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Hallituksen toimesta olemme 
koonneet entiseen tapaan suku-
tiedotteen, jossa on muutama sivu 
sukuseuran toimintaan liittyvää 
asiaa, sekä uutisia ja tapahtumia.
Merkittävin tapahtuma seurallam-
me Suomen 100-vuotis juhlavuo-
tena oli sukukokouksemme Siilin-
järvellä elokuussa. Tilaisuudesta 
lähemmin sisäsivuilla. Seuraava 
sukukokous pidetään ensivuonna 
Partaharjun toimintakeskuksessa 
Pieksämäellä. Paikka on usealle 
varmaan tuttu. Onhan sukumme 
yksi sukuhaara asuttanut lähialuei-
ta vuosisatojen ajan. Itse olin 1964 
siellä partiokurssilla ja paikasta jäi 
mukavat muistot. Toki, onhan se 
niistä ajoista muuttunut.
Tervetuloa mukaan Partaharjulle.
Olemme rakentelemassa tapahtu-
man ohjelmaa. Sinulla on varmaan 
ajatuksia ja ideoita sen suhteen. 
Laita asiasta vihjeitä hallituksen jä-
senille, niin saamme tilaisuudesta  
mahdollisimman hyvän.
Toivomme myös jäseniltä su-
kutiedotteeseemme juttuja, 
vihjeitä,valokuvia ym. jotka liitty-
vät suvun asioihin. Niitä voit lähet-
tää puheenjohtajalle ja sihteerille.
Myös suvun Facebook on oivalli-
nen tapa kertoilla asioita!
Sukuseuran sivut ovat osoitteessa 
www.silvastit.com, siellä on run-
saasti asiaa sukumme asioista. Si-
vuja ylläpitää sihteerimme Tuomo 
Silvast.
Viime kesäkuussa tuli suruviesti, 
kun sukumme kirjailija ja histori-

oitsija, VTM Pekka Silvast poistui 
keskuudestamme, vain päivää en-
nen 70-vuotis syntymäpäiväänsä. 
Pekka oli kunnioitettu Suomen so-
tahistorioitsija, Hangon-Porkkalan 
tuntija, luennoija, opas, sekä soti-
las. 
Minulla oli tilaisuus osallistua Pe-
kan kansainväliseen muistose-
minaariin tammikuussa Hangon 
kaupungintalon juhlasalissa. Ai-
heena oli Suomen itsenäisyyden 
alkutaipaleeseen ja Hankoon liit-
tyvät tapahtumat. Luennoitsijoi-
ta oli suomalaisten lisäksi mm. 
Virosta,Ruotsista ja Saksasta.

Hyvät sukulaiset! Toivotan Teille 
oikein hyvää alkavaa kesää!

Sakari Silvast
Sukuseuran puheenjohtaja                          
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Hyvät Silvastin Sukuseuran jäsenet,
hyvät ystävät!
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EU:n uusi 25.5.2018 voimaan astuva 
tietosuojadirektiivi tulee todennä-
köisesti tekemään mahdottomaksi 
Silvastin sukukirjan kaltaisten täydel-
listen sukukirjojen laatimisen. Tätä 
kirjoitettaessa tietosuojavaltuutettu 
ei ole vieläkään antanut uuden lain 
sovellusohjeita sukututkimukseen. 
Oli teidän onnenne, että olitte ajoissa 
liikkeellä ja saitte sukukirjanne val-
miiksi ennen uutta lakia. Nopeat syö-
vät hitaat.
 
Uuden lain sovellusohjeita odotel-
lessani olen jo valmiiksi painottanut 
toimintaani sukutaulujen suuntaan. 
Ossi Silvastin ohessa näkyvän hen-
kilökohtaisen sukutaulun kaltaisia 
tauluja olen tehnyt jo lähes 800 kpl. 
Koska Silvastin suku on jo tutkittu, on 
henkilökohtaisen sukutaulun hinta 
Silvastin suvun puolelta vain 15 eu-
roa, mikä sisältää jo postikulutkin. Jos 
haluat sukutaulun vaikkapa puolisosi 
tai äitisi suvusta, on sukutaulun kes-
kimääräinen työaika 5 tuntia, jolloin 
sen hinnaksi tulee 150 euroa. Taulu 
on tarkoitettu seinätauluksi ja se on 
tulostettu marmoroidulle kartongille.
 
