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Vuosikymmenen pakkastalvi alkaa helpottaa otettaan ja selvät
kevään merkit ovat jo näkyvissä.
Pakkasten keskellä on ollut mukava
muistella mennyttä kesää ja onnistuneita Silvastien kesäkokouspäiviä
Peurungasssa. Kokoushan toteutettiin tällä kertaa kaksipäiväisenä,
lauantaina vapaamuotoinen sukulaisten tapaamispäivä ja sunnuntaina keskityttiin sääntömääräisiin
asioihin. Kokousvieraat saivat nauttia kauniista kesäsäästä ja tämä loi
lämpimän tunnelman kokouksen
satapäiselle
osanottajajoukolle
Tehdyn mielipidekyselyn antaman
palautteen mukaan osallistujat olivat tyytyväisiä päivien ohjelmaan ja
kahden päivän kokousta pidettiin
hyvänä. Kyselyn tuloksena saatiin
myös monta kehityskelpoista ideaa toimintamme kehittämiseksi.
Virallisessa kokouksessa sunnuntaina käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja päätettiin tulevan
kahden vuoden toimintalinjoista.
Toimintamme keskeisenä asiana
on ollut sukukirjahanke. Hanke on
sukuseuran voimavaroja ajatellen
haasteellinen, mutta etenee suun2

nitellussa aikataulussa. Sukututkimustyön edetessä on sukutietojen
laajuus hieman yllättänyt. Tällä
hetkellä rekistereissämme on yli
12000 henkilön tiedot ja kirjan sivumäärän ennakoidaan nousevan
yli sata sivua suuremmaksi, kun
ennakkoon oli suunniteltu. Tämän
hetkisen tiedon perusteella sukukirjan sivumäärä tulee olemaan
noin 750 sivua. Asiassa ei ole sinällään mitään huonoa, ainoa huolenaihe on kustannusten nousu,
koska olemme ennakkoon ilmoittaneet sitovat kirjan myyntihinnat.
Asiasta käytiin vilkas keskustelu
kokouksessa ja kokous päätti hallituksen esityksestä poiketen korottaa jäsenmaksun tulevan kauden
ajaksi 20€ taloudelta. Tällä toimenpiteellä kokous halusi varmistaa
kirjahankkeen toteutumisen suunnitellussa aikataulussa. Plussaksi
voimme laskea sen, että tietomäärältään laajempi kirja on jokaisen
ennakkotilaajan saatavissa aikaisemmin ilmoitettuun hintaan. Ymmärtääkseni olemme alusta alkaen
pitäneet tärkeänä tavoitteenamme
sukumme tietojen kokoamista kirjaksi. Jokainen jäsen voi osaltaan

