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Juuret ovat tärkeät! Kukat, puut ja 
pensaat menestyvät vahvoilla juuril-
la, niin myös me ihmiset tarvitsemme 
juuremme.
Olen sukuseuramme toiminnan ajan 
saanut yhä voimakkaammin tuntea 
sukumme juuret omassa ”kasvustos-
sani”.  Olen saanut tietoja oman isäni 
suvusta lähes puolen vuosituhannen 
ajalta.  Vasta nyt nämä tunteet ovat 
voimistuneet minussa, että mihin 
yhteisöön kuulun. Minua ei kiinnos-
tanut asia ollessani 15-vuotias, kun 
isäni siirtyi ajasta ikuisuuteen. Har-
mittelen usein, miksi en kysellyt hä-
neltä enemmän suvusta ja hänen 
haavoittumisestaan jatkosodassa, 
siellä Räisälässä, Vuoksenjoen ran-
nalla syksyllä -41. Muistona on vain 
Vapaudenristi 4.
Sukulaiset ja sukukaimat, puhuttakaa 
vanhempianne ja kirjatkaa näitä ”kul-
tajyviä” muistiin, jossakin vaiheessa 
elämää niistä voi olla apua ja ne ovat 
aarteina jälkipolville. Tämän päivän 
tekniikalla niiden tallentaminen on 
helppoa, toista oli  50 vuotta sitten!

Tulevana kesänä vietämme sukuta-
paamista ja sukukokousta Siilinjärven 
kauniissa maisemissa, Kylpylähotelli 
Kunnonpaikassa. Sihteerimme Tuo-
mo Silvast toimii kokouksen ”Olter-
mannina”. Alue on vanhaa Silvastien 
isännöimää seutua, josta jäljempä-
nä savonlinnalaisen Erkki Silvastin 
kokoama tarina. Tarina on julkaistu 
aikaisemminkin sukutiedotteessa. 
Kuopion ja Siilinjärven historiaa kä-
sittelevä kirja on hyvin mielenkiintoi-
nen, suosittelen lämpimästi sitä luet-

tavaksenne. On hienoa, että voimme 
kokoontua tällaiseen historialliseen 
paikkaan.

Sukuseuramme on edelleen pyrki-
nyt selvittämään sukumme histori-
allista taustaa. Aikomuksemme on 
jatkossakin tutkia DNA:n kautta su-
kuhaarojemme historiaa ja myös jul-
kaista täydennysosa sukukirjaamme 
tulevaisuudessa. Toimintaa teemme 
taloudellisen tilanteen mukaan. Su-
kukirjamme täydennysosaa varten 
pyydämme teitä lähettämään aina 
tiedot syntyneistä, kuolleista ja muis-
ta merkkitapahtumista Ahti Kopperil-
le.

Tiedote ilmestyy toistaiseksi kerran 
vuodessa, näin kevättalvella. Ohessa 
myös jäsenmaksu tilisiirto.
Toivon hartaasti, että lähettäisitte tie-
dotteeseen juttuja ja vinkkejä hyvät 
jäsenet!

Toivotan teille kaikille oikein hyvää 
alkavaa kevättä ja kesää. Tulkaa jou-
kolla mukaan Siilinjärvelle heinäkuun 
lopussa viettämään mukavaa Silvas-
tien juhlaa, niin kuin meillä tapana 
on ollut ja kertokaa asiasta myös lä-
heisillenne!

Sakari Silvast
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Hyvät Silvastin Sukuseuran jäsenet,
hyvät ystävät!
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V.P. Nenosen kirjan julkaisutilaisuu-
dessa Hämeenlinnann tykistömuse-
on tykkihallissa kiinnitti huomiota 
punaiseen hattuun pukeutunut rou-
va. Tilaisuuden jälkeen keskustelim-
me hetken kahvikupin ääressä juuri 
julkaistun kirjan tiimoilta ja vähän 
muustakin.

Nykyisin Helsingissä asuva rouva 
Astrid Silvast on tykistönkenraalin 
sisarentytär. Työurallaan hän toimi 
sihteerinä ja liikkeenharjoittajana, 
lisäksi hän on itseoppinut tekstiilitai-
teilija suunnitellen mm. shaaleja. Hän 
kertoi asuneensa Tampereella ja aina 
Helsingissä käydessään yöpyneensä 
Kulosaaressa enonsa luona.