Jos olet vielä laajemmin kiinnostunut 
suvustasi, voisi hieno ratkaisu koh-
dallasi olla esivanhempaintaulu. Sen 
malli on nähtävissä nettisivultani. 
Taulussa ovat kaikki esivanhempasi 
seitsemän sukupolven ajalta eli sii-
nä on mukana 127 henkilöä ja 64 eri 
sukua. Muutamat näistä saattavat jo 
olla samojakin, jos esivanhemmillasi 
on ollut sukulaisavioliittoja. Esivan-
hempaintaulu tulostetaan paperille 
kokoon 60 x 120 cm. Tämän taulun 
keskimääräinen työaika on 50 tuntia 
eli sen hinnaksi tulee keskimäärin 
1500 euroa. Tietokannat ovat viime 

vuosina tosin kehittyneet vauhdilla, 
joten toteutuneet hinnat ovat jää-
neet selvästi keskihinnan alle.
 
Jos haluat tilata tauluja tai asiasta li-
sätietoa, ota yhteyttä:
Ahti Kopperi
Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto
Ruoritie 11 82500 KITEE
0500-229 119
ahti.kopperi@telemail.fi
www.telemail.fi/ahti.kopperi

Sukutaulut osana sukututkimuksen hyödyntämistä
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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 kokoontui Sii-
linjärven Kunnonpaikassa viikon-
loppuna 29.-30. heinäkuuta 2017.

Lauantaina tehtiin kiertoajelu Kuo-
piossa Savonlinjan savonvärisellä 
linja-autolla. Vierailukohteina oli-
vat Ortodoksinen kirkkomuseo Rii-
sa, Kuopio, satama ja Saaristokau-
punki sekä Puijon torni. Oppaana 
oli Kuopion oppaiden Pauli Ver-
helä. Kiertoajelun lopuksi joimme 
Puijon tornissa kahvit marjapiira-
kan kera. Illalla nautittiin päivälli-
nen Kunnonpaikan Takkasalissa.

Sunnuntaina osallistuttiin Vuore-
lan kirkon messuun, jossa pappina 
oli Seppo Laitanen ja kanttorina 
Marjaana Kaisto.

Lounas syötiin Kunnonpaikan ra-
vintolassa. Päivällä pidettiin suku-
seuran kokous ja vietettiin suku-
juhlaa. Tilinpäätökset vahvistettiin 
esitetyn mukaisena. Jäsenmaksu 
on 15 euroa vuodelta. Silvastien 
sukuseuran hallitus pysyi sama-
na kuin edellisellä kaudella, ja 
puheenjohtajana jatkaa Sakari 
Silvast. Mahdollisuus sukupuun 
piirtämiseen nousi esille kokouk-
sen aikana. Mahdollisuutta piirtää 
sukupuun osia jossakin mittakaa-
vassa selvitetään. Sukujuhlan avasi 
puheenjohtaja Sakari Silvast. Sii-
linjärven kunnan tervehdyksen toi 
kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Erkko Nykänen. Juhlapuheen piti 

historianopettaja Aira Roivainen. 
Hän harrastaa myös paikallishis-
torian tutkimista. ”Tutkitulle alu-
eelle, 8 km säteelle, mahtuu koko 
maailma. Paikallishistoria antaa 
avaimia ymmärtää omaa paikkaan-
sa maailmassa.” Hän kertoi myös, 
että Hilma Silvasti osti Jokiharjun 
tilan 51 ha ja 5 lehmää vuonna 
1935. Siilinjärven kunta tuli tilan 
omistajaksi vuonna 1965, ja Kun-
nonpaikka avattiin 1974 (sukukir-
ja sivu 272).

