Puheenjohtajan puheenvuoro
Tervetuloa sukuseuran
kesäkokoukseen 20 – 21.7 2013

Riitta-Liisa
tään.

Silvastien Sukuseuran sukukokous
lähestyy. Kokoonnumme tulevana kesänä Mikkeliin. Perinteikäs
Kyyhkylän Kartano ympäristöineen
tarjoaa meille oivallisen paikan
viettää heinäkuinen viikonloppu
yhdessä, syventäen sukujemme
historiatietoja ja nykypäivän kuulumisia.

Lauantai-ilta huipentuu yhteiseen
illanviettoon tanssiladossa ruokaillen sekä musiikista ja tanssista
nauttien. Tilaisuudessa voi vapaasti käyttää puheenvuoroja.

Mönkkönen

käsitöi-

Sunnuntai on sitten varsinainen
kokous- ja juhlapäivä. Virallisessa sukukokouksessa valitaan uusi
hallitus. Olisi hyvä, että saisimme
joka sukuhaarasta edustuksen hallitukseen. Se antaisi toimintamme
kehittämiselle parhaan perustan.
Kokousjuhlaan tuo jälleen oman
mielekiintoisen puheenvuoronsa
sukututkija Ahti Kopperi.

Ohjelma alkaa lauantaina yhteisellä kieroajelulla, jonka aikana
tutustumme Mikkelin varsin merkittävään historiaan. Käymme mm.
Silvastin Kartanon maisemissa,
Päämaja- ja viestikeskus Lokin
museoissa ja tutustumme moniin
muihin kiinnostaviin paikkoihin. Toivotan Sinut ja perheesi tervetulTeemme pysähdyksen myös van- leeksi Silvastien sukukokoukseen.
hassa pappilassa toimivaan Kenkäveroon. Pysähdyksen aikana voi
tehdä esim. ostoksia paikallisissa
käsityö- ja puutarhamyymälöissä.
Kierrokselle mahtuu mukaan 50
ensin ilmoittautunutta.
Kokoustiloissa on myös taidetta
esillä, sillä sukumme jäsen Annaleena Händelin tuo sinne maalauksiaan ja taloudenhoitajamme
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Sakari Silvast
Silvastien sukuseuran
puheenjohtaja

Tervetuloa Kyyhkylään!
Kyyhkylän Kartano sijaitsee Saimaan rannalla, 7 km Mikkelistä Porrassalmen harjumaisemissa. Pihapiirissä sijaitseva viehättävä 153 vuotta vanha kartano toimii hotellina vuoden jokaisena päivänä. Kartanoa vastapäätä sijaitsee kesällä 2011 valmistunut uusi ja moderni hotelli
Rustholli, josta löytyy 32 tilavaa huonetta. Alueeltamme löytyy myös vanhanajan tanssilato
sekä idyllinen rantasauna paljuineen. Kesäkahvila Rantakyyhky palvelee asiakkaitamme kesäaikaan päivittäin säävarauksella.
Olemme iloisia, että saamme toivottaa sukuseuranne vieraaksemme. Oheiseen olemme koonneet tietoa majoitusten ja ruokailujen varaamisesta sekä muista käytännön asioista sekä sukukokouksenne ohjelman.
OHJELMA

Lauantai 20.7.2013
11.00
12.00
14.00
15.00
16.00
18.30
20.00
23.30
24.00

Lounas
Kiertoajelu klo 12-15
Majoittuminen klo 14 alkaen
Ilmoittautuminen info-pisteellä,
taidenäyttelyyn tutustuminen, myyntitoimintaa, vapaata seurustelua
Kyyhkylän esittely ja historia
Päivällinen Tanssiladolla
Illanvietto Tanssiladolla
Tanssia, yhteislaulua, karaoke, puheenvuoroja
Valomerkki
Ilta päättyy
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Sunnuntai 21.7.2012
8.30-10 Aamiainen Kartanolla majoittuville
Taidenäyttelyyn tutustuminen, myyntitoimintaa
10.00 Hallituksen kokous
11.00 Lounas Kartanolla
12.30 Sukuseuran kokous
14.00 Iltapäiväkahvit kokousaulassa
14.30 Juhla
17.00 Tilaisuus päättyy