Käydessään Amerikassa työmatkalla 
toi Vilho-eno tuliaisiksi 10-vuotiaalle 
sisarentyttärelle Shirley Temple-le-
ningin, joka oli silloin muotia. Valitet-
tavasti puku ei ole enää tallessa jälki-
polvia varten.
Enonsa tarkkuudesta hänellä on oma-
kohtaisia kokemuksia.
-Raitiovaunun lähtöajan lähestyessä 
eno piti huolen, että ennätti ajoissa. 
Aikaa pysäkille kävelemiseen varat-
tiin viisi minuuttia.
Kelloa seurattiin tarkkaan.
Enonsa hän muistaa empaattisena, 
huolehtivaisena ja leikkisänä henki-
lönä.
Eno lienee testannut kansakouluikäi-
senä sisarentyttären matematiikan 
taitoja, kun viljapellon pientareella 

pyysi laskemaan pellosta saatavan sa-
don suuruutta, kun oli ensin kertonut 
neliömetrin sadon ja pellon mitat. Lei-
killään esitettyyn kysymykseen saatu 
vastaus oli tyydyttänyt enoa. Korja-
uksena kirjan tietoihin hän kertoi ol-
leensa silloin oppikoulussa. Ylioppi-
laslakin hän oli saanut 16-vuotiaana 
yhdessä kolme vuotta vanhempien 
koulutovereidensa kanssa. Keskuste-
lussamme paljastui, että rouvalla on 
ollut toukokuussa 80-vuotispäivä. Hä-
nellä on kaksi tytärtä Solveig ja Anita. 
Lapsenlapsia on kaksi, Anitan tyttäret 
Sonja ja Asta. Sonjan, tyttäret, 2-vuo-
tias Lotta ja kahden kuukauden ikäi-
nen Daniela ovat tässä elmänvaihees-
sa suurimmat ilonaiheet.
Onnea ”elämän parhaaseen vaihee-
seen”!
Eila Tuupainen

Eila Tuupaisen kirjoitus on julkaistu 
Nenossuku, Nenosten sukuseuran 
lehdessä 2009.

Kiitos vielä Nenosten sukuseuran pu-
heenjohtajalle Esko O Nenoselle. 
Silvastien sukukirjan sivulla 365 on 
tietoa Astridista.

Astrid Silvast elää elämänsä 
parasta vaihetta
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Kirjoitukseni perustuu Kuopion his-
toriaa käsittelevään  teokseen: LAI-
VON LINJALTA, Elämää Savisaari 
1- kantatilalla ja sen ympäristössä.
Tekstit on pääosin lainattu e.m.teok-
sesta.

SIJAINTI

Savisaari sijaitsee aivan Kuopion kau-
pungin kupeessa. “Kaupunkiin tultaes-
sa tie Savisaareen kääntyy Niuvantiel-
tä vasemmalle. Kun ensin on ohitettu 
Harjulan veneranta ja noustu kumpa-
reelle lähelle vasemmalla sijaitsevaa 
punaista mökkiä, joka aikanaan toimi 
Savisaaren tilan puutarhurin asuntona.
Laskeuduttaessa  Savisaareen vievää 
tietä tulee eteen silta, jonka vasem-
malle puolelle jäävät  Savilahti ja 
oikealle lampi, jonka pohjoispäästä
johtaa salmi Kallaveteen.”-------------

MAISEMAT

Teoksen mukaan:”Tämän maisemaku-
vauksen yhteydesä voitaneen mainita 
Savissaaren pohjoispäässä kallioiden 
tuntumasa löytyvä pengeretty tasan-
ne, jota tsaarinvallan aikana käytettiin 
ampumaharjoituspaikkana. Harjoitus-
ten lomasa kasakat kävivät lämmitte-
lemässä Silvastin pirtissä ja antoivat 
tällöin ripaskaesityksiä talonväelle.”

TILAN KOKO

“Isojaon päättyessä v.1806 Savisaaren 
pinta-ala oli 660,82 ha.Alueisiin kuu-
lui itse Savisaari, suuri osa Laivonsaar-
ta, sekä monta pienempää saarta länti-
sellä Kallavedellä. Mantereenpuolella 
maat ulottuivat Niuvanportista Har-
julaan, sekä nykyisen Puijonlaak-
son alueelle lähelle Puijon mäkeä.”

OMISTAJAT

“Savisaaren tilalla on ollut 1800-lu-
vulla useita omistajia. Vuonna 1903 
tilan osti Hacman&Co, joka vuokrasi 
tilan Joroisista kotoisin olevalle Paa-
vo Silvastille (s.1874) 25:si vuodeksi 
14.3.1912 - 14.3.1937, sopimus alle-
kirjoitettiin Viipurissa ja vuokraksi 
sovittiin 1000mk/v kahdessa eräs-
sä.. Silvastin aikana jatkettiin perin-
teistä maataloustoimintaa silloisen 
torpparilaitoksen puitteissa. Silvas-
tien jälkeen maat jäivät Hacmanin 
omaan käyttöön, kunnes Kuopion 
kaupunki osti tilan maat v. 1963.”

