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Sukuseuran kokouksen pitopaikkana 2009 on kauniin
Peurunkajärven rannalla oleva Kylpylähotelli Peurunka
Tervetuloa!

Näin se aika kuluu, siitä on kohta
kuusi vuotta, kun Silvastit tapasivat
Kerimäellä. Lapsen kehitykseen verrattaessa lähestymme kouluikää, alkutaival on ollut hieman haparoivaa
ja toimintatapoja ja arvoja etsivää.
Olemme kuitenkin tänä aikana saavuttaneet vakiintuneen aseman ja
toimintamme on hyvässä vireessä.
Sukumme on rekisteröitynyt viralliseksi sukuseuraksi Silvastien sukuseura ry:si ja toiminnallamme
on selkeät periaatteet, tavoitteet ja
päämäärä. Keskeisin tavoitteemme
tällä hetkellä on saattaa loppuun sukututkimustyö ja painattaa sen tulokset kirjaksi vuoteen 2011 mennessä.
Mitä sitten on saatu aikaan? Sukumme taustoja on selvitetty vuoteen
1660, rekisterissämme on noin 8000
henkilöä, tiedot ovat selkeässä järjestyksessä tulostettavissa kirjan sivuiksi. Nämä tiedot muodostavat jo
376 sivua tulevasta noin 600 sivun
sukukirjasta. Keskinäistä yhteydenpitoa ylläpidetään lähettämällä 1 – 2
sukutiedotetta vuosittain jäsenille, internetissä ylläpidettävien sukuseuran
sivujen kautta ja kahden vuoden välein pidettävillä sukukokouksilla. Valmista sukutietoa on saatavissa kirjana
seuraavista sukuhaaroista Pieksämäki-Joroinen, Sakkola, Sievi ja Kalajoki, tilaukset suoraan Ahti Kopperilta.
Kaiken aikaansaadun on tehnyt mahdolliseksi seuraavat perusasiat. Suvun
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jäsenet ovat antaneet henkisen tuen
toiminnalle ja maksaneet vuosittain
15 euron jäsenmaksun. Jäsenmaksu on ainut tulonlähde sukuseuralle
ja näillä rahoilla maksetaan sukututkimustyö ja juoksevat kustannukset. Jokainen sentti on lyhentämättömänä käytetty näihin kuluihin
ja tositteet löytyvät kirjanpidosta.
Sukututkimustyön ja sukuseuran
perustamiseen liittyvissä asioissa
olemme asiantuntemuksen saaneet
Ahti Kopperilta. Toiminnan käytännön asioiden pyörittämisestä vastaa
sukuseuran hallitus. On ollut erinomainen asia, että joukostamme on
löytynyt jatkuvasti henkilöitä, jotka ovat vastuuntuntoisesti antaneet
työpanoksensa veloituksetta sukuseuran käyttöön. Erittäin merkittävänä asiana olen kokenut myös sen,
että olemme sukuseurana pystyneet
välttämään keskinäiset ristiriidat.
Jäsenrekisterin ajan tasalla pito vaatii jatkuvaa työtä ja on tärkeää, että
sinä kohdaltasi muistat ilmoittaa
kaikki muutokset omista tiedoistasi. Muutoksista ilmoitetaan RiittaLiisa Mönkköselle, yhteystiedot
löydät tiedotteen viimeiseltä sivulta.
Tiedotteen liitteenä on tämän vuoden jäsenmaksu, jonka pyydän maksamaan eräpäivänä. Jäsenmaksujen
maksuissa on ilmennyt pientä huolimattomuutta, jonka toivoisin olevan

taakse jäänyttä elämää. Lähestymme
sukukirjan julkaisuvuotta 2011 kovaa
vauhtia ja meillä ei ole varaa menettää maksuvalmiuttamme, jos aiomme
pitää sovitusta aikataulusta kiinni.

tumana, lauantain iltapäivä ja ilta
vapaamuotoisissa merkeissä ja sunnuntai sukukokousasioissa, asiasta
tarkemmin tiedotteen seuraavilla sivuilla ja myöhemmissä tiedotteissa..

Hyvä Silvastit tästä jatketaan! Tavataan suurella joukolla sukukokouksessa Peurungassa

Valoisaa kevättä ja hyvää mieltä
kaikille!