ILMOITTAUTUMINEN SEKÄ RUOKAILU- JA MAJOITUSVARAUKSET
Olemme varanneet majoituskiintiön, josta voitte varata majoituspakettinne itse. Mainitsettehan varausta tehdessänne varaustunnuksen ”Silvastien sukuseura”
Kaikki varaukset voitte tehdä vastaanotostamme numerosta 0440203320 tai sähköpostilla myyntipalvelu@kyyhkyla.fi kerrottehan varausvaiheessa mahdolliset erityisruokavaliot, sekä allergianne. Varaukset tehtävä viimeistään 20.6. mennessä. Tämän jälkeen
vapautamme ylimääräiset huoneet muiden asukkaiden varattavaviksi. Pyydämme Teitä
ilmoittautumaan siinäkin tapauksessa, että osallistutte juhlaan ilman tarjoilua ja majoitusta.
LAUANTAIPAKETTI (Sisältää majoituksen Kartanoaamiaisella sekä lounaan)
Mikäli huoneet varataan 20.5.2013 mennessä
Kartano: 1hh 103 €/vrk ja 2hh 73 €/hlö/vrk
Rustholli: 1hh 113 €/vrk ja 2hh 78 €/hlö/vrk
20.5.2013 jälkeen varatut huoneet
Kartano: 1hh 114 €/vrk ja 2hh 78,50 €/hlö/vrk
Rustholli: 1hh 124 €/vrk ja 2hh 83,50 €/hlö/vrk
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KIERTOAJELU Tutustumme Mikkelin historiallisiin kohteisiin ja pysähdymme mm.
Kenkäverossa, jossa ostosmahdollisuus. Osallistumismaksu 10-15 € (osanottajamäärästä
johtuva) 50 ensiksi ilmoittanutta mukaan! Maksu bussissa.
LAUANTAIN LATOILLALLINEN (sisältää illallisen ja ohjelman) 30 €
SUNNUNTAIPAKETTI
(Sisältää Kartanon sunnuntailounaan sekä iltapäiväkahvit makealla kahvileivällä) 29 €
MUUT AKTIVITEETIT ALUEELLA
Kesäkahvila Rantakyyhky palvelee Kyyhkylän rannassa joka päivä säävarauksella klo 12-19.
Rantakyyhkystä löydät herkulliset vitriinituotteet, raikkaat virvokkeet sekä maistuvat jäätelöt. Käy nauttimassa vaikkapa oluttuoppi tai lasi kuohuvaa viihtyisällä ranta-alueella.
Alueellamme on tasokas minigolfrata, kaksi tenniskenttää sekä beach volley -kenttä. Vasttaanotostamme voitte vuokrata välineet ja ottaa kisat kaverin kanssa. Meiltä saa myös lainaksi erilaisia kesäpelejä kuten Mölkky tai Petanque.
Taiteilija Ritva Nurmen kierrätystaidenäyttely on avoinna joka päivä.
Ulkoilmasta voi nautiskella Kyyhkylän aluetta kiertävillä luonto- ja kuntopoluilla. Halutessanne voitte ottaa kävelysauvat mukaan vastaanotostamme.
Lämpimästi tervetuloa Kyyhkylään!
Silvastin Sukuseura ry, Hallitus

5

Kyyhkylän Kartanon väki

AJO-OHJE KYYHKYLÄÄN
Mikkelin keskustasta (tai 5-tien liittymästä
Mikkelin kohdalla) ajetaan etelään Ristiinan
ja Kouvolan suuntaan tietä nro 15 noin 2 km.
Käännytään vasemmalle tielle nro 62 Anttolan
ja Puumalan suuntaan. Noin 300 m päässä
käännytään oikealle Porrassalmen museotielle.
Ristiinan suunnasta tietä 13/15 tultaessa
käännytään 10 km ennen Mikkeliä oikealle
Porrassalmen museotielle.
Puumalan/Anttolan suunnasta tietä nro 62
Mikkeliin tultaessa juuri ennen tien 13/15
T-risteystä käännytään vasemmalle Porrassalmen museotielle.
Kyyhkylä sijaitsee Porrassalmen museotien varrella, tieltä opasteet alueelle.
Navigaattorit eivät välttämättä löydä "Kyyhkyläntie" osoitetta, joten perille löytää varmasti
kun laittaa osoitteeksi Porrassalmentie. Tämän tien varrelta tulee selkeät kyltit Kyyhkylään.
Koordinaatit:
N 61°38.024"

Sukutietojen päivitys
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!