yhtyä tähän tavoitteeseen mak- vissä voimissa. Näillä perusteilla
samalla jäsenmaksunsa ajallaan. uskon, että viemme kunnialla kirjahankeen päätökseen sovitun aiSilvastien sukuseura ry voi olla kataulun mukaan ja tämän jälkeen
ylpeä toiminnastaan. Sukua kos- mietitään taas uusia haasteita.
kevat tiedot ovat lähes kokonaan Kaunista kevättalven jatkoa!
selvitetty, tiedot on taltioitu tietokoneen rekistereihin sukukirjaan Ossi Silvast
painamista varten, meillä on lä- Puheenjohtaja
hes kolmesataa jäsentä mukana
toiminnassa ja yhteishenki on hySILVASTIN SUKUSEURAN
KARJALAN MATKA 9-11.7.2010
Alustava matkaohjelma, joka tarkentuu myöhemmin.
Päivä 1. Lähtö Pieksämäeltä linja-autoasemalta klo 6.00, Varkaus linja-auto asema
klo 6.40, Savonlinna linja-autoasema klo 8.00 ja edelleen Kerimäen kautta Värtsilään
ja rajan ylityksen jälkeen matka Sortavalaan, jossa ma-joitus hotelli Sortavalassa
2hh ja ruokailu.
Päivä 2. Aamiainen ja matka Lahdenpohjan ja Kurkijoen kautta Käkisalmeen, jossa
majoitumme kaupungin parhaaseen hotelliin Korellaan. Hotellissa ruokailu.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen ajamme Kiviniemen kautta Sakkolaan jonka jälkeen
pysähdymme Kiviniemellä Koskenrannassa. Tämän jälkeen ajamme Äyräpäähän,
jossa tauko. Sieltä Heinjoen kautta Viipuriin, jossa pidämme tauon kauppatorilla.
Paluu Suomeen Lappeenrantaan Nuijamaan kautta ja siitä matka Savonlinna,
Varkaus ja Pieksämäki.
Matkan hinta on 256€ (vähintään 20 lähtijää) tai 238€ (vähintään 30 lähtijää). Hinta
sisältää ohjelman mukaiset majoitukset 2hh, puolihoitoruokailut, ryhmäviisumit,
sekä kuljetukset.
Matkaa varten tarvitset voimassa olevan passin, sekä matkavakuutuksen. Mikäli
Sinulla ei ole matkavakuutusta, matkanjärjestäjä Kantamatkat hankkii ryhmävakuutuksen (edulliseen hintaan). Henkilökohtaisen viisumin omaavilta vähennetään
matkan hinnasta 35€.
Ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä Kantamatkat, Pieksämäki,
Luhtikatu 2, 76150 Pieksämäki
Puh. 050 3796659
säköposti kantamatkat@hotmail.fi
Matkaa varten tarvitset seuraavat asiapaperit matkanjärjestäjälle.
-Viisumianomus (lomake löytyy Kantamatkojen nettisivulta www.kantamatkat.fi
kohdan tulevat lähdöt lopusta tai myös matkatoimistoista tai poliisiasemalta)
-1 kpl passivalokuva
-valokopio passin kuvallisesta sivusta
-matkavakuutustodistus (printattu A4, saa vakuutusyhtiöltä)
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(alkuperäinen kirjoitus julkaistuHankasalmen veteraanimatrikkelissa 1997)
Talvisodan aika meni kotona. En
kuulunut silloin vielä lottajärjestöön, mutta kotirintamalla riitti
aivan tarpeeksi toimintaa. Kotituvassa ja maatalousnaisjärjestön
ompeluseuroissa kudottiin sukkia, päänsuojuksia ja ampumakäsineitä. Ympäri kylää kerättiin
kaikenlaista tavaraa, joista tehtiin
paketteja sotilaille, niin tutuille
kuin tuntemattomille. Olin tässä kaikessa innokkaasti mukana.
Kotikyläni koulun katolla oli kaiteilla ympäröity ilmavalvontalava. Olin
siellä vapaaehtoisena kahden lotan
ja parin kolmen alle asevelvollisuusikäisen pojan kanssa ja meille
oli järjestetty vahtivuorot. Työ oli
tärkeää selkeinä ja kuutamoisina
öinä. Meidän ja monien muiden
piti varmistaa Tikkakosken lentokentän ja Vihtavuoren ammustehtaiden turvallisuus mahdollisten
pommitusten ja desanttien varalta.
Miesten poissa ollessa kotirintaman työt ja ruokahuolto olivat silloin raskaita ja vaativia. Talojen oli
hoidettava armeijan ja kansanhuol4

lon määräämät luovutukset. Muistan, kuinka paalasin pikkuveljeni
kanssa heiniä armeijan hevosille.
Paalain oli siihen aikaan alkeelinen ja käsin veivattava raskas työstää. Hankalaa oli myös sitoa valmiit
paalit rautalangoilla. Yksin jouduin
vedättämään heinät Hankasalmen
Suojeluskunnan talolle, jossa luovutuspaikka oli. Silloin kovien
pakkasten talvena riitti hevostöitä
muuallekkin. Oli kuljetettava halkoja, heiniä, lantaa, tehtävä myllymatkat ja muuta silloisen maatalon
elämään kuuluvaa. Myös evakoita
piti auttaa ja kyyditä. Jatkosodan
alussa liityin lottajärjestöön, Niemisjärven kyläosastoon. En kuitenkaan joutunut komennukselle.
Kotirintamalla vanhempiani ja naapureita auttaen tein kaiken, minkä
itsestäni irti sain. Jouduin kyntämään ja kylvämään, kulkemaan
naftamoottori mukanani puintitöissä ympäri kylää, riihestä toiseen.
Vuonna -42 tuli määräys, halkojen hakkaamisesta. Lotat kilpailivat keskenään, kuka pääsee
parhaimpaan
tulokseen.
Tulin siinä ottelussa toiseksi ja
sain palkinnoksi rintamerkin, pienen hopea kirveen, parinkymme-

nen motin teosta. Kaksi mottia
oli kaikille pakollinen tehtävä.
Työt olivat silloin moninaiset. Koneita oli vähän ja nekin tosin vanhanaikaisia. Monilla ei ollut kuin
aatra, sirppi, kirves ja pokasaha.
Hevosen kengitys ei ollut konsti
eikä mikään, kun sen on oppinut
jo nuorena tyttönä, kuten minä.
Vanhempi veljeni Väinö menetti sodassa toisen jalkansa ja kulki kainalosauvojen varassa kartanolla. Niin
ikävä tapahtuma kuin se olikin,
tunsin helpotusta, että oli joku turvana töiden ja talon asioiden järjestelyssä. Sitten lähti pikkuveli
Penttikin 17 vuotiaana armeijaan.
Saimme Naarajärven leiriltä sotavanki Ivanin, 45-vuotias, kalastaja ammatiltaan. Maataloustöistä
ja hevosesta hän ei ymmärtänyt
höykäsen pölähtämää, mutta yhteispelillä työt sentään sujuivat.