Ossi Silvast
8-9.8.2009. Tapaaminen on ajatel- Puheenjohtaja
tu toteuttaa kaksipäiväisenä tapah-

Riitta Maria Heino - VILHULA
Riitta Maria Heino on kirjoittanut kirjan Vilhulan kylän historiasta.
Vilhulan kylähän sijaitsee nykyisen Pieksämäen liepeillä, osin
mm. Naarajärven rannoilla. Vilhula on ollut merkittävä Silvastien
asuinpaikka jo 1600-luvulta saakka. Kirjassaan Heino kuvaa laajasti kylän historiaa ja myös Silvastien elämää alueella, jossa
suku on avioitunut useiden paikkakunnalla olevien sukujen kanssa. Kirjaa voi tiedustella Riitta Maria Heinolta puh. 50-3014473
(kirjaa rajoitetusti)
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Tervetuloa Silvastit Peurunkaan!
Silvastien sukuseura ry:n kokous Kylpylähotelli Peurungassa 8. – 9.8.2009
lauantai – sunnuntai
Peurunka sijaitsee Laukaassa kauniin Peurunkajärven rannalla, Jyväskylän
seudulla vain 20 minuutin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Peurunka on
monipuolinen hyvinvointipalveluiden keskus, joka tarjoaa upeat puitteet niin
kokoukselle kuin virkistävälle lomallekin.
Peurungasta löytyy mm. kylpyläosasto kuntosaleineen, hemmotteluhoitoja
tarjoava Day & Aqua Spa Nautilus sekä viihde- ja ruokamaailma Villipeura.
Peurungassa on mitä upeimmat maastot omatoimiseen liikkumiseen sekä
vuokrattavissa on erilaisia pelikenttiä sekä liikuntavälineitä. Katso lisää sekä
tutustu Peurungan monipuolisiin palveluihin osoitteessa: www.peurunka.fi
Sukukokouksen ohjelma:
8.8.2009 lauantai
14.00
alkaen huoneiden vastaanotto
omatoimista tekemistä esim. Kylpylään ja kuntosaleihin
tutustumista, ulkoilua, vapaa-ajan ohjelmaan osallistumista yms.
18.45
vapaa-muotoinen tapaaminen päivällisen merkeissä ravintolan
illalliskabinetissa.
9.8.2009 sunnuntai
07.30
alkaen aamiainen majoittujille
(huoneiden luovutus 12 mennessä)
11.00
lounas bufeesta
12.00
kokous alkaa
14.00
iltapäiväkahvit
16.00
kokous päättyy
Varattavissa kolme erilaista kokouspakettia:
Sukukokouspaketti la - su (ei sisällä majoitusta)
päivällinen lauantaina sekä lounas sunnuntaina bufeesta
lauantain päivällisbufeessa lisäksi tervetulomalja
kokoustila
iltapäiväkahvit
38,75 e / aikuinen ja 26,90 e / lapset 4 – 13v.
Sukukokouspaketti lounaalla
lounas bufeesta
kokoustila
iltapäiväkahvit 21,60 e / aikuinen ja 16,90 e/ lapset 4 – 13 v.

4

Sukukokouspaketti kahvilla
kokoustila
iltapäiväkahvit
7,90 e / aikuiset ja lapset yli 4 v.
Sukukokoukseen osallistuminen tulee varata ennakkoon Peurungan
myyntipalvelusta. Varauksen voitte tehdä puhelimitse numerosta 020 751 6300
tai sähköpostilla osoitteeseen peurunka@peurunka.fi. Varatessanne muistakaa
mainita koodi ”Silvastien sukukokous”. Saapuessanne ilmoittautukaa hotellin
vastaanottoon. Kokouspaketin maksaminen tapahtuu saapuessa vastaanottoon.
Varaukset viimeistään 27.7.2009 mennessä ja mahdolliset peruutukset
31.7.2009 mennessä.
Sukukokoustamme varten olemme varanneet huonekiintiön, josta jokainen tekee
itse oman huonevarauksensa Peurungan myyntipalveluun, sekä huolehtii
mahdollisesta peruutuksesta. Huonekiintiö on voimassa 20.7.2009 saakka.
Kylpylähotellin päärakennus
2 hh
117 e / vrk
1 hh
94 e / vrk
Peurunkapihan rivitalohotellihuone
2 hh
103 e / vrk
1 hh
84 e / vrk
Peurunkamäen rivitalohotellihuone
2 hh
89 e / vrk
4 hh
119 e / vrk (2 aikuista ja 1-2 lasta, huoneessa kaksi
kerrossänkyä)
Lisävuoteet
Aikuiset
Lapset 4 – 13 v.