Sukuseuran toiminnan
tukeminen
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
Sukututkimustoimisto
Silvastin Suku ry,
Ahti Kopperi
Joensuun Osuuspankki
Ruoritie 11, 82500 Kitee
577005-2137701
(013) - 229 119 / 0500 - 229 119
ahti.kopperi@telemail.ﬁ
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Kustaava Silvastin Polku
Olen palannut maailmanmatkalta
Joroisiin, pitäjään, josta minut lähdettiin synnyttämään Varkauden
synnytyssairaalaan juhannuksena
1938. Kirkonkylän Urheilutien
omakotitalon työhuoneen ikkunasta avautuu nukkumalähiömaisema.
Siihen ilmestyy talveksi puiden
välistä pilkistäviä talojen päätyjä.
Kesäksi maisema sulkeutuu – lehtipuut tekevät tehtävänsä. Ruokinnan ansiosta linnusto ja oravakanta on runsasta. Ohikulkevat
ihmiset vilkuttavat. Mukava tapa.
Haarasten mökkiyhtymän kesämökki on Kaitaisilla. Käyn Pihlaalla kalassa. Syömme paljon
kalaa. Kaitaisille pääsee myös ikivanhaa vitostietä pitkin. Ainakin
kerran kesässä automme käyttää
tätä mutkaista riista- ja karjapolkua aikanaan noudatellutta reittiä.
Viholanniemen suojakson jälkeen
Lahnalahden kohdalla tie kaartuu
voimakkaasti vasemmalle. Kaarrosmaisemaa hallitsee nyt niin
kuin sotien jälkeenkin Hallanvahdin talo. Natuset asuttivat taloa
nuoruudessani. Heidän elantonsa tuli kaloista, riistasta, metsätöistä ja kananmunien myynnistä.
Joroisten kirkonkylältä tullessa
kanalan jaloittelutarhan oikealla
puolella oli kaikesta päätellen iki-

vanha lanssipaikka, johon tukkeja oli Viholanniemen tuoreilta ja
kuivilta kangasmailta lumikeleillä
tuotu ja edelleen viety sahoille.
Lanssipaikalla oli mahtava mesimarjakasvusto todisteena menneestä.
Lanssipaikalta lähti paljon käytetty kinttupolku. Ukkini ja mummoni jälkeen Jäppisen sisarukset
Pekka, Niilo ja Miina harjoittivat
karjataloutta Valkeisen torpassa ja
kuljettivat kesäkeleillä voita markkinoille reppupelissä. Ukkini kuoli
tapaturmaisesti 1800-luvun puolella, jolloin huolto vastuu siirtyi mummilleni Kustaavalle. Huoltopolku
ansaitsee Kustaavanpolun nimen.
Eduskunta käsittelee näillä
valtiopäivillä
metsälainsäädännön uudistamista ajatuksena laillistaa niin sanottuun jatkuvaan
kasvatukseen perustuva metsänkäsittely. En käytä ilmaisua ”metsänhoito”, meneillään olevassa
muutoksessahan luotetaan luontoonkin hitusen nykyistä enemmän.
Pekka Jäppinen oli Kustaavanpolun päässä olevien metsien
käsittelyssä metsämestari. Sisaruksilla oli olettama tilan vuotuisista menoista verot mukaan
luettuna, samoin voimyynnin vaatimattomista tuloista. Pekka oli
merkinnyt männyt, jotka minäkin
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vuonna tultaisiin myymään tukkeina Hallanvahdin lanssipaikalle vietyinä. Samoin oli olemassa
käsitys voista saatavista tuloista.
Muutoin luonto tuotti sen,
minkä sisarusparvi kulutti ja
verotkin tuli maksettua. Niilo muuten halusi, että hänet oli
merkitty verovelvolliseksi. Pekka tähän hymyillen suostui. Porukalla verot sitten maksettiin.
Kyllä Hallanvahdin Natusten
emäntäkin oli talousnero. Pystykorvani kerran jahdista palattua livahti kanalaan ja suoritti joidenkin