Karjalaisia lauluja esittivät Leena 
Silvasti ja kanttori Anu Iivarinen 
Hankasalmelta. Yllätysnumerona 
näimme pienen tanssiesityksen. 
Tämän jälkeen sukututkijamme 
Ahti Kopperi kertoi sukututkimuk-
sen mahdollisuuksista ja rajoituk-
sista. ”Jokaisessa suvussa on mus-
tia ja valkoisia lampaita.” Silvastien 
sukukirjahanke alkoi Ahti Kopperin 
kanssa vuonna 2004. Kaikki Suo-
men Silvastit sisältävä sukukirja 
julkaistiin sukujuhlassa 2011. DNA 
tutkimusta käytettiin jo tuolloin 
apuna Silvastien sukuhaarojen sel-
vittämisessä. Kopperin mukaan Sil-
vasteilla DNA:n muuntuminen on 
paljon voimakkaampaa kuin joilla-
kin muilla suvuilla.

Ahti Kopperi on tähän mennessä 
julkaissut 15 sukukirjaa ja 71 su-
kutulostetta. Hänellä on yhteensä 
16300 sivua julkaistua sukututki-
musta.

Sukuseura Siilinjärvellä 29. heinäkuuta 2017
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Sukuseura Siilinjärvellä 29. heinäkuuta 2017

Kuopion oppaiden 

Pauli Verhelä. Puijon Tornissa
kahvitauolla

Vuorelan 
kirkossa messu

Leena Silvast lauloi 
ja Anastasia Pagonis 
esitti koreografian Silvastien historiaa

Ahti Kopperi Esiintyjien kukittaminen
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Silvastien sukukirja kertoo ensin-
näkin siitä, kuinka Sylvester-etu-
nimestä muodostuivat sukunimet 
Silvast ja Silvasti. Sylvestereitä 
oli keskiajalta lähtien asunut eri 
puolillla Suomea, ja 1600-luvun 
lopulla Silvasteja oli erityisesti Kä-
kisalmessa ja Pieksämäellä. Nyky-
päivään jatkuneiden sukuhaaro-
jen kotipaikkoja ovat Pieksämäki 
ympäristöineen, Sakkola, Inkerin-
maan Toksova, Kalajoki ja Jepua 
ympäristöineen. Tutkimustyön ja 
koostamisen tehnyt Ahti Koppe-
ri muistuttaa, että ”Silvastin suku 
otti sukukirjahankkeen vastaan 
paremmin kuin mikään muu suku 
tähän mennessä ja osallistui aktii-
visesti tietojen hankintaan ja tar-
kistukseen.” Selvitetyillä sukuker-
tomuksilla on siksi aivan erityistä 
merkitystä. Sitä hyödynnetään täs-
säkin kirjoituksessa.
    Meitä ”Silvasteja” on muotou-
tunut monella eri tavalla. Oma 
vakuuttavuutensa on tietenkin 
geneettisellä sukulaisuudella. Su-
kukirjassa on mukana myös tapa-
uksia, joihin sitä ei sisälly. 960-si-
vuinen sukukirja on näin omalla 
tavallaan täydellinen selvitys.
    Pieksämäen-Joroisten Silvas-
teihin kuuluu yli puolet kaikista 
Silvasteista. Tässä sattumilla on 
tietysti ollut oma merkityksensä, 
mutta maaseutuelinkeinojen har-
joittajille edullisilla luonnonoloilla 
on ollut ja on nytkin erityinen mer-
kitys. Yhteistä on maaperän vilja

