Puheenjohtajan puheenvuoro
Hyvät Sukulaiset!

sukukokouksen suunnittelu. Kokouspaikaksi on alustavasti valittu
Saimme viime kesänä päätökseen Mikkeli ja ajankohdaksi heinäkuu
suururakan, seuramme oman su- 2013.
kukirjan. Työrupeama kesti runsaat
8 vuotta. Haluan vielä tässäkin Juhlakokous Pieksämäellä oli todelvaiheessa kiittää entistä puheen- la mieleenpainuva. Lauantaipäivän
johtajaa Ossia pitkäaikaisesta ja seutukierros Silvastien aikanaan
määrätietoisesta toiminnasta pro- asuttamille paikoille loi kuvaa sujektin vetäjänä. Kiitos myös Ahti kumme vuosisataisesta elämästä
Kopperille, hänestä tuli meille kuin alueella.
sukulainen isällisenä ohjaajana ja
kirjan kokoojana. Sekä myös kaikil- Sunnuntaiaamun Jumalanpalvele Teille, jotka osaltanne vaikutitte lus kirkkoherra Janne Silvastin
siihen, että kirja on sisällöltään to- johdolla antoi hyvän pohjan sukudella mielenkiintoinen.
juhlamme avaukseen. Kiitos myös
Jorma Silvastille upeasta musiikSukujuurien, tarinoiden, tapahtu- kiesityksestä, sekä kuvataiteilija
mien ja sukupuiden tunteminen Anna Leena Händelinille tasokantaa jälkipolville sisäistä vahvuut- kaasta taidenäyttelystä (toivottata, sekä kykyä nähdä asioita ken- vasti jatkoa seuraa!). Erkki ”susi”
ties uudella tavalla. Toivon, että Pulliaisen juhlapuhe identiteetin
kirja tavoittaa mahdollisimman merkityksestä ihmisen elämälle oli
laajan lukijakunnan sukumme ja mielenkiintoinen.
suvustamme kiinnostuneiden piirissä. Kirjan ovat hankkineet myös Se, mikä näin jälkeenpäin harmuutamat kirjastot valikoimiinsa.
mittaa, oli ajanpuute, olisi ollut
Kirja on erinomainen lahja esimer- mielenkiintoista kuulla ”sana on
kiksi Jouluna tai merkkipäivinä.
vapaa” kohdassa yleisön puheenvuoroja enemmän. Tietysti kirjan
Hallituksen toiminnassa seuraava luovutus ja myynti oli kuitenkin
isompi asia on tulevan yhteisen ensisijaisena kokouksen loppuhet2

killä. Asia tullaan korjaamaan kyllä jatkossa. Tilaisuuden lopulla oli
esim. Kalajoelta reipas ja mukava
yleisöpuheenvuoro, mutta henkilön
nimi jäi saamatta, siitä tiedon, jos
mahdollista voi laittaa allekirjoittaneelle. Juhlasta lisää tämän tiedotteen sivuilla.

Simon Jylkkä-Silven Kalajoelta (sukukirjan s. 762)
Sukuseuran hallituksen ja itseni
puolesta toivotan kaikille hyvää
loppuvuotta 2012!
Sakari Silvast
puheenjohtaja

Tulevana kesänä toteutamme sukumatkan sukumme kirkonrakentajien saavutuksia kunnioittaen. Matkan kohde on Iisalmella sijaitseva
vuonna 1779 valmistunut Kustaa
Aadolﬁn kirkko. Kirkon rakentamisesta vastasi sukumme edustaja

Tilaa!
Silvastin suvun pöytäviiri
Viiri on arvokas symboli
suvun historiasta joka
kotiin!

