
TIEDOTE 1/2008

Käkisalmi oli 1600-luvulla merkittävä Silvastien 
asuinpaikkakunta. Ensisyksyn retki suuntautuu 

esi-isiemme Käkisalmeen ja Karjalaan.
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Kesä 2007 on kaukana takana ja tal-
ven selkä reippaasti ylitetty. Syyske-
sällä pidettiin Silvastien sukuseura 
ry:n kokous Savonlinnassa, jonne 
oli kokoontunut noin sata henkilöä. 
Kaunis ilma ja avara kokouspaikka 
loivat tapahtumalle loistavat puit-
teet. Parhaat kiitokset Jorma Sil-
vastille ja Chieko Okabe Silvastille 
kauniista musiikkiesityksestä. Kii-
tokset myös Silvaniemen perheille 
mahdollisuudesta tutustua Moijin 
kartanoon ja kuulla historiatietoja 
sukuumme liittyvistä asioista.  Ko-
kouksen järjestäminen vaatii myös 
työpanoksen, josta kiitos kaikil-
le järjestelyissä mukana olleille.

Sukuseuran virallisessa kokoukses-
sa päätettiin tulevan kahden vuoden 
toimintalinjoista ja valittiin hallitus. 
Kokouksen yhtenä merkittävimpänä 
ja myös haasteellisimpana päätökse-
nä oli sukukirjan julkaisuun liittyvän 
suunnitelman hyväksyminen. Suku-
kirjamme toteutuu noin 600 sivuise-
na ja sen arvioitu julkaisuvuosi on 
2011. Suunnitelman toteuttaminen 
on jo käynnistetty ja saat siitä tietoa 
jo tämän tiedotteen mukana. Toivon 
jokaiselta aktiivisuutta sukutieto-

jen ja kuvien lähettämisestä Ahti 
Kopperille. Tällä tavoin voimme jo-
kainen vaikuttaa kirjan sisältöön ja 
mielenkiintoisuutteen. Kirjan julkai-
seminen edellyttää riittävää painos-
määrää ja tästä syystä on tärkeää, 
että palautat kirjan ennakkotilaus-
kortin mahdollisimman pian. Tie-
toa sukukirjaan liittyvistä asioista
saat myös internetsivuiltamme.   

Kesällä 2008 elokuussa toteutamme 
matkan Käkisalmeen ja Sakkolaan. 
Matkakohde on valittu siksi, että ai-
nakin osa Silvastien suvusta on ollut 
aikoinaan asuttamassa näitä paikka-
kuntia.  Tällaisella matkalla on hyvä 
tilaisuus tutustua toisiin suvun jäse-
niin ja näin ollaan lisäämässä sukum-
me jäsenten keskinäistä tuntemista. 
Matkan toteutuminen edellyttää vä-
hintään kolmenkymmenen henkilön 
mukaan lähtöä ja järjestelyistä vas-
taa JaPi-Matkat. Tiedotteemme si-
säsivuilla on tarkempaa tietoa mat-
kasta. Toivon runsasta osanottoa! 

Reipasta vuoden jatkoa! 

Ossi Silvast
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Sukumme sukukokous pidettiin kauniissa kesäkaupunki Savonlinnassa. Osan-
ottajia oli runsas sata. Vierailimme sukumme perinteikkäässä Moijin -kartanos-
sa, jossa isäntä Johannes Silvaniemi kertoi tilan historiasta hyvin mielekiintoi-
sen tarinan. Varsinaisen mausteen toi kokoukseen maailmankuulu sukumme 
tenori Jorma Silvasti, joka upealla esiintymisellään yhdessä viehättävän vaimonsa Chie-
kon kanssa esiintyi juhlaväelle iltapäivällä. Heitä säesti pianotaitelija Matti Asikainen.  

Johannes Silvaniemi kertoo kartanon 
historiaa.

Jorma Silvasti vaimonsa Chieko Okabe-Sil-
vastin kanssa, säestäjänä Matti Asikainen.

Paikalle oli saapunut runsaasti suku-
seuran jäsentä. Kaunis ilma suosi osanot-
tajia Moijin kartanon pihamaalla.