34e / vrk
17 e / vrk

Hintoihin sisältyy: aamiainen bufeesta, kylpylän ja kuntosalien vapaa käyttö,
ohjelmamaksu tanssiravintolaan (ei ke, to eikä erikoisiltoina) sekä ohjattua
vapaa-ajan ohjelmaa.
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Silvastien sukukirjan kirjoitus on taas
edistynyt. Yli puolet koko kirjasta
on kirjoitettu. Väestörekisterin tiedot
Silvasteista on siirretty sukukirjoihin, joita on tällä hetkellä vielä neljä:
Pieksämäki-Joroinen, Sakkola, Kalajoki ja Sievi. Kirjoissa on mukana
lähes 8.000 henkilöä. Kirjan selkeistä
hakemistoista löytyvät kaikki henkilöt kaikilla nimillään, joilla he ovat
elämänsä aikana esiintyneet. Pieksämäen Silvastien 1700-luvun alun
sukuhaaroja on nyt onnistuttu yhdistämään samaan sukuun kuuluviksi.
Tällä hetkellä kirjoista puuttuu vielä
42 Silvasti-perheen tiedot. Sukukirjan on tarkoitus olla valmiina suuressa sukujuhlassa vuonna 2011. Aikaa
on siis enää hieman yli kaksi vuotta.

vielä puuttuu. Kun saat oman kirjeesi, palauta se mahdollisimman pian.
Niin seuraavaan työvaiheeseen eli
sukutarinoiden, historiikin ja valokuvien lisäämiseen jää riittävästi aikaa.

Työtä on vielä runsaasti ja jokaisella
perheellä on vuorossa omien tietojensa täydentäminen. Sukukirjan tietojen
tarkistaminen alkoi vuosi sitten ja jatkuu tänä keväänä Pieksämäen Vilhulan Silvastien sukuhaarasta. Syksyllä
ovat vuorossa Sakkolan Silvastit. 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

Sukutarinoita mahtuu myös runsaasti sukukirjaan. Sinunkin sukuhaarasi
on tarinan arvoinen! Tartu siis arkailematta kynään tai peräti tietokoneen
näppäimistöön ja laita isovanhempiesi, vanhempiesi tai omat muisteluksesi kirjalliseen muotoon. Kaikki
saapuvat sukutarinat julkaistaan. Kielioppivihreitäkään ei tarvitse pelätä,
kos-ka tekstit muokataan ja palautetaan tarkistettaviksi ennen julkaisua.
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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
niiden skannauksen jälkeen takaisin.

Sukuseurassa on nyt yli 200 jäsentä.
Kun kaikki saavat tiedon sukuseurasta ja sukukirjahankkeesta, uskon
jäsenmäärän nousevan 300:aan. Kun
sukuseuran jäsenmäärä on oikeassa
suhteessa suvun kokoon, ei kirjahankkeen toteuttaminen tuota taloudellisia
vaikeuksia. Muista siis maksaa 15 euron jäsenmaksusi. Myös perheenjäsenten jäsenmaksut ovat nyt tervetulleita.

Positiivista palautettanne innolla
odottaen

Valmiin kirjan arvioitu sivumäärä on
600 sivua ja myyntihinta sukuseuran
jäsenille vain 50 €. Muut kuin sukuseuran jäsenet joutuvat maksamaan
kirjasta 70 euroa, joten siksikin kannattaa nyt olla sukuseuran jäsen. Kirjahankkeen kannattavuus perustuu
ratkaisevasti painosmäärästä, joka lasketaan ennakkotilausten mukaan. Kirjatilauksia on koossa jo toista sataa.
Jos et ole vielä omaa kirjaasi tilannut,
voit tehdä sen alla näkyvillä yhteystiedoillani. Muista varata kirjat myös
lapsillesi. Kyseessä on arvoteos, joka
uusitaan vasta sukupolven kuluttua.
Levitä tietoa kirjasta myös lähisukuusi.