Kahden viikon ajan sain sentään
tehdä oikeaa lottatyötäkin, kun olin
tuuraamassa erästä lomalla olevaa
muonituslottaa v. -43. Oma kehu
haisee, sanotaan. Mitäpä näitä sotaajan vaivoja enempää luettelemaan.
Kaikkien oli silloin tehtävä parhaansa. Näin jälkeenpäin ajatellen, kaiken tuolloisen yrittämisen kannustimena oli nuoruuden
antama voima, isänmaan rakkaus ja halu tehdä kaikkensa kotimaan ja oman kansansa hyväski.
Kirjoittaja on Anna Hokkanen os.
Silvast s.24.5.1920, Hankasalmen Paanalan (Venekosken) Kaarteen tytär. Asuu nykyään kotitilallaan Kangasniemellä
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Keskisen Suomen Silvastien sukukirjan tiedot on tarkistettu jo viime
vuonna. Palautetta tuli runsaasti ja tämä sukukirja on kasvanut
388-sivuiseksi. Kaikki Pieksämäen- Joroisten Silvastit kuuluvat
kaikki samaan sukuhaaraan, joka
on ollut Pieksämäellä jo ainakin
1680-luvulla. Sukuhaaran kantaisä on vuoden 1660 paikkeilla
syntynyt Juho Sylvester, jonka nimi
muuntui muotoon Juho Silvast. Juhon vaimo oli Helga Karjalainen,
jonka suku nimestään päätellen
on tullut Pieksämäelle Karjalasta
päin. Sukunimen alkuperä osoittaa selvästi, että nimi on etunimestä muuntunut sukunimeksi.
Juho Silvastilla oli viisi poikaa:
Samuli, Juho, Yrjö, Matti ja Simo.
Eniten sukua jatkoivat Samulin
jälkeläiset Pieksämäen seudulla ja
Matin jälkeläiset Joroisten tienovilla. Molemmat ottivat puolisokseen
Pieksämäen kirkkoherran Strommiuksen tyttären, joten melkoisen
varakas talo Juho Silvastillakin on
ollut, muuten ei tuohon aikaan
säätyrajan ylittävä avioliitto olisi ollut mahdollinen. Suurin osa nykyisistä Silvasteista on samalla myös
6

kirkkoherra Strommiuksen jälkeläisiä, joka ennen Pieksämäelle tuloaan toimi Porvoon kappalaisena.
Pieksämäen Vilhulassa oli 1700-luvun alussa sotilas Taneli Silvast,
jonka jälkeläisistä Silvastin suku
ei kuitenkaan jatku, vaan muuttuu Vilhusen suvuksi. Tämä osoittaa, että Tanelin oikea sukunimi
olikin Vilhunen ja Silvast vain sotilasnimi, joka osoitti, että hänen
ylläpitonsa kuului Silvastin talolle.
Pieksämäen komppaniassa oli
1700-luvun alussa sotilaana toinenkin Silvast, Juho Silvast, joka
puolestaan osoittautuu alkuperäiseltä nimeltään Juho Jormalaiseksi. Myös Juhon poika, myöskin
Juho Silvast, ryhtyi sotilaaksi, ja
hänen sotilasnimekseen tuli Juho
Sill. Nuoremman Juhon lapset kuitenkin muuttuivat hekin takaisin
Jormalaiseksi. Nuoremman sotilasJuhon pojanpojan poika Aatami Jormalainen otti kuitenkin tuntemattomasta syystä Suonenjoella taas
käyttöönsä Silvastin nimen vuonna
1865. Aatamilla ei ollut kuitenkaan poikia, joten suku Silvastin
nimellä sammui 1900-luvulla.