vuus ja suotuisa paikallisilmasto. 
Joroinen on kuuluisa 17 kartanon 
historiastaan. Mielenkiintoinen 
yksityiskohta on, että Joroisten Jär-
vikylän kartanon pehtoorit olivat 
yhteen aikaan sukuaan Silvasteja. 
Sukukokoukseemme osallistuneet 
pistäytyivät tietenkin pikavisiitillä 
Järvikylässä.
    Sukukirjasta kannattaakin poi-
mia esiin se osio, jossa kerrotaan 
Pieksämäen-Joroisten Sylveste-
reistä ja Silvasteista. Sukuseuran 
jäsenkunnasta kolme neljäsosaa 
kuuluu tähän sukuhaaraan. Alku-
vaiheen tapahtumilla 1600-lopulla 
ja seuraavan vuosisadan alussa oli 
lottovoiton omaista tapahtumien 
kulkua.
     Kantaisällämme Juho Silvastilla 
oli viisi poikaa, joista neljä vanhin-
ta jatkoi sukua. Mahdollisia tyttöjä 
ei siis ollut noihin aikoihin tapana 
merkitä asiakirjoihin. Esimerkkinä 
kantaisän Juho-pojan elämä ker-
too, kuinka ketju voi myös helpos-
ti katketa. Juholla oli kolme tyttöä 
ja yksi Jeremias-niminen poika. 
Jeremiaksellla oli puolestaan viisi 
tyttöä ja yksi Juho-niminen poika, 
joka kuoli naimattomana. Tässä 
sukuhaara siis sammui Silvastin 
nimisenä. Kantaisän Yrjö-pojalla 
oli kolme poikaa ja yksi tytär. Kaksi 
poikaa kuoli lapsena ja vain Juho 
Yrjönpoika jatkoi sukua. Hän kui-
tenkin kuoli naimattomana. Kan-
taisän nuorin poika Simo avioitui, 
mutta pariskunta ei saanut yhtään 

Sukukirja elää
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lasta.
    Veljeskaartista menestyjäksi 
osoittautui torppari Matti Silvas-
ti, joka asui Pieksämäen kirkon- ja 
Pyhityn kylissä. Sieltä sukua levit-
täytyi Väyrylän, Maaveden, Lah-
nalahden ja Rummukan kyliin sekä 
seuraaville paikkakunnille: Hauki-
vuori, Suonenjoki, Joroinen, Keri-
mäki, Kotka, Punkaharju, Säämin-
ki, Kuopio, Savonlinna, Uurainen, 
Saarijärvi ja Rantasalmi. Silvaniemi 
ja Siltari sukunimet ilmestyivät su-
kunimirekisteriin, kun osa Silvas-
teista muutti sukunimeään.        
     Silloisessa sääty-yhteiskunnassa 
kantaisä Juho Sylvesterin, myö-
hemmin siis Silvastin, poikien ja    
kirkkoherra Staffan Strommiuk-
sen tytärten avioliitot onnistuivat 
kauaskantoisuudessa siinä mää-
rin hyvin, että valtaosa nykyisistä 
Silvasteista on myös kirkkoherra 
Staffan Strommiuksen jälkeläisiä. 
Historiantutkijoiden mukaan ei 
ole ollut itsestään selvää, että näin 
piti käymän sääty-yhteiskunnassa. 
Ahti Kopperi epäilikin, että rengit 
olivat ”hyvin käyttäytyviä nuoria 
miehiä”, joilla oli kaiken lisäksi sup-
liikki paikallaan.
    Iso- ja Pikkuvihan luonnehti-
missa oloissa kansalle opetettiin 
käytännön tasolla, mitä ravinnon 
saatavuus ja fyysinen turvallisuus 
merkitsevät. Nyt tieteessä niistä 
puhutaan ekologisina perusteki-
jöinä. Yhteiskunnallisen toimeliai-
suuden tavoitteena oli vähentää 
lapsikuolleisuutta ja lisätä ravin-
non huoltovarmuutta. Sukukirja 