Huom!
Sukututkimuksen nettitiedostot ovat
lisääntyneet viime aikoina voimakkaasti. Työssäni tarvitsen entistä
enemmän nopeita nettiyhteyksiä,
joita entinen yhtiöni Elisa ei pysty enää tällä alueella järjestämään.
Sen johdosta toukokuun alusta yhteystietoni muuttuvat seuraavasti:

Parhaiten ajan tasalla sukuseuran ja
sukukirjan vaiheista pysyt seuraamalla säännöllisesti sukuseuran omia
www-sivuja, jotka löytyvät osoitteesta www.silvastit.com

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

sähköpostiosoite:
ahti.kopperi@telemail.fi
www-sivut:
www.telemail.fi/ahti.kopperi

Osoitemuutokset
Mikäli osoitteessasi on tapahtunut muutoksia ilmoita uusi osoitteesi Riitta-Liisa Mönkköselle.
Puh: 040 511 0272
Sähköposti:
riitta-liisa.monkkonen@pp.inet.fi
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Joroinen on maaseutupitäjä SydänSavossa, kolmion Kuopio, Mikkeli ja
Savonlinna keskipisteessä. Jääkauden
perääntymisvaiheessa muodostuneet
soraharjut ja savikkomaat ovat muodostaneet ihanteellisen maanviljelysympäristön, joka historiallisesti
sopi erinomaisesti leviävän asutuksen
etuvartioasemaksi.
Tämän huomasivat aikanaan RuotsiSuomen kuninkaatkin. Häränpää kunnan vaakunassa kielii edistyksellisestä maataloustuotannosta jo varhain. Vauraat herraskartanot vahvistavat muodostunutta vaikutelmaa.
Viljava maaperä ja harjumuodostelmien tarjoama suosiollinen pienoisilmasto merkitsivät hyviä satoja, kunhan peltojen ravinnehuolto hoidettiin kunnolla. Maanviljelysosaaminen oli tullut kartanoiden ruotsinkielisten herrojen
ja rouvien mukana, sitä ei tarvinnut pitkän kaavan mukaan yritysten ja erehdysten kautta kokeillen hankkia paikan päällä. Korsirehua
hyödyntävä
nautakarja oli peltojen ravinnekierron
kannalta olennainen asia. EteläPohjanmaalla pidettiin 1700-luvulla nautakarjaa jopa vain
peltojen ravinnekierron takia. Joroisissa
perustarkoitus oli varmaankin sama,
mutta täällä ei tyydytty vain ravin8

nekierron varmistamiseen; ylijäämäliha myytiin tarvitsevien markkinoille. Lähimmät ostokykyiset
markkinat löytyivät 1800-luvulla
ja 1900-luvun alussa Viipurista.
Ongelma oli tietenkin siinä, kuinka naudanliha saatiin tuoreenna
markkinoille. Tähän oli tarjolla
näppärä mutta samalla fyysisiä ponnistuksia vaativa keino. Ajettiin myyntiin
tarkoitettu karja laumoina silloisia kärryteitä pitkin ostajien tuntumaan. Karjanajajat saattoivat jäädä maalikylään,
Viipuriin, tai palata hevoskyydissä
takaisin Joroisiin odottamaan seuraaajoerää. Tämän kaavan mukaan toimi Ossian (Ossi) Ferdinand Pulliainenkin. Hänen äitinsä oli Kustaava
Vilhelmiina Silvast ja isänsä Aukusti (Kusti) Pulliainen. Kustaava syntyi vuonna 1848 ja Kusti
vuonna 1853 ja heidän lapsensa Ossi vuonna 1888. Kustaava ja
Kusti olivat Koskenhovin torppareita ja asuttivat Joroisten Viholanniemellä Valkeisentorppaa. Kun
tulevaisuuden näkymät eivät olleet kovinkaan häppöiset, Ossi
päätti jäädä karjansaattokuljetuksen jälkeen Viipuriin, mistä hän
matkusti Pietariin suutarinoppiin.
Näin teki moni muukin tuolloinen savolainen, kun tilaisuus tarjoutui. Viime
sodan jälkeen heidän monet jälkeläi-