Uuraisissa on ollut jo 130 vuotta
myös Pieksämäen sukuhaaraan
kuuluvia Silvasteja. Siellä on kuitenkin myös oma Uuraisten Silvastien
sukuhaara, joka syntyi suunnilleen
samoihin aikoihin, kun Jeremias
Riutta-aho otti sukunimekseen Silvast. Tuolla alueella eivät sukunimet aikaisemmin olleet käytössä.
Uuraisille muuttanut poliisikonstaapeli Ville Silvast saattoi hyvinkin olla kimmokkeena Jeremiaksen uuden sukunimen ottamiselle.
Myös Jeremiaksen sisar otti Silvastin nimen, mutta veljistä tuli nimeltään Juho Salmelin ja Kalle Helminen. Nämä kaikki edellä luetellut
Silvastit ovat mukana Keskisen
Suomen Silvastien sukukirjassa.
Karjalan Kannaksen Silvastit
odottaa palautetta
Käkisalmessa oli Silvasteja jo
1670-luvulla ja nyt näyttää todennäköiseltä, että osa heistä siirtyi
Käkisalmesta Sakkolaan. Sukuhaaran kantaisä on vuonna 1690 syntynyt Samuli Silvasti, jonka etunimi
myös viittaa Käkisalmen suuntaan.
Käkisalmessa oli porvarina Samuli
Silvasti, joka ikänsä puolesta hyvin
sopisi Sakkolan Samulin isäksi.
Sakkolassa suku jatkuu Samulin
pojista Jaakosta, Simosta ja Yrjöstä.

Kaikki Sakkolan Silvastit ovat samassa sukuhaarassa ja Karjalan
Kannaksen Silvastien sukukirjassa on 134 sivua. Kannaksen
Silvastien sukuhaaran perheille
on lähetetty tämän vuoden alkupuolella omat sukutietonsa tarkistettavaksi ja täydennettäväksi.
Palautetta on jonkin verran jo tullutkin, mutta lisää vielä odotellaan.
Pohjanmaan Silvastit vuorossa
seuraavina
Pohjanmaan Sukunimet ovat toisentyyppisiä kuin muilla Silvastien asuinalueilla. Sukunimet eivät
Pohjanmaalla olleet yleisesti käytössä ja Silvastin sukuakin syntyi
eri alueilla toisistaan riippumatta
mm. asutun talon tai torpan nimestä. Kaikki Pohjanmaan Silvastit on nyt yhdistetty samaan
sukukirjaan, jossa on 105 sivua.
Suurin ja vanhin Pohjanmaan Silvastien sukuhaaroista on Kalajoen
kirkonrakentajasuku. Sukuhaaran
kantaisä oli Sipi Silvasti ja kirkonrakentajat tulivat sukuun hänen
tyttärensä Annan miehen Matti
Jylkän kautta, jonka suku myöhemmin esiintyi Silvénin nimellä.
Juho Kylmäperä muutti 1700-luvulla Sievistä Nivalaan Silvas7

tin tilalle ja sai samalla Silvastin
sukunimen. Tämä suku on jatkunut Silvastin nimellä ainakin
1800-luvun lopulle. 1700-luvun
lopulla Sievissä myös Juho Eskola otto käyttöön Silvastin sukunimen. Se suku kuitenkin sammui
Silvastin nimellä jo 1800-luvulla. 1800-luvulla Sievissä Heikki Karjaluoto raivasi perheelleen
Silvastin tilan ja sai samalla Silvastin sukunimen. Tämä sukuhaara jatkui 1900-luvulle saakka
Silvastin nimellä mm. Vaasassa.
1800-luvun alkupuolella Sievin
Kukonkylässä asui Antti Tuomala,
joka Silvastin tilan mukaan sai Silvastin sukunimen. Hänen sukunsa
jatkuu tähän päivään asti Sievissä, Kauhavalla, Kannuksessa ja
USA:ssa. Merijärveläinen Niilo Abraham Pirttikoski asui yli 10 vuotta
Amerikassa. Sieltä hän palasi Kalajoelle ja esiintyi Niku-Aapo Silvastina. Hänen sukunsa jatkuu Kalajoella tähän päivään asti. Vuonna
1881 Rautiosta muutti Sieviin
Silvastin tilalle Juho Myllymäki,
joka luonnollisesti sai Silvastin
sukunimen. Tämä sukuhaara jatkuu eri puolilla maata ja USA:ssa.

alusta lähtien. Osa talon pojista
muutti Jungarin kylän Silvastin
taloon, jolloin sukunimestäkin jäi
pois Suur-etuliite. Samasta Suursilvastin talosta muutti muitakin
eri sukuhaaraan kuuluvia Jungariin, jolloin heidänkin nimensä
muuttui Silvastiksi. Jepualla asui
myös Piensilvasteja, joilta samalla tavalla jäi pois Pien-alkuliite
ja heistä muodostui Silvasteja.