Moijin kartanon pihapiirissä riitti 
vilskettä kokousosallistujien hyöriessä 
tutustumassa tilaan ja sen historiaan.
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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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Silvastien sukukirjan kirjoitus on 
edennyt jo melko pitkälle. Yli puo-
let koko kirjasta on kirjoitettu. Vä-
estörekisterin tiedot Silvasteista on 
siirretty sukukirjoihin, joita on tällä 
hetkellä vielä neljä: Pieksämäki-
Joroinen, Sakkola, Kalajoki ja Sie-
vi. Kirjoissa on jo nyt mukana lähes 
7.000 henkilöä. Kirjan selkeistä ha-
kemistoista löytyvät kaikki henkilöt 
kaikilla nimillään, joilla he ovat 
elämänsä aikana esiintyneet. Täl-
lä hetkellä kirjoista puuttuu vielä 
52 Silvasti-perheen tiedot, heidän 
tavoittamisensa on juuri nyt käyn-
nissä. Sukukirjan on valmiina suu-
ressa sukujuhlassa vuonna 2011.

Sukukirjan valmistuminen voi tun-
tua kaukaiselta, mutta sitä se ei ole. 
Työtä on vielä runsaasti ja jokaisella 
perheellä on vuorossa omien tieto-
jensa täydentäminen. Sukukirjan 
tietojen tarkistaminen alkaa tänä 

talvena Pieksämäen-Joroisten Sil-
vastien sukuhaarasta. Työ jatkuu 
vuoteen 2010 saakka ja kaikkiaan 
tarkistuskirjeen saa noin 1000 suvun 
jäsentä. Kirjeessä ovat nähtävänä 
kirjassa nykyisin olevat omat tietosi, 
siinä on myös yksilöity, mitä tietoja 
vielä puuttuu. Kun saat oman kir-
jeesi, palauta se hyvissä ajoin. Niin 
seuraavaan työvaiheeseen eli suku-
tarinoiden, historiikin ja valokuvi-
en lisäämiseen jää riittävästi aikaa.

Valokuvia ja sukutarinoita 

Kirjaa varten tarvitaan myös valo-
kuvia ja sukutarinoita. Melkoi-
sesti 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 otoksia suvusta, toimita ne 
heti kirjan tekijälle sukukirjaa var-
ten. Muistathan ennen kuvien lä-
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hettämistä kuitenkin tarkistaa, että 
jokaisen kuvan taakse on merkitty 
ketä kuva esittää. Kuvat palautetaan 
niiden skannauksen jälkeen takaisin.
Sukutarinoita mahtuu myös runsaas-
ti sukukirjaan. Sinunkin sukuhaarasi 
on tarinan arvoinen! Tartu siis arkai-
lematta kynään tai peräti tietokoneen 
näppäimistöön ja laita isovanhempi-
esi, vanhempiesi tai omat muiste-
luksesi kirjalliseen muotoon. Kaikki 
saapuvat sukutarinat julkaistaan. Kie-
lioppivihreitäkään ei tarvitse pelätä, 
koska tekstit muokataan ja palaute-
taan tarkistettaviksi ennen julkaisua. 

Sukuseuran jäsenmäärä 

Sukuseurassa on nyt jo 230 jäsen-
tä. Kun kaikki saavat tiedon suku-
seurasta ja sukukirjahankkeesta, 
uskotaan jäsenmäärän nousevan 
300:aan. Kun sukuseuran jäsen-
määrä on oikeassa suhteessa suvun 
kokoon, ei kirjahankkeen toteutta-
minen tuota taloudellisia vaikeuk-

sia. Muista siis maksaa vaatima-
ton 15 euron jäsenmaksusi. Myös 
oman perheen perustaneet lapset 
ovat tervetulleita uusiksi jäseniksi.