Hinta
38,50€
+ toimituskulut

Sakari Silvast puh. 0500-457361 tai
ps.silvast@kolumbus.fi
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Tilaa Silvastien sukukirja
Heinäkuussa 2011 julkistettiin 960-sivuinen sukukirja.
Kirjassa on mukana kaikkiaan 23 sukuhaaraa:
Keskisestä Suomesta Pieksämäki-Joroinen,
Vilhusen ja Jormalaisen Silvasteiksi muuttuneet
sotilas¬sukuhaarat, sekä Uuraisten Silvastien
sukuhaara. Karjalan Kannakselta on mukana
Sakkolan Silvastit ja kolme Inkerinmaan Toksovan
sukuhaaraa. Pohjois-Pohjanmalta on mukana
Kalajoen Silvastit ja kuusi muuta 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 Silvastista muuksi muuttaneet. Heitä ovat Siltari,
Lummelahti, Silvaniemi, Sajanto, Satela, Eteläperä, Silvolahti, Uimola,
Varpiainen ja Silvento. Huomattavan paljon kirjassa on myös Silvasteihin liittyviä Hämäläisiä, Karjalaisia, Markkasia, Nykäsiä, Oksasia,
Ylösiä ja Jylkkiä. Lisäksi kirjassa on runsaasti historiatietoa.
Kirja on oiva lahja esim. Jouluna tai merkkipäivänä.
Kirjan hinta on jäsenille 65€ ja muille 85€, hintoihin lisätään postituskulut. Kirjan voi tilata sukuhallituksen jäseniltä, heidän yhteystiedot
takasivulla.

4

Sukututkijan nurkkaus
Pieksämäen viime kesän suuri sukujuhla on nyt jo itsekin historiaa.
Yllättävän nopeasti sujunut sukukirjan valmistuminen oli sukuseuralta todellinen voimain koetus.
Kaikki sujui hyvin ja rahat riittivät
hankkeeseen. Mielestäni tärkeintä kuitenkin on, että sukukirja on
täydellinen ja tarkka esitys koko
suvusta. Periaatteeni on kaikissa
kirjahankkeissa ollut, että sukuseuraa ja sen hallitusta ei rasiteta
kohtuuttomasti sukukirjan yksityiskohdilla, vaan työ käsittää kaiken
alusta valmiiseen kirjaan saakka.
Tämä toteutui käsitykseni mukaan
myös Silvastien sukukirjan kohdalla. Kokonaisuuteen kuuluu kirjan
lisäksi myös sukuseuran muiden
hankkeiden, talouden ja jäsenkunnan kehittäminen.
Sukukirja käsittää Silvastit neljältä eri kulmakunnalta: Pieksämäen-Joroisten, Sakkolan-Toksovan,
Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilta. Liittyvätkö nämä
Silvastit verisiteillä toisiinsa, ei tullut sukutiedostojen kautta varmuudella esille. Nyt onkin käynnistetty
sukuseurassa hanke, jolla DNAtestein todistetaan mahdollinen

sukulaisuus. Tulokset eivät aivan
vielä ole valmiit, mutta käsitykseni
mukaan Sakkolan ja Toksovan Silvastien pitäisi ainakin osoittautua
sukulaisiksi toisilleen. Jos sen lisäksi Pieksämäen ja Sakkolan Silvastit osoittautuisivat sukulaisiksi,
olisi se jo melkoinen yllätys. Lopullinen selvyys saadaan muutaman
kuukauden sisällä. Aikanaan voisi
vielä saman testin tehdä Lapinjärven-Elimäen Silfvasteille, jolloin
selviäisi onko suvussa vielä enemmän musikaalista taustaa. Onko
Jean Sibelius sittenkin samoja Silvasteja kuin Pieksämäen Silvastit?
Tämän talven olen ahkeroinut erityisesti Vaittisen sukukirjan kanssa.
Se pitää saada kirjapainolle huhtikuussa. Pojallani, Antti Kopperilla,
on samanaikaisesti ollut käynnissä
Stenbergin sukukirjan teko. Molemmat kirjat ilmestyvät Kiteellä
heinäkuussa. Vaittisen sukukirjasta
tulee yksi Suomen suurimmista ja
suurin toimistoni ohjelmassa ilmestynyt sukukirja. Sivuja siihen tulee
2000 ja henkilöitä noin 30.000.
Vuonna 2013 ilmestyvät kirjapainosta Strandénien ja Silvosten sukukirjat. Jatko-ohjelmaakin on ja
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kysyntä on todella vilkasta. Joskus
tuntuu, että kaikki Suomen suvut
haluavat oman sukukirjansa heti.
Niinhän se ei ole mahdollista ja
joistakin hankkeista olen joutunut
kieltäytymään. Suuren hyvän sukukirjan laatiminen vaatii runsaasti
aikaa. Esimerkiksi Vaittisen sukukirjaa olen tehnyt vuodesta 1997
alkaen. Sen valmistamisessa on
siis mennyt 15 vuotta.

