäsenet
Saara Manninen, Hirvensalmi
Sähköposti: saara.ma@luukku.com
Puh: 050 5242 236
Juhani Silvast, Lappeenranta
Sähköposti: juhanisilvast@gmail.com
Puh: 0440 452 301
Anneli Räisänen, Kerimäki.
Sähköposti: anneli.raisanen@gmail.com
Puh. 0440 176 595
Sukuseuran hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä
viidestä jäsenestä.
Sukuseuran hallituksesta on erovuorossa
kahden vuoden välein pidettävissä sukukokouksissa kolme jäsentä.

Muista Silvastien nettisivut www.silvastit.com.
Liity Silvastien sukuseuran Facebook ryhmään
yhteyshenkilö Saara Manninen
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Markku 0400 640 370
Jouni 050 593 7553
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