kertoo siitä, kuinka esi-isämme 
ovat ammatillisesti toimineet yh-
teiskunnan perustarpeiden tyy-
dyttämiseksi kantaisän ajoista itse-
näisyytemme alkuaikoihin saakka. 
Elämäkertahistorian ammattinimi-
keluettelo on lyhyt: isäntä, emäntä, 
maanviljelijä, ratsutilallinen, torp-
pari, lampuoti, suutari, muurari, 
räätäli, maalari, seppä, metsänvar-
tija ja sotilas. Kuudennusmieheltä 
ja kylänvanhimmalta edellytettiin 
ymmärrettävästi arvovaltapanosta 
yhteiskunnan kehittämisessä.
    Valtiollisen itsenäisyyden sadan 
vuoden aikana fossiilisen energian 
hyödyntäminen on merkinnyt tie-
teellisen kehityksen oivallusten so-
veltamista käytännön ratkaisuihin. 
Se on näkynyt ammattinimikkeiden 
räjähdyksenomaisena lisääntymi-
senä. Sukukirjassa maatalouselin-
keinonharjoittajien elämäkerto-
jen määrä on vähentynyt, vaikka 
tuotannon kokonaisvolyymissä ei 
olisi muutosta tapahtunutkaan. 
Tietokoneistettu etätyö säilyttää 
maaseudulla vastaisuudessa yllä-
tyksellisiä työpaikkoja ja amma-
tinharjoittajia. Seuraavaa yllätystä 
valmistellaan hyvää vauhtia, avain-
sanoja ovat digitalisaatio ja robo-
tiikka. Sukukirja osoittaa, että Sil-
vastit ovat pysyneet hyvin kelkassa 
kyydissä.
                                                                                                  
Erkki Pulliainen
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Kolmetoistavuotias tamperelainen 
Aava Silvast on voittanut arvostetun
Savonlinnan Mestarilaulajat kilpailun 
15.7.2017. Aava kilpaili sarjassa 
2004-2006 syntyneet.
Savonlinnan Mestarilaulajat-kilpailun 
idea on se, että lapset ja nuoret saa-
vat esittää omalla äänellään ikätasol-
leen sopivia lauluja. Kilpailun avulla 
lapsia ja nuoria halutaan innostaa 
terveeseen, kantavaan äänenkäyt-
töön ja rohkaista esiintymään.
Järjestäjän ja tapahtuman tukijoiden 
tavoitteena on lastenkulttuurin edis-
täminen, sekä lasten ja nuorten oh-
jaaminen hyvän harrastuksen pariin.
Tapahtuman suojelijana toimi Savon-
linnan Oopperajuhlien taiteellinen 
johtaja , oopperalaulaja, tenori Jor-
ma Silvasti. http://www.savonlinnan-
mestarilaulajat.fi/etusivu
Aava opiskelee konservatoriossa lau-
lua, sekä yksin, että ryhmässä. Hänen 
soittimensa on viulu. Viulunsoiton 

hän aloitti jo 6-vuotiaana. Aava käy 
konservatoriossa kolmena iltana vii-
kossa ja kulkee sinne bussilla tai äiti 
Mariannen kanssa. Aava on mukana 
myös konservatorion orkesterissa.
Aava ehtii myös harrastaa musiikin 
lisäksi tanssia. Hän käy tunneilla Hip 
Hop housella. Myös pikkusisko Ame-
lia soittaa viulua ja harrastaa tanssia. 
Isoveli Axelin harrastus on jalkapallo!
Myös lasten vanhemmat ovat olleet 
kovia laulamaan(”Silvastien sukupe-
rinne”) , mutta kertovat, että lapset 
ovat taitavampia.
Lapsilla on paljon harjoituksia ja tree-
nejä, joten vanhempien ”roudaus-
apu” on tervetullutta ja mielellämme 
sitä teemme toteavat lasten vanhem-
mat Marianne ja Mika Silvast.
Silvastien sukuseuran hallitus onnit-
telee saavutuksen johdosta Aavaa ja 
koko perhettä. (sukukirja sivu 188)

Aava Silvastista mestarilaulaja!
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Tämän tiedotteen mukana on jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu on 15€/perhe.  
Jokaisen sukuun kuuluvan jäsenmaksu on tärkeä, jotta sukuseuran toimintaa 
voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hallitus työskentelee talkooperiaat-
teella.
Jäsenmaksun eräpäivä on 15.5.2018. Tärkeää on laittaa viitenumero maksun 
tietoihin. Viitenumerolla tunnistamme Sinut jäsenrekisteristämme. 
Pankkiyhteystietomme: 
Suur-Savon Osuuspankki Pieksämäki OKOYFIHH FI7653400020162176
Tärkeää on, että pidät yhteystietosi ajan tasalla, samoin mahdollisten kuole-
mantapausten 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
(yhteystiedot takasivulla), hän opastaa asiassa.