Ylistaron Topparlan kylässä asui
Iisakki Plökki, joka toistaiseksi tuntemattomasta syystä otti
nimekseen Silvast. Tämä kultaseppien sukuhaara jatkuu tähän
päivään saakka Silvastin nimellä
Isossakyrössä ja Kurikassa. Uudenkaarlepyyn Kofjoen kylässä
asui 1800-luvun alkupuolella Lauri Marken. Hänkin muutti Jungarin Silvastin taloon ja sai Silvastin sukunimen. Tätä sukua muutti
1800-luvun lopulla Amerikkaan,
josta heitä ei ole vielä tavoitettu.
Ylihärmän Kosolan kylässä asui
1800-luvun alkupuolella Jaakko
Kangas. perhe pistäytyi 10 vuoden verran Jepualla 1840-luvulla ja sillä matkalla myös tämän
perheen sukunimeksi tarttui SilJepuan Överjepon kylässä on ol- vast. 1800-luvun lopulla Alahärlut Suursilvastin talo 1700-luvun män Huhtalan kylässä asui Matti
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Ylipelkosen perhe. Tämäkin perhe muutti Jungarin Silvastin taloon ja sai Silvastin sukunimen.
Pohjanmaan Silvastien monien eri
sukuhaarojen tarkka työstäminen
ja tietojen tarkistuttaminen suvun
jäsenillä on vuorossa seuraavana ja se toteutuu osittain muusta
työohjelmasta riippuen kevään ja
syksyn välillä. Tällä hetkellä aikataulussa ollaan hyvin mukana ja
historiikin ja sukutarinoiden kirjoittamiselle sekä valokuvien sijoittamiselle jää riittävästi aikaa.

Koivukylän ja Hittolan kylissä on
ollut Silvasteja erittäin runsaasti.
Toksovan asiakirjat ovat valitettavan aukkoiset, mutta asiakirjasarjoja löytyy kuitenkin vuosilta
1834-1885 ja 1921-1934. Näiden perusteella oli selkeästi pääteltävissä, että tähän asti tuntemattomat ulkomailla syntyneet Silvastit
olivat lähtöisin Inkerinmaan Toksovasta. Näitä sukuhaaroja on viime
vuosikymmeninä päässyt muuttamaan takaisin Suomeen. Ruotsissa heitä on ollut jo kauemminkin.

Inkerinmaan Silvastit
Kun sukukirjatyötä aloitettiin kesällä 2005, oli jo heti havaittavissa, että Silvastien joukossa on erityisryhmä. Löytyi Silvasteja, joiden
varhaisvaiheita ei löytynyt Suomen
asiakirjoista, vaikka Suomessa on
mukana viime sotiin asti Karjalan
Kannas Terijoen-Metsäpirtin linjalle saakka. Ihan viime aikoina on
nettiin tullut enenevässä määrin
vuodesta 1617 saakka Ruotsiin
kuuluneen Inkerinmaan asiakirjoja. Viime kesänä vuosikokouksen
jälkeen ryhdyin järjestelmällisesti
selvittämään Inkerinmaan Silvasteja. Osoittautui, että Inkerinmaan
Toksovan pitäjässä, ennen kaikkea

Kuolleiden luettelon alkupäästä 1800-luvulta löytyy useita
1700-luvulla syntyneitä Silvasteja, joilla on yleensä mainittu myös
isännimi. Näin voidaan päästä jo
1700-luvun puolivälissä syntyneisiin henkilöihin. Silvasteja on Toksovassa jo 1800-luvun alkupuolella runsaasti. Se tarkoittaa, että he
ovat tulleet alueelle jo paljon aikaisemmin, arviolta 1700-luvun alkupuolella. Mistä he siis ovat tulleet?
Oikeastaan ainoa mahdollinen
paikka, jossa Silvasteja tuolloin oli,
on Käkisalmi, jonne on matkaa noin
100 km. Sakkolan asiakirjoissakin
on nähtävissä muutamia Inkerinmaalle muuttaneita 1700-luvun

9

loppupuolella, mutta heidänkään
jäljittämisensä ei ole toistaiseksi
onnistunut Inkerinmaan aukkoisten
asiakirjojen takia. Toksovan Silvastien etunimetkin taas tukevat Käkisalmesta muuttoa, mutta väliin
jää 1-2 sukupolvea, joten samaan
sukuhaaraan heitä ei toistaiseksi
muiden Silvastien kanssa saada.
Kirjahankkeen nykyvaihe

ennakkotilaushinnat 50 euroa sukuseuran jäsenille ja 70 euroa ulkopuolisille ovat erittäin alhaiset.
Voi olla, että kirjan hintaa joudutaan varsinaisessa myynnissä hieman nostamaan, mutta ennakkotilatut kirjat saa luvatulla hinnalla.
Kannattaa siis tilata jo nyt kirjat
itselle, lapsille ja muulle lähisuvulle. Kirjakauppa on käynytkin
hyvin, 200 tilauksen raja lähestyy.