INHIMILLINEN VAIKUTTAJA

“Paavo Silvast oli aktiivisesti mu-
kana Kuopion kunnalliselämässä. 
Hän oli myös perustamassa Niuvan 
kansakoulua ja oli suojeluskunnan 
johtotehtävissä. Näin talonhoito jäi 
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käytännössä suurelta osin emännän 
Hilma Silvastin (s. 1870) käsiin. 
Isäntä Paavo Silvast tunnettiin ys-
tävällisenä kansanmiehenä, jolla oli 
myönteinen ja ymmärtäväinen ote 
alaisiinsa. Kerrotaan  mm., että väen 
ollessa possakkapäivän (torpparin-
päivätyö) jälkeen saunassa, siellä oli 
ilmanmuuta isäntä mukana. “Peseppä 
Otukka selekä”, oli isäntä tuumannut 
nuorelle miehelle, jolle tämä jäi mie-
leen yhtenä esimerkkinä inhimillisistä 
suhteista isännän ja alaisten välillä”. 

TALONPITO JATKUU

“Paavo Silvastin kuoltua jouluaattona 
v.1925, jäi tilanhoito kokonan Hilma-
emännän ja heidän ottopoikansa Eino 
Mähösen käsiin. Agronomi Mähönen 
oli tiukka ja vaativa isäntä, mutta koo-
kas ja komea huumorimies.  Raskaan 
työn lomassa hän osasi myös rentou-
tua.  Vaikka häneltä oli mennyt näkö 
jo nuorena toisesta silmästä, ei se 
hänen toimintaa haitannut.  Emäntä 
muistetaan tarkkana talousihmisenä, 
mutta myöskin humaanina ja inhimil-
lisenä persoonana. “Hilma Silvast oli 
martta ajatuksissa, sanoissa ja töissä. 
Hän osallistui Pohjois-Savon Mart-
tapiiriliiton perustamiskokoukseen. 
Johtokunnassa hän oli piiriliiton val-
tuuskunnan jäsen. Marttaliiton kes-
kusvaliokunnassa hän oli 1934-35 
ja valtuuskunnassa 1935-45. Hilma 
Silvast edusti marttoja Vapaan Huol-

lon keskustoimikunnassa 1939-45. 
Sen työvaliokuntaan hänet nimitettiin 
vuosiksi 1940-45. Erotessaan tehtä-
vistään hänet nimitettiin Pohjois-Sa-
von Marttapiirin kunniapuheenjoh-
tajaksi. Marttaliiton suuren kultaisen 
ansiomerkin hän oli saanut 1936”.

TULIPALO

“1930-luvulle tultaessa suurena uu-
distuksena toteutunut Lex Kallio vä-
hensi työväkeä jonkin verran. Lisäksi 
2.6.1935 sattunut tulipalo, joka tuhosi 
karjarakennukset, muutti Silvastien 
tulevaisuudensuunnitelmia. Tilanne 
oli katastrofaalinen, sillä osa eläimistä 
paloi rakennuksen mukana ja irtipääs-
seitä osittain palaneita eläimiä jou-
duttiin teurastamaan tulipalon aikana.

MUUTTO JOKIHARJUUN

Tulipalon seurauksena Silvastit jou-
tuivat näin pakon edessä etsimään 
uutta asuinpaikkaa. Sellainen löy-
tyi Siilijärven Jokiharjusta. Muutto 
Jokiharjuun tapahtui vuosikymme-
nen lopulla, kun vuokra-aika päät-
tyi. Silvastien aika Savisaarella lop-
pui näin dramaattisesti. Jokiharjun 
tilan kohtalosta ei ole tietoa, mutta 
se tiedetään, että paikalla sijaitsee 
nyt Siilinjärven Kuntoutuskeskus.

Kirjoittaja on Erkki Silvasti, 
Savonlinnasta
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Lauantai 29.7.2017 

klo 12.00 Yhteinen kiertoajelu (max 60 henk)
  Lähtö Kunnonpaikan pihasta klo 12.00
  Kohteina mm. Ortodoksinen kirkkomuseo, retki Puijolle, 
  kahvit Puijon majassa ja muita Kuopion nähtävyyksiä oppaan 
  johdolla. Tarinaa mm. Silvasteista Kuopiossa.
  Hinta 10€ / hlö, sukuseura kustantaa loput hinnasta.

klo 19.00 Päivällinen Kunnonpaikan Takkasalissa ja Ilta jatkuu      
  yhdessäolon merkeissä. Mm tietokilpailu ja yhteislaulua ym.
  Päivällisen hinta 32€ / hlö, alle 14 vuotiaat veloituksetta.