Sukuseuran jäsenmaksu ja sukuseuraan liittyminen

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
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Sukuseuran sihteeri Tuomo Silvast väitteli tohtoriksi!
Väitös sovelletun fysiikan alalta
Väittelijä: FM Tuomo Silvast
Aika ja paikka: 12.12.2015, 12.00, SN200, Snellmania, Kuopion kampus
 
Filosofian maisteri Tuomo Silvast tutki röntgenvarjoaineen diffuusiota nivelrustos-
sa. Magneettikuvausta käytetään nivelrikon ja nivelrustovammojen diagnostiikkaan. 
Magneettikuvauksen rajallisen paikkatarkkuuden takia pienet rustovauriot ja alkava 
nivelrikko voivat kuitenkin jäädä havaitsematta. Tämä on ongelmallista, sillä pienikin 
rustovamma voi johtaa myöhemmin nivelrikon kehittymiseen. 

Tuomo Silvast

https://www.uef.fi/-/12-12-rontgenvarjoaineen-
diffuusion-kuvantaminen-
kertoo-nivelruston-terveydentilasta

Heinäkuussa 2011 julkistettiin 
960-sivuinen sukukirja.
Kirjassa on mukana kaikkiaan 23 
sukuhaaraa: Keskisestä Suomes-
ta Pieksämäki-Joroinen, Vilhusen ja 
Jormalaisen Silvasteiksi muuttuneet 
sotilassukuhaarat, sekä Uuraisten 
Silvastien sukuhaara. Karjalan Kan-
nakselta on mukana Sakkolan Silvas-
tit ja kolme Inkerinmaan Toksovan 
sukuhaaraa. Pohjois-Pohjanmaalta 
on mukana Kalajoen Silvastit ja kuusi 
muuta pientä Silvastien sukuhaaraa. 
Etelä-Pohjanmaalta Jepuan ympäris-
töstä on kahdeksan pientä Silvastien 
sukuhaaraa.
Sukukirjan henkilöhakemistossa on 

noin 15.000 nimeä.
Mukana ovat kaikki Suomessa viimei-
sen 50 vuoden aikana eläneet Silvas-
tit. Sukutarinoita kirjassa on yli 30 ja 
valokuvia lähes 300. Sukukirjasta löy-
tyvät myös sukunimensä Silvastista 
muuksi muuttaneet. Heitä ovat Silta-
ri, Lummelahti, Silvaniemi, Sajanto, 
Satela, Eteläperä, Silvolahti, Uimola, 
Varpiainen ja Silvento. Huomattavan 
paljon kirjassa on myös Silvasteihin 
liittyviä Hämäläisiä, Karjalaisia, Mark-
kasia, Nykäsiä, Oksasia, Ylösiä ja Jylk-
kiä. Lisäksi kirjassa on runsaasti histo-
riatietoa.

Hanki nyt Silvastien sukukirja ja sukuviiri!
Sukukirja on myös verraton lahja. Arvokas 
tietoteos sukumme historiaan ja tarinoi-
hin, joka ei vanhene koskaan! Tilauksen 
voit tehdä hallituksen jäsenille. Kirjan 
hinta on sukuseuran jäsenille 50 €/ kpl ja 
muille 65 € / kpl, viirin hinta 25 € / kpl
(hintoihin lisätään toimituskulut)

Viiri
25€

Kirja
50€
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Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:n juuret ovat 1970-luvulla

1970-luvun alussa alkoi uusi tarina Suomen erikoiskuljetusten historiassa. Betonitehdas Keski-

Suomen Betoni Uuraisten Kangashäkissä tuotti ylisuuria betonipalkkeja, jotka oli saatava 

toimitetuksi tilaajille. Saman kylän poika Jukka Silvasti päätti tarttua haasteeseen. Yrityksensä ja 

kalustonsa tunnusväreiksi Jukka valitsi liikennemerkkien näkyvät keltaisen ja punaisen.