Keskisen Suomen Silvastien, Karjalan Kannaksen Silvastien ja
Pohjanmaan Silvastien kolmen
kirjan yhteinen sivumäärä on tällä
hetkellä 627 sivua. Kirjahanketta
aloitettaessa suunniteltu sivumäärä 600 tulee siis ylittymään ja nyt
onkin tavoitteena 750-sivuinen
sukukirja. Siihen nähden kirjan

Kirjoissa on jo nyt mukana noin
12.000 henkilöä. Kirjan selkeistä
hakemistoista löytyvät kaikki henkilöt kaikilla nimillään, joilla he
ovat elämänsä aikana esiintyneet.
Sukukirjan on valmiina suuressa
sukujuhlassa Pieksämäellä vuonna
2011. Aikaa kirjan valmistumiselle
on siis enää hieman toista vuotta.

Tuntemattomia Silvastien perheitä on enää 17 kpl. Se on niin vähän,
että ne voi jo luetella tässä kirjeessä:
Aini Maria Ekroth o.s. Silvast
Hilkka Maria Sihvonen o.s. Silvasti
Elisaveta Silvasti o.s. Matikainen
Harry August Silvasti
Aino Eveli Silvennoinen o.s. Silvast
Anna Rakel Silvasti o.s. Reunanen
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25.3.1908 Loviisa - 25.4.1982
Kemiö
1.7.1909 Virtasalmi - 16.9.1981
Mikkeli
3.4.191 - 1.5.1996 Lapua
18.9.1913 Helsinki
25.2.1915 Sulkava - 27.4.1995
Helsinki
4.4.1915 Huittinen - 30.1.1987
Tampere

Aili Sylvia Silvast
Mikko Silvast
Arvo Olavi Silvasti
Liisa Marja-Leena Länsipuro o.s. Silvasti
Matti Johannes Silvasti
Katri Helena Kyllikki Silvasti o.s. Heiskanen

28.7.1923 Ruokolahti
8.8.1932 - 25.6.1985
3.6.1940 Enontekiö
14.12.1943 Tampere
30.3.1944 Oulu
30.10.1946 Längelmäki

Sisko Liisa Silvast ‡ Saari
Seija Irmeli Silvasti o.s. Oranen
Tatiana Sykiäinen o.s. Silvast
Mikhail Silvast
Svetlana Kovtoun o.s. Silvast

15.11.1958 Pielavesi
5.5.1961 Rovaniemi
3.8.1965
17.10.1967
8.2.1970

Jos tunnette tai tiedätte yhdenkin näistä henkilöistä, ottakaa
heti yhteyttä alla olevilla yhteystiedoilla. Tässä vaiheessa kiinnostavat nimenomaan henkilöiden
vanhemmat tai avioliiton kautta
sukuun tulleiden kohdalla puolison
nimi
syntymäaikoineen.
Sukukirjan tietojen tarkistaminen
alkoi toista vuotta sitten ja tänä
vuonna viimeisetkin saavat omat
tietonsa tarkistettaviksi. Kaikkiaan
tarkistuskirjeen saa lähes 1000
suvun jäsentä. Kirjeessä ovat nähtävänä kirjassa nykyisin olevat
omat tietosi, siinä on myös yksilöity, mitä tietoja vielä puuttuu.
Kun saat oman kirjeesi, palauta se
mahdollisimman pian. Niin seuraavaan työvaiheeseen eli sukuta-

rinoiden, historiikin ja valokuvien
lisäämiseen jää riittävästi aikaa.
Kirjaa varten tarvitaan myös valokuvia ja sukutarinoita. Melkoisesti
kuvia onkin jo koossa, mutta hyvässä kirjassa kuvia onkin paljon,
yksi kuva kertoo enemmän kuin
1000 sanaa. Jos löydät piironkisi
laatikosta, ullakolta tai albumeista hyviä sukukuvia, toimita ne heti
kirjan tekijälle sukukirjaa varten.
Muistathan ennen kuvien lähettämistä kuitenkin tarkistaa, että jokaisen kuvan taakse on merkitty
ketä kuva esittää. Kuvat palautetaan skannauksen jälkeen takaisin.
Myös sukutarinoita mahtuu sukukirjaan. Sinunkin sukuhaarasi on
tarinan arvoinen! Tartu siis arkailematta kynään tai tietokoneen näppäimistöön ja laita isovanhempiesi,
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vanhempiesi tai omat muisteluksesi
kirjalliseen muotoon. Kaikki saapuvat sukutarinat julkaistaan. Kielioppivihreitä ei tarvitse pelätä, koska
tekstit muokataan ja palautetaan
tarkistettaviksi ennen julkaisua.