     

  

Sukukokousohjelma
(muutokset mahdollisia)
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Sunnuntai 30.7.2017

klo 10.00 Hartaushetki Vuorelan kirkossa 
klo 12.00 Lounas Kunnonpaikassa
klo 13.30 Sukukokous, auditorio 
klo 14.30 Sukujuhla, auditorio
  - juhlapuhe
  - Karjalaisia lauluja, Leena Silvast, 
     säestää kanttori Anu Iivarinen
  - sana on vapaa
  - Arpajaiset
  - Savolaistenlaulu, yhteislauluna

Järjestämme entiseen tapaan näyttelyn, johon toivomme tuotavaksi  Silvas-
tien muistoesineitä, käsitöitä, taideteoksia valokuvia jne. Myös mahdollisia 
myynnissä olevia. Lisäksi järjestettävään arvontaan voit tuoda palkintoja.
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ILMOITTAUTUMINEN 
Sitovat ilmoittautumiset 30.6.2017 mennessä 
Riitta-Liisa Mönkköselle
Sähköposti  riittaliisa.monkkonen@gmail.com
puh.  040 5110272
osoite  Karjalankatu 4-6 A 6
  76100 Pieksämäki

HINNAT
Sunnuntain ”sukukokouspaketti” on 27€ henkilöltä, 
lapset alle 14v veloituksetta
”Sukukokouspaketti” sisältää kokouslounaan Kunnonpaikan ravintolassa, 
sekä iltapäiväkahvin ja makean kahvileivän kokousaulassa.
Maksut keräävät sukukokouksen edustajat.

MAJOITUS 
varaus viimeistään 30.6 mennessä!
Olemme varanneet ennakkoon kiintiön juhlaan osallistuville.
Huonevaraukset ja maksu suoraan Kunnonpaikkaan
1-hengen huone 90€ / yö 
2-hengen huone 114€ / yö
perhe 2 aik+2lasta alle 14v 154€ / yö 
perhe 2 aik+ 1 lapsi alle 14v. 139€ / yö

Kunnonpaikan Myyntipalvelu
p. 044 7476 560 
myynti@kunnonpaikka.com
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Heinäkuussa 2011 julkistettiin 960-sivuinen sukukirja.
Kirjassa on mukana kaikkiaan 23 sukuhaaraa: Keskisestä Suo-
mesta Pieksämäki-Joroinen, Vilhusen ja Jormalaisen Silvasteiksi 
muuttuneet sotilassukuhaarat, sekä Uuraisten Silvastien sukuhaara. Karjalan 
Kannakselta on mukana Sakkolan Silvastit ja kolme Inkerinmaan Toksovan su-
kuhaaraa. Pohjois-Pohjanmaalta on mukana Kalajoen Silvastit ja kuusi muu-
ta 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 Sil-
vastista muuksi muuttaneet. Heitä ovat Siltari, Lummelahti, Silvaniemi, Sajan-
to, 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.

Tilaa!

+ toimituskulut

Hinta
38,50€
Hinta
38,50€
+ toimituskulut

Silvastin suvun pöytäviiri
Viiri on arvokas symbolisuvun
historiasta joka kotiin!

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

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 20€/kpl. 
Ennakkotilauksen voit antaa ilmoittautumisen yhteydessä 
tai hallituksen jäsenille, näin varmistat tuotteen saatavuuden!

Hanki nyt Silvastien sukukirja ja sukuviiri 
juhlahintaan sukukokouksen yhteydessä! 

Kirja
40€

Viiri
20€

Tämän tiedotteen mukana on jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu on 15€/perhe.  
Jokaisen sukuun kuuluvan jäsenmaksu on tärkeä, jotta sukuseuran toimintaa voi-
daan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hallitus työskentelee talkooperiaatteella.
Jäsenmaksun eräpäivä on 15.5.2017. Tärkeää on laittaa viitenumero maksun tie-
toihin. Viitenumerolla tunnistamme Sinut jäsenrekisteristämme. 
Pankkiyhteystietomme: 
Suur-Savon Osuuspankki Pieksämäki OKOYFIHH FI7653400020162176
Tärkeää on, että pidät yhteystietosi ajan tasalla, samoin mahdollisten kuolemanta-
pausten ilmoittaminen on tärkeää.
Mikäli haluat jostakin syystä luopua jäsenyydestä ilmoita siitä Riitta-Liisa Mönk-
köselle. Sukuposti toimitetaan jatkossa ainoastaan maksaneille jäsenille. Helpoin 
tapa sukuseuraan liittymiseen on ilmoittaa siitä Riitta-Liisalle
(yhteystiedot takasivulla), hän opastaa asiassa.

Sukuseuran jäsenmaksu ja sukuseuraan liittyminen
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Annu Kaivosaaren väitöskirja peilaa 
naisurheiluun liittyvien asenteiden 
kehitystä.
Naisten urheilu nosti Suomessa pää-
tään vähitellen, kun naiset pääsivät 
olympialaisiin ja heidän joukostaan 
alkoi nousta esikuvia ja arvokisamita-
leja tuovia kansallissankareita.