Toiminta laajeni ja projektit kasvoivat. 1970-luvun lopulla Neuvostoliiton puoleisessa Karjalassa 

perustettu Kostamuksen rautamalmikaivos oli valtava piristysruiske suomalaisillekin urakoitsijoille.

1980-luvulla ratakiskojen kuljettamisesta Kostamuksen rautatielle muodostui Jukka Silvasti Ky:lle 

varsin kannattavaa toimintaa.

Samoihin aikoihin Silvastista tuli Valmetin Rautpohjan paperikonetehtaan luottokumppani. Jukan 

johdolla kuljetettiin useita paperikoneiden ylisuuria teloja ja runkorakenteita Rautpohjasta 

ulkomaille asti.

Vuonna 1989, Jukka Silvasti Ky:n kasvettua yhdeksi Suomen suurimmista erikoiskuljetusliikkeistä, 

Jukka myi yrityksen John Nurminen Oy:lle. Jukka jatkoi yrityksen toimitusjohtajana vuoteen 2000 

asti.

Kuljetusalalla laadun takeeksi muodostunut nimi Silvasti keltaisine ja punaisine tunnusväreineen 

palasi maanteille vuonna 2002. Jukan poika Ville käynnisti tuolloin Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:n

ostamalla alavutelaisen kuljetusyrityksen, joka kuljetti pääasiassa murskausasemia ja 

maansiirtokoneita eri puolille Suomea. Yhtiön toiminta alkoi kahden auton, muutaman lavetin ja 

kahden kuljettajan voimin. Ville teki kaikkea johtotehtävistä ajojärjestelyyn ja istui myös ratin 

takana, hänen vaimonsa Hannan hoitaessa taloushallintoa ja pyörittäessä toimistoa.

Vähitellen kuljetukset alkoivat painottua kotimaan konepajateollisuuteen. Kalustoa ja henkilökuntaa

lisättiin jatkuvasti vastaamaan asiakaskunnan tarpeisiin ja yhä vaativampiin kuljetushaasteisiin. 

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:n 
juuret ovat 1970-luvulla

1970-luvun alussa alkoi uusi tarina 
Suomen erikoiskuljetusten historias-
sa. Betonitehdas Keski-Suomen Be-
toni Uuraisten Kangashäkissä tuotti 
ylisuuria betonipalkkeja, jotka oli 
saatava toimitetuksi tilaajille. Saman 
kylän poika Jukka Silvasti päätti tart-
tua haasteeseen. Yrityksensä ja ka-
lustonsa tunnusväreiksi Jukka valitsi 
liikennemerkkien näkyvät keltaisen 
ja punaisen. Toiminta laajeni ja pro-
jektit kasvoivat. 1970-luvun lopulla 
Neuvostoliiton puoleisessa Karjalassa 
perustettu Kostamuksen rautamalmi-
kaivos oli valtava piristysruiske suo-
malaisillekin urakoitsijoille.
1980-luvulla ratakiskojen kuljettami-
sesta Kostamuksen rautatielle muo-
dostui Jukka Silvasti Ky:lle varsin kan-
nattavaa toimintaa. Samoihin aikoihin 
Silvastista tuli Valmetin Rautpohjan 
paperikonetehtaan luottokumppani. 