Valmis sukukirja

Valmiin kirjan arvioitu sivumäärä 
on 600 sivua ja myyntihinta suku-
seuran jäsenille vain 50 €. Muille 
kun sukuseuraan kuuulumattomille 
kirjan hinta on 70 euroa, joten sik-
sikin kannattaa nyt olla sukuseuran 
jäsen. Kirjahankkeen kannattavuus 
perustuu ratkaisevasti painosmää-
rästä, joka lasketaan ennakkotila-
usten mukaan. Palauta siis tämän 
tiedotteen välissä oleva kirjatilaus-
korttisi. Muista samalla varata kir-
jat myös lapsillesi. Kyseessä on 
arvoteos, joka uusitaan vasta su-
kupolven kuluttua. Levitä tie-
toa kirjasta myös lähisukuusi.

jatkuu ->
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Parhaiten ajan tasalla sukuseuran 
ja sukukirjan vaiheista pysyt seu-
raamalla säännöllisesti sukuseuran 
omia www-sivuja, jotka löyty-
vät osoitteesta www.silvastit.com
Sivujen ylläpitäjänä toimii jatkossa 
sukuseuran sihteeri Tuomo Silvast 
ja sivut päivitetään ajan tasalle. Si-
vuston kautta voit myös toimittaa 
sukutietosi, tehdä kirjatilauksen tai 
vaikkapa ottaa yhteyttä hallituksen 
jäseniin. Kannattaa tutustua. Tämän 
tiedotteen mukana saat myös suku-
seuran uuden esitteen. Siihen on 
tiivistetysti koottu tärkeimmät asi-
at sukuseurasta. Esitteessä olevan 
repäistävän jäseneksi ilmoittautu-

miskortin voit antaa vaikka lähisu-
kuusi henkilölle, joka ei vielä ole 
mukana sukuseuran toiminnassa.

Palautettanne odottaen

Ahti Kopperi

Savo-Karjalan 
Sukututkimustoimisto
Ruoritie 11
82500 KITEE
013 - 229 119 tai 0500 - 229 119
ahti.kopperi@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/ahti.kopperi
www.kolumbus.fi/ahti.kopperi

Erikoismatkojen asiantuntija 

JaPi - Matkat  Oy 
 

KÄKISALMI JA SORTAVALA 15.-17.8.2008 
 
Matkareitti: Varkaus – Vaalimaa – Viipuri – Kuusaa – Kiviniemi – 
Sakkola – Käkisalmi – Hiitola – Lahdenpohja – Sortavala –Värtsilä 
- Varkaus 
 
Matkan hinta: 330,00 �/hlö 
 
Hintaan sisältyy: kuljetus, majoitus, ryhmäviisumi, 
hoitokuluvakuutus, puolihoito 
 
Ilmoittautumiset JaPi-Matkoille viimeistään 15.7.2008 
    

www.japi-matkat.fi 
e-mail: myynti@japi-matkat.fi 

puh/fax: 05 35593 65 

KÄKISALMI JA SAKKOLA 15.-17.8.2008

Tarkemmat aikataulut ilmoitamme myöhemmin
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KÄKISALMI JA SORTAVALA ELOKUUSSA  2008  

 
Matkareitti  
 

1. päivä Varkaus -  Vaalimaa, rajanylitys – Viipuri, ostosaikaa, 
kiertoajelu, ruokailu -  Kuusaan motelli, majoitus  

 
2. päivä Aamiainen - Lähtö kohti Kiviniemeä - Käynti Sakkolan 

kirkonmäellä - Käkisalmi, ruokailu -  
Tutustuminen Käkisalmen linnaan ja –kaupunkiin -  
Majoitus 

 
3. päivä Aamiainen – Hiitola – Lahdenpohja – Sortavala, ruokailu – 

Värtsilä, rajanylitys – Varkaus 

 
Matkapäivät 15.-17.08.2008 

 
Matkan hinta 330,00 /hlö, kun lähtijöitä vähintään 30 

   
   
   Matkan hintaan sisältyy 

Kuljetus, majoitus 2h-huoneessa, puolihoito, ryhmäviisumi,  
hoitokuluvakuutus  

 
 Ilmoittautuminen JaPi-Matkoille viimeistään 15.7.2008 
  Ryhmäviisumin hankintaa varten tarvitaan passinkopio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JaPi-Matkat Oy 
Helsingintie 1 B 14 
49460 Hamina 
Puh/Fax 05-3559365 
myynti@japi-matkat.fi 

KÄKISALMI JA SAKKOLA ELOKUUSSA 2008

Tarkemmat aikataulut ilmoitamme myöhemmin
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Sukuseuramme on toiminnassaan päässyt vaiheeseen, jossa suku-
vaakunan toteuttaminen on ajankohtaista. 