jaasi tilannut, voit tehdä sen alla
näkyvillä yhteystiedoillani.
Kyseessä on arvoteos, joka uusitaan
vasta sukupolven kuluttua. Levitä
tietoa kirjasta myös lähisukuusi.
Parhaiten ajan tasalla sukuseuran
ja sukukirjan vaiheista pysyt seuSukuseurassa on nyt jo lähes 300 jä- raamalla säännöllisesti sukuseusentä. Kun kaikki saavat tiedon su- ran omia www-sivuja, jotka löytykuseurasta ja sukukirjahankkeesta, vät osoitteesta www.silvastit.com
nousee jäsenmäärä yli 300:n. Riittävällä jäsenmäärällä ei kirjahank- Palautettanne odottaen
keen toteuttaminen tuota taloudellisia vaikeuksia. Muista siis maksaa Ahti Kopperi
vuotuinen 20 euron jäsenmaksusi.
Myös perheenjäsenten jäsenmak- Savo-Karjalan
sut ovat tervetulleita. Sukukirjakin Sukututkimustoimisto
on sukuseuran jäsenille halvempi. Ruoritie 11
82500 KITEE
Kirjahankkeen kannattavuus perus- 013 - 229 119 tai
tuu ratkaisevasti painosmäärään, 0500 - 229 119
joka lasketaan ennakkotilausten ahti.kopperi@telemail.ﬁ
mukaan. Jos et ole vielä omaa kir- www.telemail.ﬁ/ahti.kopperi

Jäsenemme ovat kyselleet mahdollisuutta lahjoitusten tekemiseen
sukuseuralle sukukirjahankkeemme tukemiseksi. Siihen on mahdollisuus,
ilomielin! Tarkemmat ohjeet saa taloudenhoitaja Riitta- Liisalta.
Suvumme jäsen Erkki Susi-Pulliainen on lahjoittanut kirjojaan
sukuseuramme hyväksi. Kirja ELÄMÄÄ SUSI-PULLIAISENA on linjakas
teos mm. historiaa,tiedettä ja sukutarinoita. Kirjan tuotto menee kokonaisuudessaan sukukirjamme rahoitukseen.
Kirjan voit tilata Silvastin Sakarilta Jyväskylästä, hinta 30€
puh. 0500 457361 tai ps.silvast@kolumbus.fi
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Silvastien sukukokous Peurungassa 8.-9.8.2009

Silvastit kokoontuivat nyt viidettä kertaa. Aiemmat kokoontumiset olivat Kerimäellä 2003,
Joroisissa 2004, Pieksämäellä 2005 ja Savonlinnassa 2007.
Peurungassa vuonna 2009 paikalla oli 86 henkilöä. Peurungan
kuntosalit, uimahalli ja ulkoliikuntapaikat olivat kokouksen osallistujien
käytössä majoituksen hintaan kuuluvina.
Sukukokouksen aluksi Laukaan kirkkoherra Timo Vuojus esitteli 15000 jäsenistä seurakuntaansa. Kirkkoherran pitämän pienen hartaushetken
jälkeen kansanedustaja Erkki Pulliainen kertoi sukunsa yhteyksistä
Silvasteihin. Hän mm. totesi, että nykyään verkottumisen aikakautena
suku on verkottumisen kohteena, sillä asuinpaikkojen vaihtuessa ihmisen kuitenkin pitää
tuntea olevansa jostakin kotoisin. Kotipaikaksi muodostuu silloin suku. Sukututkija Ahti
Kopperi selosti sitten seikkaperäisesti Silvastin suvun vaiheita. Kopperin mukaan missään
muussa suvussa ei ole tullut esille niin mielenkiintoisia yksityiskohtia. ”Silvastin suku on
kulttuurisuku”, totesi hän. Mielenkiintoisia seikkoja sukukirjasta varmasti löytyykin, sillä
kirjassa on jo noin 10 000 henkilön tiedot. Suvun vaiheista ja sukukirjasta on lisää toisaalla
tässä tiedotteessa.
Sukuseuran vuosikertomuksissa todettiin, että toiminan pääpaino on ollut
sukututkimustyössä, jota on tehty kertyneiden varojen puitteissa. Tutkimustyötä
sukuseuralle on tehnyt Ahti Kopperi. Sukututkimustyössä on nyt saavutettu vaihe, jossa
tarkistetaan tietoja, kerätään sukutarinoita ja viimeistellään sukukirjan sivuja.
Sukuseuran
toimintasuunnitelmassa
päämääränä on Silvastien suvun
historian selvittäminen, siinä
kertyvän tiedon välittäminen suvun
jäsenille ja suvun jäsenten välisen
kanssakäymisen lisääminen.
Suvun tiedot sisältävä Silvastien sukukirja julkaistaan vuonna 2011, seuraavassa
sukuseuran kokouksessa. Samana vuonna on tarkoitus saada sukuseuran virallinen
pöytästandaari myyntiin. Vuosien 2010-2011 menoista suurin osa koostuukin sukukirjan
painatukseen liittyvistä kuluista ja sukututkimustyöstä. Jäsentiedotteet, jäsenrekisterin
ylläpito ja muut menot ovat vain noin 10% kuluista.
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Sukuseura kokoontuu edelleen kahden vuoden välein. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan,
muutaman kerran vuodessa. Jäsenmaksuksi määrättiin 20 euroa vuodessa.
Sukukokouksen yhteydessä tehdyssä kyselyssä sukuseuran vaakunaehdotusten väreistä
eniten kannatusta, yli 64 %, sai aaltokuviolla erotettu keltainen yläosa ja musta alaosa.
Kuviot ovat hopeanväriset. Kokouksen lopuksi laulettiin Keski-Suomen kotiseutulaulu.
Virallisen ohjelman jälkeen Juha Jyrkänkoski Hauholta soitti Finlandian sahalla. Kyselyn
yhteydessä kerätty palaute sukukokouksesta oli hyvin
positiivista.
Kuvassa sukuseuran hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja kokouspäivien aikana ylläpidetyn
infotiskin ääressä.