käytäntö, joka vaatii jokaiselta tutkijalta rekisteriselosteen ja uudet
tutkimusluvat, ennekuin 100 vuotta nuorempiin asiakirjoihin pääsee
käsiksi. On osoittautunut, että uusi
käytäntö hieman hankaloittaa ja
hidastaa tutkimustyötä. Kuitenkin,
jos luvan perusteet ovat kunnossa, on tutkiminen edelleen mahdollista. Tiedonhankinnan osalta
Maistraatti on nyt tullut entistä
tärkeämmäksi ja seurakunnat jääSukututkimuksen teko on kokenut vät monesti toissijaiseksi tiedon2000-luvulla monia muutoksia, hankinnan lähteeksi.
joista olen sukuseuranne vuosikokouksissa teille monesti jo kerto- Kaikki viimeisimmät muutokset
nutkin. Kirkkohallitus suositteli, merkitsevät sukuseuroille lisäänettei sukututkijoita enää päästet- tyneitä tutkimuskustannuksia tai
täisi kirkkoherranvirastoihin suku- epätäydellisempiä
tutkimuksia.
aan tutkimaan. Perusteluna asi- Silvastit olivat siis liikkeellä täsalle oli ainoastaan yhden tutkijan mälleen oikealla hetkellä, kun tärtekemä vaatimus saada tutkia joka keisiin tietokantoihin vielä pääsi
ikistä seurakunnan asiakirjaa julki- edullisesti käsiksi. Tärkein hansuuslain mukaisesti. Tästä päätök- kinta sukuseuralle oli Väestörekissestä ovat nyt joutuneet kärsimään terikeskuksen tiedoston hankinta
noin 10.000 alan harrastajaa ja kaikista Suomen Silvasteista viihieman yli 10 alan ammattilaista. meisenä vuonna, kun tiedostoja
Onneksi vielä muutamat kirkkoher- vielä voi hankkia. Ja mikä parasta,
rat ymmärtävät tutkimustyön mer- joka ikinen Silvasti saatiin tavalla
kityksen ja antavat edelleen tutkia tai toisella mukaan sukukirjaan.
asiakirjojaan. Allekirjoittaahan jo- Kirjanne on siis 100-%:nen. Onkainen tutkija sitoumuksen siitä, neksi olkoon!
ettei väärinkäytä tietoja.
Savo-Karjalan
SukututkimustoiMyös
arkistolaitoksessa
astui misto täytti tämän vuoden alussa
1.9.2011 voimaan uusi tutkimus- 10 vuotta. Juhlia vietettiin työn
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merkeissä. Toimeksiantojahan oli
jo paljon aikaisemminkin, mutta yritysmuodon valinta oli pakko
tehdä, kun alv-raja ylittyi vuoden
2002 alussa. Samalla muuten
tulivat Suomessa käyttöön euromerkkiset pelivälineet. Avajaisten
kanssa yhdessä olivat myös nelipäiväiset juhlat, kun sukututkija
vietti puolen vuosisadan juhliaan.
10 vuotta on lyhyt aika ihmisen
elämässä, mutta on siinä toisaalta

ehtinyt saada sukukirjoihin sivuja
noin 13.000 kappaletta ja henkilöitä noin 150.000.
Kiitos hyvästä yhteistyöstä Silvastien sukuseuralle ja menestystä sukuseuranne uusille hankkeille!
Ahti Kopperi

Sukukokous Mikkelissä 2013
Sukutietojen päivitys

Sukuseuran toiminnan
tukeminen

Sukututkija Ahti Kopperi pitää yllä
sukumme tietoja. Jos perhepiirisi
henkilötiedoissa tapahtuu muutoksia, niin ilmoita niistä Ahti Kopperille. Tieto on tärkeä joskus tulevaisuudessa mahdollisesti julkaistavaa
sukukirjaa varten!