Sukuseuramme hallitus on kokouksessaan 24.11.2007 päättänyt 
julistaa vaakunan suunnittelukilpailun. Kilpailuun voivat osallistua 
kaikki sukuumme kuuluvat henkilöt avustajineen.

Suunnitteluehdot
Vaakunan suunnittelun pohjana pitäisi luonnollisesti olla piirteitä 
sukumme historiaa peilaavista elementeistä:
- karjalaisuus 
- savolaisuus 
- maatalous 
- edistyksellisyys 
- musiikki 
- kauppa, jne.

Ehdotuksen tulee olla selkeä ja tyylikäs, muutamiin elementteihin 
keskittyvä.

Vaakunaluonnos pitää tehdä A4- kokoiselle paperille. 

Sukuhallitus päättää ehdotuksen valinnasta ja pidättää oikeudet 
muutoksiin, sekä luo jatkossa säännöt vaakunamme käytöstä.

Kilpailutöiden palautus
Kilpailuesitykset on toimitettava 30.09.2008 mennessä osoittee-
seen:
pj. Ossi Silvast
Tyllinkatu 9 as 2
80160 JOENSUU
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Kilpailuehdotukset on varustettava nimimerkillä ja tiedot suunnit-
telijan nimestä ja yhteystiedoista  toimitetaan erillisessä suljetussa 
kirjekuoressa,  jossa on päällä kilpailutyössä käytetty nimimerkki. 
Tämä puolueettoman valinnan takaamiseksi.

Palkitseminen ja kilpailun ratkaisu
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Silvastien sukukirja. Voittaja, 
sekä toiselle sijalle tullut esitys palkitaan myös sukukirjalla. Lisäksi 
hallitus päättää mahdollisesta lisäpalkinnosta voittaneelle esitykselle.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, sekä aihe päivite-
tään “silvastit.com”-sivuille.

Vaakunoista löytyy tietoa netistä, esim. hakusanalla “sukuvaakuna”.

Toivomme innokasta ja ennakkoluulotonta, sekä luovaa “ryntäystä” 
piirustuspöydän ääreen.

Tärkeintä on ideat, ulkoasua voidaan kyllä muokata jatkossa, joten ei 
tarvitse olla alan osaaja tässä vaiheessa suunnittelua. 
Kaikki mukaan!      

Silvastien sukuseuran hallitus



Puheenjohtaja
Ossi Silvast
Tyllinkatu 9 as 2, 80160 Joensuu
Puh: 0500 494 567
Sähköposti: silvast.ossi@kolumbus.fi
 
Varapuheenjohtaja
Sakari Silvast
Lakkakuja 2-4 as 1, 40340 Jyväskylä
Puh: 014 - 281 030, 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 
(huom. muuttunut)
 

Muut jäsenet
Anneli Räisänen, Kerimäki. 
Sähköposti: anneli.raisanen@gmail.com
Marja Sairanen, Savonlinna. 
Sähköposti: marjasairanen@luukku.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.kolumbus.fi/ahti.kopperi

Sukuseuran hallitus

www.digimainosmimmit.fi

MAINOSTOIMISTO
DIGIPAINO

Silvastien sukuseuraan kuuluu yli 200 jäsentä. Yhdessä saamme 
aikaan paljon, kun jokainen maksaa jäsenmaksunsa. Tämän tie-
dotteen liitteenä on sukuseuran jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu 
on 15 euroa/perhe. Jokaisen sukuun kuuluvan jäsenmaksu on 
tärkeä, jotta sukukirjahankkeemme saadaan onnistumaan suun-
nitellulla tavalla. Kerro sukuseurastamme ja sukukirjahankkeesta 
lähisuvullesi. Jäsenmaksun eräpäivän näet maksukuitista. Suori-
tuksesi tunnistamiseksi on tärkeää merkitä viitenumero maksuun. 
 
Mikäli osoitteessasi on tapahtunut muutoksia ilmoita uusi osoit-
teesi rahastonhoitaja Riitta-Liisa Mönkköselle (yhteystiedot 
ylempänä sivulla, huomaa muuttunut sähköpostiosoite). 
Mikäli haluat jäsenmaksusi lisäksi tukea sukuseuran toimintaa, 
voit osoittaa sen tilille Joensuun Osuuspankki 577005-2137701. 
 
Terveisin Ossi

Vuoden 2008 jäsenmaksu