Nykyään naishiihtäjät ovat Suomen 
kirkkaimpia urheilutähtiä Kaisa Mäkä-
räisen ja Krista Pärmäkosken johdolla.
Joensuulainen Annu Kaivosaari (su-
kukirjan sivu 378) on tutkinut nais-
hiihtäjien käsittelyä Urheilulehden 
teksteissä vuosina 1905 – 2010. 
Kaivosaari on valmistellut väitöskir-
jaansa viimeiset kahdeksan vuotta 
ja hän väittelee aiheesta Jyväskylän 
yliopistossa tänä keväänä. Kaivosaari 
kartoitti tutkimuksessaan, millaisen 
muutoksen naisten hiihto ja urheilu 
on kokenut Suomessa.

Tutkija ja entinen seiväshyppääjä 
Annu Kaivosaari o.s. Mäkelä
Syntynyt: 20.9.1982 Kuortaneella
Perhe: Mies suunnistaja Ari-Pekka 
Kaivosaari, lapset 5-vuotias Elena ja 
2-vuotias Petrus
Työskentelee Itä-Suomen yliopiston 
Joensuun kampuksella liikuntakasva-
tuksen yliopisto-opettajana eli tulevi-
en opettajien kouluttajana.
Opiskeli liikuntatieteenmaisteriksi Jy-
väskylän yliopistossa ja tekee nyt lii-
kunnan yhteiskuntatieteiden  väitös-
kirjaa joensuulaisen Hannu Itkosen 

ohjauksessa, väittelee huhtikuussa.
Kiinnostui väitöskirjassaan tutkimaan 
hiihtoa, koska hänen mumminsa sis-
ko Aune Silvast  hiihti työläisten olym-
pialaisissa vuonna 1937.

Seiväshyppyura: Saavutuksina mm. 
silloinen Suomen ennätys 412 vuon-
na 2000, sekä kaksi SM-kultaa ja nel-
jässija 17-vuotiaiden MM.kisoissa. 
Valmentajana oli isä Jarmo Mäkelä. 
Lopetti jo 18-vuotiaana loukkaantu-
misten takia ja suuntasi kiinnostuk-
sen opintoihin. (teksti ja kuva olleet 
keskisuomalaisessa 14.2.2017)

Annu Kaivosaari

Hametytöt muuttuivat tähtiurheilijoiksi.
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HISTORIAN HAVINAA (Karjalatar n.29 12.3.1903) (sukukirjan sivu 598 A)
Surkea kuolema kohtasi tämän kuun 2.päivä Paavo Wellingin renkiä Antti Silvastia Sak-
kolan Kiviniemessä hänen ollessaan vetämässä Backmanin tukkeja Tikanlahdelta Su-
vannon rannalta Vuoksen puolelle Kiviniemen kannaksen poikki, johon tukkeja syk-
syllä oli kasattu korkeat läjät. Hän oli juuri kasan päällä lomottamassa tukkeja, kun 
kasan yläosa särkyi ja tukit ruhjoivat hänet allensa. Koko ruumis runneltui pahoin ja 
pää meni vallan mäsäksi. Ketään toista ei sillä hetkellä ollut saapuvilla ja kun toiset ve-
dättäjät saapuivat paikalle, oli onnettomuus jo tapahtunut. Vainaja oli vasta n.23-vuo-
tias, poikamies ja piti hänestä isäntäväkensä paljon siivon ja nöyrän käytöksensä takia.

Lähde: kansalliskirjaston digitoid.arkisto

Elävä este.
Väinö Lummelahti (Silvast) sotamuistoja 
suomenhevosen kanssa.
Kuvan omistaja Vesa-pekka Kangaskorpi 
on Väinö Lummelahden tyttären poika

HISTORIAN LEHDILTÄ
Vuonna 1919
Sää ei suinkaan ollut suotuisa Suomen 
mestaruushiihdoille Jyväskylässä. Hienoa 
vitilunta tulla tuprutteli hiljakseen peittä-
en ladun ja tehden siis haittaa hiihtäjille, 
jotka olivat suksensa rasvanneet tavallista 
leudompaa keliä varten. Hienoinen poh-
joinen porotteli haitaten sekin osaltaan 
hiihtäjien kulkua. Tämä ei kuitenkaan vä-
hentänyt kilpailujen jännittävyyttä. Kilpai-
lut aloitettiin 
20 km:n hiihdolla 35-45- vuotisille ikä-
miehille. Sillä aikaa kun ikämiehet tekivät 
ensimmäistä puoliskoa taipaleestaan, lä-
hetettiin 10 km:n hiihtäjät matkalle. Kil-
pailusta, joka käsitti sekä Suomen, että 
piirinmestaruudet, uhkasi tulla ankara. 
Se menetti kuitenkin paljon jännittävyy-
destään, sillä Asser Aution Otsolan Pojista 
täytyi keskeyttää pistoksen tähden. Mes-
taruus jäi Anton Collinin ja Matti Raivion 
ratkaistavaksi. 
Lopullinen tulos oli seuraava: 1. A. Collin 
Kisailijat ,Keuruu30.06 2. Matti Raivio Yri-
tys, Ähtäri 30,07 3. A. Valkonen Ote, Han-
kasalmi 41,59 (sukukirja s.138).