Tue Silvastin sukuseuran toimintaa. Voit tehdä lahjoituksia ja ohjata mm. merkkipäivämuistamiset
sukumme tutkimustyön tukemiseksi seuran tilille. (esim. mahdolisten lahjojen sijasta toivon
huomionosoitusta sukuseuramme
toiminnan tukemiseksi)

Yhteystiedot:
Savo-Karjalan
Silvastin Suku ry,
Sukututkimustoimisto
Joensuun Osuuspankki
Ahti Kopperi
577005-2137701
Ruoritie 11, 82500 Kitee
(013) - 229 119 / 0500 - 229 119
ahti.kopperi@telemail.ﬁ
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Tunnelmia viimekesäisestä
sukukokouksesta Pieksämäeltä

Sukujuhlan lauantain ohjelman aluksi lähdimme täyden bussiväen kera sukumatkalle, jonka ensimmäinen kohde oli Vilhulan kylässä sijaitseva ”Silvasti”,
joka oli lähes 200-vuoden ajan Silvastin suvun omistuksessa. Käyntikohde oli
nykyään Ylösten omistama Vilhulan talo, jossa isäntäväki otti meidät avosylin
vastaan.

Vilhulasta jatkoimme retkeä Mammolan tilalle, jota Silvastit aikoinaan asuttivat. Tilaa isännöi nykyisin Räisäset. Vastaanotto oli sydämellinean ja
isäntäväki oli valmistautunut vierailuumme mielenkiintoisella esitelmällä
tilan historiasta.
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Luovutimme sukumme viirin Mammolan talon isäntäväelle.

Kirveskoskella sijaitseva maanpuolustusmuseo on todellinen aarreaitta suomen sotien ajoilta.Varsinkin talvi-ja jatkosodan runsas materiaali antaa laajan kuvan sen ajan armeijastamme. Museota isännöivät sukumme edustajat
Anja ja Heimo Häyrinen.
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Viimeisenä vierailukohteena oli historiallinen Grotenfelt-suvun omistama
Järvikylän kartano, jossa Mammolan lampuoti Johannes Silvast toimi aikoinaan hyvin arvostettuna pehtoorina (tilanhoitajana).

Sukuviiri luovutettiin Järvikylän kartanon nykyiselle haltijalle kiitokseksi
vierailusta.
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Ahti Kopperi julkisti uunituoreen
sukukirjan sunnuntain juhlassa.
Monen vuoden työn tulokset ovat
sukumme nähtävillä ja luettavissa.

Tilaisuudessa kukitettiin ”pääesiintyjät” vas. Jorma Silvasti, Erkki Pulliainen, Ahti Kopperi, Janne Silvast, Ossi Silvast.

“Vipinää ja vilskettä”
Lopuksi sitten alkoi kirjojen luovutus. Kirjapöydän äärellä kävi kuhina kun kirjoja
luovutettiin uusille omistajilleen.
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”Historian lehtien havinaa”
Raahen Lehti 21.7.1900

Mikkeli 30.6.1905
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Lähde: Kansalliskirjasto/
Historiallinen sanomalehtikirjasto

Suur-Savo 14.11.1910

Kansalliskirjaston historiallinen sanomalehtikirjasto on oiva paikka tutkia
vanhoja sanomalehtiartikkeleita ja tutustua samalla historiaan.
http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/browse.html?action=mnemonic