kanojen ennenaikaisen hengenmenetyksen. Asia hoidettiin laskettujen raatojen mukaan paikan päällä,
mutta emäntäpä lähetti ”tarkistuslaskentaan” perustuvan lisälaskun,
eikä muuten kovin vaatimattoman.
Muutaman päivän pähkäilyn jälkeen
maksoimme mitä pyydettiin. Mehän
kuljimme heidän maittensa kautta.
On tämä Joroinen upeaa seutua, ei ihme että tämä kelpasi jo
Ruotsin vallan aikaan kartanoherrojen ja -rouvien asuinympäristöksi.
Erkki Pulliainen

Juhlatarjous!
Sukukirja ja viiri
kokouksesta
erikoishintaan
kokoukseen
osallistujille

Kirja 50€
Sukuviiri 30€
Kannattaa ostaa vaikka lahjaksi
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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
sotilassukuhaarat, sekä Uuraisten Silvastien
sukuhaara. Karjalan Kannakselta on mukana
Sakkolan Silvastit ja kolme Inkerinmaan Toksovan
sukuhaaraa. Pohjois-Pohjanmaalta 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.
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!
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Silvastien sukuseura ry
ESITYSLISTA

•
•

Talousarvio jaksolle 2014-2015.
Jäsenmaksut vuosille 2014 ja 2015.

Sukuseuran kokous
Kyyhkylän kartano, Kyyhkyläntie 6 A,
Mikkeli
21. heinäkuuta 2013 klo 12.30

9§

Sukuseuran hallitus
”Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja --,
varapuheenjohtaja -- ja viisi muuta
jäsentä.”
Nykyinen hallitus
Sakari Silvast, pj.
Ossi Silvast, varapj.
Riitta-Liisa Mönkkönen, taloudenhoitaja
Tuomo Silvast, sihteeri
Maire Heiskanen
Erkki Pulliainen
Anneli Räisänen

1§
•

Kokouksen avaus
Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja
Sakari Silvast.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltai
suus
”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 ääntenlaskija valinta

5§

Kokouksen työjärjestys

6§

Toimintakertomus, tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot
”Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi.”
Toimintakertomus sukukokousten väliseltä
ajalta.
Tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausun
not vuosilta 2011 ja 2012.

•
•
7§

Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8§

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 20142015 sekä vuotuiset jäsenmaksut
Jäsenmaksu oli 20 € vuonna 2012 ja 15 €
vuonna 2013.
Toimintasuunnitelma sukukokousten väliselle jaksolle.

•
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Erovuorossa Maire Heiskanen
Riitta-Liisa Mönkkönen, Ossi Silvast
Erkki Pulliainen ei ole käytettävissä hallituksen
jäseneksi. Seuran sihteeri, taloudenhoitaja ja
muut tarvittavat toimihenkilöt voivat olla myös
hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.
•
Valitaan sukuseuran hallituksen puheenjohtaja.
•
Valitaan kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
10 § Tilintarkastajat
Varsinaiset tilintarkastajat 2012-2013 ovat Erkki
Silvasti, Savonlinna ja Matti Silvasti, Kuopio.
Varatilintarkastajat 2012-2013 ovat Tuija Silvast
ja Arttu Ässämäki.
•
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa ajanjaksolle 20142015.
11 § Muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 § Kokouksen päättäminen

MUISTA EHDOTTOMASTI LAITTAA maksuusi laskussasi oleva viitenumero!

Joensuun seudun Osuuspankki 577005-2137701
SILVASTIEN SUKUSEURA

Jäsenmaksut 2013

Samuel Silvast
Vilhula
Suomi
6285
30.04.2013
15
esim. Samuel laittaa tämän
Sinä laitat oman laskusi numeron!

Vuoden 2013 jäsenmaksu
Tämän tiedotteen liitteenä on sukuseuran jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu on
15 euroa/perhe. Jokaisen sukuun kuuluvan jäsenmaksu on tärkeä, jotta sukuseuramme toimintaa voidaan kehittää 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@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:
riittaliisa.monkkonen@gmail.com

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.

Muista Silvastien nettisivut www.silvastit.com.
Digipaino

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