Kilpahiihtäjä mv. 
Albin Valkonen esit-
telee palkintojaan 
1928 Leväsen talon 
pihasssa Han-
kavedenkylässä 
Hankasalmella.
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Ihmisessä on 30 biljoonaa solua. 
Solussa on useita osia, mm. tuma, 
jonka tehtävänä on säilyttää perin-
nöllistä aineistoa. Tuma sisältää kro-
mosomipareja, joita ihmisellä on 23 
kpl. Naisilla kaikki kromosomiparit 
ovat keskenään samanlaiset, mutta 
miehillä 23. kromosomiparin toinen 
kromosomi on x ja toinen y. Y-kro-
mosomi on kooltaan vain murto-osa 
x-kromosomista. Yksi kromosomi si-
sältää noin 30.000 geeniä ja geenissä 
oleva informaatio on tallentunut nu-
kleiinihappoihin eli DNA:han. Geenit 
vaikuttavat ihmisen ominaisuuksiin 
ja varsinaisten geenien osuus aineis-
tosta on vain 5 %. DNA-sukututkimus 
ei keskity ollenkaan ihmisen ominai-
suuksiin, vaan sukulaisuuden tutki-
miseen ja siihen on havaittu hyväksi 
geenien välissä olevan toimimatto-
man aineiston tutkimus, jota on siis 
95 %. 

Sukuseurojen tutkimuksissa keskity-
tään nimenomaan isältä pojille periy-
tyvän Y-DNA:n tutkimukseen, koska 
suku¬nimikin on yleensä periytynyt 
samaa tietä. Y-kromosomi on vain 
miehillä, joten näytteenantajakin on 
aina mies. Tarkkaa DNA-tutkimusta 
käytetään vain poliisi¬tutkimuksissa, 
koska se on hyvin kallista. Yhtä tut-
kittavaa kohtaa nimitetään markke-
riksi, joita on siis kaikkiaan kymmeniä 
tuhansia. Tutkimukset ovat kalliita. 
Jotta tutkimus pysyisi edes jossakin 
määrin kohtuullisissa hinnoissa, tut-
kitaan näytteistä vain pieni osa kaikis-

ta markkereista, 12, 25, 37, 67 tai 111 
kpl. Nykyään vielä yleisimmin käytet-
ty on 67 markkerin tutkimus, jolla tes-
tattavien välille löytyy jo eroja.
Periaatteessa DNA:n pitäisi pysyä 
muuttumattomana isältä pojalle. To-
dellisuudessa DNA muuntuu hitaas-
ti ja aivan sattumanvaraisesti silloin 
tällöin, ehkä kuitenkin vanhemmilla 
henkilöillä DNA on ehtinyt muuttua 
enemmän kuin nuorilla. Ei tiedetä 
miksi DNA muuttuu eikä voida en-
nustaa kenen kohdalla se muuttuu. 
Sukututkimuksen kannalta on hyvä, 
että DNA muuntuu, koska tuo muutos 
siirtyy taas isältä pojalle. Vertaamal-
la markkerien arvoja, voidaan selvit-
tää, ketkä ovat sukulaisia keskenään. 
Jos testataan suuri määrä sukulaisia, 
voidaan jälkeenpäin todeta kenen 
kohdalla DNA on muuntunut. Mark-
kerin arvo ilmoittaa montako toistoa 
kyseisessä emäksen muodostamassa 
ryhmässä on.

Toistokertojen lukumäärä voi lisään-
tyä tai vähetä. Näin ollen samaan 
DNA:han voidaan päätyä useita eri 
reittejä. Siksi tutkimustuloksissa 
saattaa olla kahdella henkilöllä sama 
DNA, vaikka he eivät olekaan toisil-
leen läheistä sukua. Länsi-Suomen 
nimistöalueella  DNA-tutkimus on 
erittäin haastavaa, koska siellä suku-
nimet ovat olleet käytössä vasta yli 
100 vuotta. Aikaisemmin oli sukuni-
men luonteisena käytössä lähinnä 
talon nimi, joka muuttui aina muuton 
yhteydessä. Itä-Suomen, erityisesti 

DNA
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Savon DNA-tutkimuksissa sen sijaan 
on verrattava vain saman sukunimen-
haltijoiden näytteitä, ellei perinteisen 
suku¬tutkimuksen keinoin ole syytä 
olettaa eri sukunimisten henkilöiden 
olevan sukua toisilleen. Eri mark-
kerien muuntumisnopeus vaihte-
lee. Markkeri CDY muuttuu kaikkein 
useimmin. Sen arvolla ei siis ole juuri-
kaan merkitystä vertailussa. DYS458, 
449, 570 ja 534 muuntuvat myös mel-
ko helposti, niilläkään ei vielä voi pal-
joa todistaa. Erittäin harvoin muut-
tuva on vaikkapa markkeri DYS490.  
Haploryhmät ja alahaploryhmät ni-
metään huomattavan hitaasti muut-
tuvien SNP-markkereiden eli snipsien 
perusteella.