set palasivat Sisä-Suomeen, Karjalan kaivovettä isälle Varkauteen. KaikKannaksen Savosta aikanaan lähteneet ki ”lomamatkat” tehtiin sukulaisiin
Pulliaiset Muhokselle Oulun lähelle. Joroisiin, mm. Sydänmaalle Silvasteille ja Vilholanniemelle Ossin
Ossin tie kulki toisin. Valmistut- synnyintaloon, jota asuttivat tuoltuaan teknikoksi hän sai kenkä- loin sukulaisiin kuuluvat Jäppiset.
tehtaanjohtajan pestin Odessaan Ossian Ferdinand kuoli Varkaudessa
Ukrainaan. Vallankumous pysäyt- 17.1.1955. Aivoverenvuoto yllätti
ti Mustanmeren rannikolla savo- kesken asunnonvaihdon Varkauden
laistamisen tuolla erää. Kolmen Taulumäellä sijaitsevassa liikekiinteisviikon pakomatkan jälkeen hän pää- tössä. Ossian Ferdinandille ja hänen
si Tampereelle, jossa kuitenkin val- puolisolleen Hilkka-Liisalle (os. Sinerkoisten ja punaisten vihanpidon vo; isä oli muuttanut sukunimen Snellvuoksi pakeni Saksaan, missä hän man Sinervoksi) syntyi neljä, joista
oli Weitzmann&Co:n- nimisen ken- vanhin 23.6.1938 syntynyt Erkki Ossi
kätehtaiden koneita valmistavan Olavi lähti yliopistolliselle opintielle.
tehtaan ”päämontööri” tehtävänä
käynnistää kenkätehtaita siellä, min- Hän väitteli eläintieteessä filone koneet oli myyty. Suomessa hän sofian tohtoriksi vuonna 1965 ja
oli sittemmin kenkätehtaiden Val- pyydettiin hoitamaan eläintieteen
ve, Mantere ja Esa tekninen johtaja. professuuria
Oulun
yliopistoon
Tehdaura päättyi tubiin. Siitä toivut- vuonna 1975. Nimityksen hän sai
tuaan Ossi ryhtyi kenkä-ja nahka- seuraavana vuonna. Hän erosi prokauppiaaksi Varkauteen. Tyyliltään fessuurista vuonna 2001, koska
hyvin
”vanhanaikainen”
kaup- ei olisi kansanedustajan tehtävän
pa oli turistinähtävyys, mitä täy- vuoksi palannut hoitamaan virkaansa.
densi kauppiaan laaja kielitaito
Oulun yliopistossa Erkki toimi eläinOlennaista oli joroislaisuuden säilyt- tieteen laitoksen ja Perämeren
täminen korkeimpana identiteettinä. tutkimusaseman esimiehenä ja luonTässä tarkoituksessa Ossi rakennutti nontieteellisen tiedekunnan dekaaniJoroisten Ruokojärvelle kaksi kerrok- (1980-87). Samanaikaisesti hän toimi
sisen talon, jonka pihalla oli hirsistä Helsingin yliopiton Sallassa sijaittehty navetta. Perhe asui Koilli- sevan Värriön tutkimusaseman johsenjärven rannalla yli puolet vuo- tajana (1967-2003). Vuosina 1968desta. Pojat Erkki ja Yrjö kävivät 1977 Erkki toimi erilaisissa johpyytämäsä Koillisesta kalaa läpi totehtävissä tvk-laisesssa ay-liikkesvuoden ja ajoivat polkupyörällä sä (mm. TVK:n hallituksen jäsene9

nä ja Virkamiesliiton varapuheenjohtajana).
Hän
kuuluu
suomalaisen vihreän liikkeen perustajiin. Vuonna 1987 hänet valittiin
ensimmäisen kerran eduskuntaan
ja on sittemmin tullut viisi kertaa
uudelleenvalituksi. Oulun kaupunginvaltuustoon hän on kuulunut yhtäjaksoisesti vuodesta 1985 lähtien.
Erkki Pulliainen on tullut tunnetuksi
”Susi-Pulliaisena”. Epiteetti johtuu susien kanssa samassa häkissä elämisestä
1960-luvulla ja lajin muustakin tutkimuksesta. Erkki on tunnettu myös tietokirjailijana. Hän on kirjoittanut yli
50 kirjaa, kun mukaan luetaan yhteiste-