Arvoisat sukulaiset
Tarvitsemme vihjeitä seuraavaan sukukokouksen järjestelyihin
2013 Mikkeliin. Laita ehdotuksia esiintyjistä ja ohjelmasta vaikka
syksyyn mennessä, sähköpostilla tai puhelimitse hallituksen jäsenille. Myös toiveita sukuseuran toiminnan kehittämiseen voi lähettää.
Hallitus
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SUKUSEURAN MATKA IISALMEEN 9.-10.6.2012
Toimintasuunnitelman mukaan järjestämme sukumme kirkonrakentajien työn
kunnioittamiseksi tutustumismatkan Iisalmella sijaitsevaan Kustaa Aadolfin
kirkkoon. Kirkko on tällä hetkellä vanhin Pohjois-Savon puukirkoista, joka
on kalajokelaisen rakennusmestari, kirkonrakentaja Simon Jylkkä-Silvénin
(1747-1798) ensimmäisiä merkittäviä kirkkorakennuskohteita.
Alustava ohjelma
la 9.6.

klo 10.00

lähtö linja-autolla Pieksämäeltä

klo 10.30

Varkaus

klo 11.45

Kuopio

klo 13.00

Kustaa Aadolfin kirkkoon tutustuminen

klo 14.30

Suomen sodan aikaisen Koljonvirran taistelun
tarina, käynti paikalla.

klo 16.00

majoittuminen Runnin kylpylähotelliin

klo 18.00

Päivällinen
mahdollinen iltaohjelma

su 10.6.

klo 08.00

aamiainen

klo. 10.30

käynti Iisalmen torilla ja kalamarkkinoilla

klo 14.00

saapuminen Pieksämäelle

Retken hinta 120€/hlö, edellyttää vähintään 20 henkilön osallistumista
Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetus Pieksämäki-Iisalmi-Pieksämäki
- majoitus Runnin kylpylähotellissa Iisalmella kahdenhengen huoneissa.
- kylpylän käyttö
- päivällinen ja aamiainen hotellilla
Sitova ilmoittautuminen 30.4. mennessä
Sakari Silvastille puh. 0500-457361 e-mail ps.silvast@kolumbus.fi
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MUISTA EHDOTTOMASTI LAITTAA maksuusi laskussasi oleva viitenumero!

Joensuun seudun Osuuspankki 577005-2137701
SILVASTIEN SUKUSEURA

Jäsenmaksut 2012

Samuel Silvast
Vilhula
Suomi
6285
30.04.2012
20
esim. Samuel laittaa tämän
Sinä laitat oman laskusi numeron!

Vuoden 2012 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 Sakari
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Sukuseuran hallitus
Puheenjohtaja
Sakari Silvast
Liinaharjankatu 15 A 10, 40200
Jyväskylä
Puh: 0500 457 361
Sähköposti: ps.silvast@kolumbus.fi

Muut jäsenet
Erkki Pulliainen
Urheilutie 30, 79600 Joroinen
Puh: 050 511 3142
Sähköposti:
susi.pulliainen (at) gmail.com

Varapuheenjohtaja
Ossi Silvast
Mustolankatu 3 A 5, 80200 Joensuu
Puh: 0500 494 567
Sähköposti: silvast.ossi@kolumbus.fi

Maire Heiskanen
Pajutie 8 H 1, 02770 Espoo.
Puh: 050 371 6415
Sähköposti: maire.heiskanen@elisanet.fi

Sihteeri
Tuomo Silvast
Kirjosiipi 10, 70900 Toivala
Puh: 050 410 9505
Sähköposti: tuomosilvast@gmail.com
Taloudenhoitaja
Riitta-Liisa Mönkkönen
Nuottakuja 4, 76150 Pieksämäki
Puh: 040 511 0272
Sähköposti:
riitta-liisa.monkkonen@pp.inet.fi

Anneli Räisänen, Kerimäki.
Sähköposti: anneli.raisanen@gmail.com
Sukuseuran hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä
viidestä jäsenestä.
Sukuseuran hallituksesta on erovuorossa
kahden vuoden välein pidettävissä sukukokouksissa kolme jäsentä.

Digipaino

Markku 0400 640 370 • Jouni 050 593 7553
www.dmprint.ﬁ, aineisto@dmprint.ﬁ
Minna Canthin katu 6, Jyväskylä