Y-DNA-tutkimuksilla voidaan hakea 
vastauksia mm. seuraaviin kysymyk-
siin:
Mistä suunnasta suku on tullut 
Suomeen?
Ovatko kaikki saman sukunimen 
haltijat sukua toisilleen?
Ovatko samassa tai naapuripitäjissä 
asuneet sukuun kuuluvat sukua kes-
kenään?
Onko sukukirjan sukuhaarojen ryhmi-
tyksessä virheitä?
Ovatko muut lähes samanlaisten su-
kunimien haltijat samaa sukua?
Mistä sukunimestä oma sukunimi on 
alkujaan muuntunut?

Jos näytteitä otetaan saman tutkitun 
sukuhaaran toisilleen mahdollisim-
man kaukaisista sukulaisista, saadaan 
selville DNA:n todellinen muuntumis-
nopeus ko. suvussa esim. 300 vuoden 

aikana. Tekemieni sukukirjahankkei-
den yhtey¬dessä on DNA-tutkimuksia 
tehty Vaittisten, Viljakaisten ja Ahos-
ten suvuissa. Parhaillaan on työn alla 
DNA-tutkimus luumäkeläisestä Lakan 
suvusta. Koska tutkimukset ovat ny-
kyisellään vielä liian kalliita, on tähän 
mennessä testattu vain yksi henkilö 
sukuhaarastaan. Vaittisten ja Lakan 
suvut tulevat tänä keväänä vaihee-
seen, jossa tutkittuja henkilöitä sa-
masta sukuhaarasta on jopa kolme. 
Näin saadaan selville DNA:n todelli-
nen muuntumisnopeus eikä olla enää 
satunnaisesti tapahtuvien muutosten 
arvailujen tai amerikkalaisen tutki-
muslaitoksen laskelmien varassa.

DNA:n perusteella Vaittinen on sel-
keästi karjalainen suku ja Viljakainen 
ja Ahonen savolaisia sukuja. Kuiten-
kin kaikkien kaukainen lähtökohta 
on ollut saapua Suomeen itäistä reit-
tiä. Kaikki yksittäiset tulokset ovat 
haplotyyppejä N-M178, N-M232 
ja N-M231. Ne ovat tyyppejä, joita 
esiintyy suhteellisesti eniten juuri 
Suomessa ja Savossa. Erittäin harvoin 
muuttuva markkeri DYS537 osoittaa 
näissä näytteissä karjalaisuuden ja 
savolaisuuden eron. Karjalaisilla tuo 
arvo on 9 ja savolaisilla 8.

Silvastien suvusta on sukukirjatyön 
jälkeen otettu kaikkiaan seitsemän Y-
DNA-näytettä. Näytteitä Pieksämäen 
Silvasteista on kaikkiaan kolme ja Sak-
kolan Silvasteista kaksi. Kalajoen ja 
Toksovan Silvasteista otettiin molem-
mista yksi näyte. Silvastien näytteet 
poikkeavat muista edellä esitellyistä 
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suvuista, koska Silvastien tulosuunta 
Suomeen on ollut lännestä. Ainoas-
taan Toksovan Silvastit ovat N-ryh-
mään kuuluvaa tyyppiä N-M178, joka 
on karjalaista alkuperää ja tullut Suo-
meen idästä. Kaikki muut näytteet 
kuuluvat I-haplorymään ja useimmat 
niistä ovat alahaplotyyppiä I-M253. 
Tämä ryhmä on Suomessa harvinai-
nen, lähiosumia tulee näkyviin vain 
muutamia. Enemmän tuntuu osumia 
olevan Englannissa, Saksassa ja Nor-
jassa.

DNA:n muuntumisnopeus tuntuu 
vaihtelevan suvuittain melkoisesti. 
Vaittisten suvussa voi samassa tut-
kitussa sukuhaarassa olla kolmen 
markkerin ero. Ahosten suvussa taas 
ovat kaikki näytteet vain muutamien 
markkereiden päässä toisistaan ja 
kolmessa näytteessä ovat täysin sa-
mat markkerit. Silvastien suku tuntuu 
poikkeavan kaikkein eniten toisistaan. 
Pieksämäen Silvastien keskimmäinen 
näyte on neljän markkerin päässä toi-
sesta näytteestä ja viiden markkerin 
päässä toisesta. Onhan näissä näyt-
teissä aikaankin kulunut kantaisästä 
hieman enemmän kuin muissa su-
vuissa eli 350 vuotta. Tämä keskim-
mäinen näyte kuitenkin vahvistaa su-
kuyhteyden hienosti ja todistaa, että 
sukukirja on laadittu oikein.