okset toisten tietokirjailijoiden kanssa.
Tieteellisiä ja puolitieteellisiä kirjoituksia on yhteensä yli 500, sanomalehtijuttuja tuhansia. Hän sai
Tietokirjailijapalkinnon vuonna 2007.
Erkin sisaruksista Riitta-Liisa on
toiminut mm. pankinjohtajana, Yrjö
ja Marita liike-elämän erilaisissa
tehtävissä. Erkin lapsista Harri on ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö, Virpi erikoissairaanhoitaja, taidemaalari ja sopraanolaulaja. Lapsista
nuorin Rauli opiskelee tietotekniikkainsinööriksi.
Erkki Pulliainen

Tilanne Sukuvaakuna-asiassa
Vaakunoista on valmistunut neljä ehdotusta, joihin toivomme kannanottoja ja myös
mahdollisia uusia esityksiä. Oheisissa vaakunoissa on pohjana savon värit musta/
keltainen, karjalan värit musta/punainen.
Keihäs, tähkä, G-nuottiavain, jotka symboloivat sukumme historiaa. LÖYTYYKÖ SUVUSTAMME HERALDIIKAN
ASIATUNTIJAA, joka avustaisi vaakunaasian loppuun viemisessä mm. vaakunan rekisteröinnissä ym. siihen liittyvissä asioissa.
Toivomme yhteydenottoja puheenjohtajaan
varapuheenjohtajaan tai sihteeriin!” SS
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Pieksämäen pitäjässä Mammola, Rummukan kylällä, yksi Järvikylän kartanon sivutila. Voidaan sanoa: Savon
Silvastien alkukoti. Minun isäni isä,
Ananias Silvast (1854-1910) syntyi sisarussarjaan, 4 poikaa, 5 tyttöä.
Tästä joukosta Järvikylän Grotenfelt
pestasi
tiloilleen työnjohtajia, etumiehiä. Osa veljistä viljeli Mammolaa
lampuotilaisina erittäin ansioituneesti.
Ananias oli työnjohtajana Heimolan hovissa Pieksämäen-Suonenjoen rajalla
vuoteen 1902, jolloin kartano myi sivutilojaan pois. Perhettä oli karttunut 5 poikaa ja 2 tyttöä. Grotenfelt etsi myynnissä
olevia tiloja Silvasteille. Johannekselle
joka oli Järvikylän kartanossa, tai
hänen pojilleen, mm. Moijen hovin.
Ananiaksen perheelle löytyi tila Joroisten Kiekalta, Taipale, jonne perhe
muutti v. 1902. Isäni, Ananias nuorempi (1891-1976), oli silloin vielä kansakouluiässä.
kfkalöa
Pari tarinaa suvun “perintönä”. Adam
ja Heikki olivat vanhempia vel-

jiä. Talvella ennen perheen muuttoa
he olivat hevosen kanssa metsätöissä ja
koira oli mukana. Illan tullen koira palasi takaisin Heimolaan perheen luokse.
Siellä koira sai nuhteet, kun jätti pojat
Kiekalle ja taas koira joutui ”paluumatmatkalle”. Matkaa talvisia metsäteitä
myöten oli yli 30 km.
Toinen tarina Heimolan ajalta: Ananias vanhemmalla oli ollut aina
pitkä parta ympäri leuan, jonka
hän ajoi pois vain silloin, kun Järvikylän
herra tuli tilaansa “tarkastamaan”. Talviseen aikaan tästä seurasi kurkkutauti. Joku työmiehistä kertoi tästä herralle ja hän oli nuhdellut
alaistaan, ettei hänen takiaan enää koskaan ajaisi partaansa. Järvikylän herrat ovat Silvastien muistoissa aina olleet erittäin hyviä työväkeään kohtaan. Kunnioitus on ollut molemminpuoleista.
Kirjoittaja on Anja Häyrinen
Ananiaksen tytär, Joroisista

Vuoden 2009 jäsenmaksu
Tämän tiedotteen liitteenä on sukuseuran jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu on
15 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
Lakkakuja 2-4 as 1, 40340 Jyväskylä
Puh: 014 - 281 030
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
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
MAINOSTOIMISTO
DIGIPAINO
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Muista Silvastien nettisivut www.silvastit.com. Siellä lisätietoa suvun asioista.