Oheisen heraldisesti hyväksyttävän luonnoksen pohjalta valmistuu sukumme
vaakuna. Vaakuna julkaistaan sukukirjan
valmistumisen yhteydessä.
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MUISTA EHDOTTOMASTI LAITTAA maksuusi laskussasi oleva viitenumero!
Joensuun seudun Osuuspankki 577005-2137701
SILVASTIEN SUKUSEURA

Jäsenmaksut 2010

Samuel Silvast
Vilhula
Suomi
6285
30.04.2010
20
esim. Samuel laittaa tämän
Sinä laitat oman laskusi numeron!

Vuoden 2010 jäsenmaksu
Tämän tiedotteen liitteenä on sukuseuran jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu on
20 euroa/perhe. Jokaisen sukuun kuuluvan jäsenmaksu on tärkeä, jotta sukukirjahankkeemme saadaan onnistumaan suunnitellulla tavalla. Kerro sukuseurastamme ja sukukirjahankkeesta lähisuvullesi. Jäsenmaksun eräpäivän näet
maksukuitista. Suorituksesi tunnistamiseksi on tärkeää merkitä viitenumero maksuun.
Mikäli osoitteessasi on tapahtunut muutoksia ilmoita uusi osoitteesi rahastonhoitaja
Riitta-Liisa Mönkköselle. Mikäli haluat jäsenmaksusi lisäksi tukea sukuseuran toimintaa voit osoittaa sen tilille Joensuun Osuuspankki 577005-2137701.
Terveisin Ossi
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Sukuseuran hallitus
Puheenjohtaja
Ossi Silvast
Tyllinkatu 9 as 2, 80160 Joensuu
Puh: 0500 494 567
Sähköposti: silvast.ossi@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja
Sakari Silvast
Tapionkatu 11-13 D 35, 40200 Jyväskylä
Puh: 0500 457 361
Sähköposti: ps.silvast@kolumbus.fi
Sihteeri
Tuomo Silvast
Retkeilijäntie 3 C 19, 70200 Kuopio
Puh: 050 410 9505
Sähköposti: tuomo.silvast@suomi24.fi
Taloudenhoitaja
Riitta-Liisa Mönkkönen
Nuottakuja 4, 76150 Pieksämäki
Puh: 040 511 0272
Sähköposti:
riitta-liisa.monkkonen@pp.inet.fi

Muut jäsenet
Maire Heiskanen, Espoo
Sähköposti: maire.heiskanen@elisanet.fi
Anneli Räisänen, Kerimäki
Sähköposti: anneli.raisanen@gmail.com
Erkki Silvasti, Savonlinna.
Sähköposti: erkki.silvasti@okabex.inet.fi
Sukututkimus:
Savo-Karjan
Sukututkimustoimisto
Ahti Kopperi, sukututkija
Ruoritie 11
82500 Kitee
(013) 229 119 tai 0500 229 119
www.telemail.fi/ahti.kopperi
ahti.kopperi@telemail.fi
MAINOSTOIMISTO
DIGIPAINO
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Muista Silvastien nettisivut www.silvastit.com.
Siellä lisätietoa suvun asioista.