Silvastien suku on DNA:n osalta siis 
mielenkiintoinen. Jos sukuseura ha-
luaisi laajentua, voisi pieni Silfvas-
tien suku olla yksi mahdollisuus. Sen 
kautta voisivat mukaan tulla myös 
Silvastot ja Sibeliukset, jos heitä it-

seään asia kiinnostaa. Ensimmäises-
sä vaiheessa voisi kuitenkin selvittää 
löytyisikö tuolta Lapinjärven-Elimäen 
suunnalta DNA-testien kautta yhteyt-
tä Silvasteihin. Jos löytyy, niin sen jäl-
keen voisi muukin yhteistyö olla rea-
listisempaa.

Ahti Kopperi
Savo-Karjalan 
Sukututkimustoimisto
Ruoritie 11
82500 KITEE
0500 - 229 119
ahti.kopperi@telemail.fi
www.telemail.fi/ahti.kopperi

Savo-Karjalan sukututkimustoimis-
to päivittää Silvastien sukukirjasi-
vuja. Ilmoita sinne kirjallisesti tai 
sähköpostilla lähisuvussasi tapah-
tuvat muutokset!
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Silvastien sukuseura ry 
ESITYSLISTA
www.silvastit.com

Sukuseuran kokous
Su 30.7.2017 klo 13.30
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

1 § Kokouksen avaus
Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja 
Sakari Silvast.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus
“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 ääntenlaskijan valinta
5 § Kokouksen työjärjestys
6 § Toimintakertomus, tilinpäätökset ja 
tilintarkastajien lausunnot
Toimintakertomus sukukokousten väliseltä 
ajalta. Tilinpäätökset ja
tilintarkastajien lausunnot vuosilta 2015 ja 
2016.
7 § Tilinpäätösten vahvistaminen ja vas-
tuuvapauden myöntäminen
8 § Toimintasuunnitelma 7/2017 - 2019 ja 
talousarvio 2018-2019 sekä vuotuiset
jäsenmaksut vuosille 2018 ja 2019
Jäsenmaksu oli 15 euroa vuosina 2016 ja 
2017.
9 § Sukuseuran hallitus
“Hallituksen kuuluu puheenjohtaja - -, 
varapuheenjohtaja - - ja viisi muuta jäsen-
tä.” 
Nykyinen hallitus:
Sakari Silvast, pj.
Maire Heiskanen, varapj.
Maija-Liisa Koskela

Saara Manninen
Riitta-Liisa Mönkkönen, taloudenhoitaja 
Juhani Silvast
Tuomo Silvast, sihteeri
Erovuorossa Maire Heiskanen, Saara 
Manninen,
Riitta-Liisa Mönkkönen, Juhani Silvast
“Hallitus valitsee keskuudestaan varapu-
heenjohtajan sekä keskuudestaan tai
ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoi-
tajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.”
10 § Toiminnantarkastajat
Varsinaiset toiminnantarkastajat 2016-
2017 ovat Matti Silvasti Kuopiosta ja
Asko Silvast Turusta. Varatoiminnatarkas-
tajat ovat Katri Silvasti Kuopiosta ja
Veikko Silvast Jyväskylästä.
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!



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
Karjalankatu 4-6 A 6
76100 Pieksämäki
Puh: 040 511 0272
Sähköposti: 
riittaliisa.monkkonen@gmail.com

Muut jäsenet:
Saara Manninen
Väisälänsaarentie 33 
52550 Hirvensalmi
Sähköposti: saara.ma@luukku.com
Puh: 050 5242 236

Juhani Silvast
Kuntokatu 33
53300 Lappeenranta
Sähköposti: juhanisilvast@gmail.com
Puh: 0440 452 301

Maija-Liisa Koskela
Nokkalantie 20 As. 27, 90500 Oulu
Sähköposti: 
koskelamaijaliisa@gmail.com
Puh. 040 840 1168

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

Sukuseuran hallituksesta on erovuo-
rossa kahden vuoden välein pidettä-
vissä sukukokouksissa kolme jäsentä.

Silvastien sukuseuran hallitukseen 
toivotaan jäseniä kaikista sukuhaa-
roista. Keskustele sukuhaarasi jäsen-
ten kanssa ja ilmoita ehdotuksesi 
nykyiselle hallitukselle.

Sukuseuran hallitus:

Muista Silvastien nettisivut www.silvastit.com
Liity Silvastien sukuseuran Facebook ryhmään,
yhteyshenkilö Saara Manninen

Markku 0400 640 370 
 Janne 050 593 7553

www.dmprint.fi

myynti@dmprint.fi
 

Minna Canthin katu 6
Jyväskylä
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