Jukan johdolla kuljetettiin useita pa-
perikoneiden ylisuuria teloja ja run-
korakenteita Rautpohjasta ulkomaille 
asti. Vuonna 1989, Jukka Silvasti Ky:n 
kasvettua yhdeksi Suomen suurim-
mista erikoiskuljetusliikkeistä, Jukka 
myi yrityksen John Nurminen Oy:lle. 
Jukka jatkoi yrityksen toimitusjohta-
jana vuoteen 2000 asti.
Kuljetusalalla laadun takeeksi muo-
dostunut nimi Silvasti keltaisine ja 
punaisine tunnusväreineen palasi 
maanteille vuonna 2002. Jukan poika 
Ville käynnisti tuolloin Kuljetusliike 
Ville Silvasti Oy:n ostamalla alavu-
telaisen kuljetusyrityksen, joka kul-
jetti pääasiassa murskausasemia ja 
maansiirtokoneita eri puolille Suo-
mea. Yhtiön toiminta alkoi kahden 
auton, muutaman lavetin ja kahden 
kuljettajan voimin. Ville teki kaikkea 
johtotehtävistä ajojärjestelyyn ja istui 
myös ratin takana, hänen vaimonsa 
Hannan hoitaessa taloushallintoa ja 
pyörittäessä toimistoa. Vähitellen kul-
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jetukset alkoivat painottua kotimaan 
konepajateollisuuteen. Kalustoa ja 
henkilökuntaa lisättiin jatkuvasti vas-
taamaan asiakaskunnan tarpeisiin ja 
yhä vaativampiin kuljetushaasteisiin.
Vuonna 2007 kuljetettiin ensimmäi-
set tuulivoimaloiden osat Suomessa. 
2010-luvulle tultaessa niistä on ke-
hittynyt Silvastille merkittävä liiketoi-
minnan osa. 2010-luvun taitteessa 
Silvasti vahvisti kansainvälistä jalan-
sijaansa avaamalla toimipisteet Ruot-
sissa ja Saksassa.
Vuonna 2015 kahden Silvasti-suku-
polven muodostama ympyrä sulkeu-
tui, kun Ville osti Jukan 1980-luvulla 
myymän erikoiskuljetusliiketoimin-

nan takaisin Nurminen-konsernilta. 
Tämän myötä toiminta ja resurssit 
lähes tuplaantuivat. Ville Silvasti Oy 
palkittiin samana vuonna parhaasta 
alle 120 tonnin kuljetusoperaatiosta 
ESTA Awards 2015 -gaalassa Pariisis-
sa. Vuoden 2017 lopulla yhtiö osti 
tanskalaisen perheyrityksen Frank 
Norager&Co. A/S:n.
Vuonna 2017 Silvastin leivissä oli yli 
50 kuljetusalan ammattilaista. Osaa-
vasta porukasta on kasvanut alallaan 
merkittävä tekijä koko Pohjolassa. 

Matka jatkuu...
Sukukirja sivu 446

Vuonna 2007 kuljetettiin ensimmäiset tuulivoimaloiden osat Suomessa. 2010-luvulle tultaessa niistä

on kehittynyt Silvastille merkittävä liiketoiminnan osa.

2010-luvun taitteessa Silvasti vahvisti kansainvälistä jalansijaansa avaamalla toimipisteet Ruotsissa 

ja Saksassa.

Vuonna 2015 kahden Silvasti-sukupolven muodostama ympyrä sulkeutui, kun Ville osti Jukan 

1980-luvulla myymän erikoiskuljetusliiketoiminnan takaisin Nurminen-konsernilta. Tämän myötä 

toiminta ja resurssit lähes tuplaantuivat.  Ville Silvasti Oy palkittiin samana vuonna parhaasta alle 

120 tonnin kuljetusoperaatiosta ESTA  Awards 2015 -gaalassa Pariisissa.  Vuoden 2017 lopulla 

yhtiö osti tanskalaisen perheyrityksen Frank Norager&Co. A/S:n.

Vuonna 2017 Silvastin leivissä oli yli 50 kuljetusalan ammattilaista. Osaavasta porukasta on 

kasvanut alallaan merkittävä tekijä koko Pohjolassa. Matka jatkuu.

Ville ja Hanna Silvasti ESTA awards 
2015 -gaalassa vastaanottamassa 
voittopalkintoaan.

Jukka Silvasti
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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 
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