Olemme tehneet sen, eli koonneet
Silvastien sukutiedot kirjaksi. Sukukirja on pieniä tarkistuksia vaille
valmis ja toteutuu noin 960 sivua
käsittävänä teoksena. Se on noin
kolmanneksen laajempi, kuin sukututkimusta aloitettaessa osasimme arvioida. Sukukirja on sukumme tutkimuksen perusteos ja antaa
tarkat tiedot suvun historiasta, kirjan henkilöhakemistossa on noin
15.000 nimeä, 30 sukutarinaa ja
noin 300 kuvaa. Kirja on ollut ennakkomyynnissä ja sitä on myyty jo
nyt 214 kappaletta. Ennakkomyynti jatkuu maaliskuun loppuun 2011
saakka aikaisemmin ilmoitettuun ennakkohintaan eli jäsenille 50€/kirja
+ postituskulut ja ei jäsenille 70€/
kirja + postituskulut. Ennakkomyynnin jälkeen joudumme nostamaan
kirjan hintaa 15€:lla, koska kirja
toteutuu ennakoitua paljon laajempana. Käytä tilaisuus hyväksesi ja
tilaa kirjaa nyt edulliseen ennakkohintaan. Tilausta tehdessäsi muista
huomioida myös perheen muiden
jäsenten kirjatarve. Sukukirjan painoksen lopullisen kappalemäärä
ratkaistaan, kun ennakkomyynnin
määrä on selvillä. Sukukirjaa pai2

natetaan myös myöhempää käyttöä
varten sukuseuran rajallisten varojen puitteissa.
Suvun tietojen kokoaminen kirjaksi
on ollut suuri haaste sukuseuralle.
Hankkeen on mahdollistanut sukuseuran jäsenet maksamalla vuotuisen jäsenmaksunsa. Näin saaduilla
varoilla on kustannettu varsinainen
sukututkimustyö ja luotu perusta
sukukirjalle. Varsinaisen sukututkimuksen ja kirjan on meille tehnyt Ahti Kopperi. Yhteistyö hänen
kanssaan on ollut mutkatonta ja
olemme siihen erittäin tyytyväisiä.
Sukuseuran käytännön asioiden
hoitaminen on vuosien varrella
vaatinut monen sukuseuran jäsenen työpanoksen, joka on tapahtunut ilman palkkioita. Kiitos teille
kaikille!
Suvun standaarin (pöytälipun)lopullinen muoto on päätetty. Standaarissa kuvataan suvun perinteitä,
tarkempi esittely, kuva ja tilaustiedot löytyvät tiedotteesta. Toivon
mahdollisimman monen hankkivan
standaarin koristamaan omaa kotiaan.

Meillä on monta hyvää syytä kokoontua mahdollisimman suurella
joukolla juhlistamaan saavutuksiamme sukukokoukseen Pieksämäelle 16. – 17.7.2011. Kokouspäivien ohjelman valmistelut on
hallituksen toimesta aloitettu ja ne
täsmentyvät kevään aikana.

vällä tavalla liittyviin paikkoihin ja
päivän päätteeksi vietetään yhteinen ilta.Toisen päivän ohjelma keskittyy sukujuhlaan. Tarkemmasta
ohjelmasta tiedotetaan kesään
mennessä.
Hyvää kevättä ja tavataan suurella
joukolla Pieksämäellä.

Kokouspaikaksi haluttiin valita
paikkakunta, joka liittyy läheisesti Ossi Silvast
sukumme historiaan ja näin pää- puheenjohtaja
dyimme Pieksämäkeen.
Ensimmäisenä kokouspäivänä on
tarkoitus tehdä retki, jolloin tutustumme suvun historiaan merkittä-

Tilaa!
Silvastin suvun pöytäviiri
Viiri on arvokas symboli
suvun historiasta joka
kotiin!
(viirin luonnehdinta
tekstinä sivulla 7)

Hinta
38,50€
+ toimituskulut

Viiriä on saatavana sukukokouksessa ennakkotilausten
pohjalta. Tässä vaiheessa rajallinen määrä, joten anna
tilauksesi ajoissa, viimeistään toukokuun loppuun
mennessä. Sakari Silvast puh. 0500-457361 tai
ps.silvast@kolumbus.fi
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Silvastien sukukirja on nyt saavuttanut täyden mittansa. Kirjaan tulee peräti 960 sivua. Se on yli 50
% enemmän kuin kirjahankkeen
toista vaihetta aloitettaessa kolme vuotta sitten ajateltiin. Työtä
on tehty tarkasti ja työn aikana on
käyttöön tullut uusia tietokantoja,
jotka ovat lisänneet mukaan saatujen sukulaisten määrää.

Silvasteiksi muuttuneet sotilassukuhaarat sekä erillinen Uuraisten Silvastien sukuhaara.

Sakkolan Silvastit on toiseksi suurin sukuhaara. Inkerinmaan Toksovasta on mukana kolme erillistä Silvastien sukuhaaraa. He ovat
mitä ilmeisimmin muuttaneet Sakkolasta Inkerinmaalle 1700-luvulla, mutta sitä ei puuttuvista asiaSukukirjan henkilöhakemistossa on kirjoista johtuen ole voinut näyttää
noin 15.000 nimeä. Mukana ovat toteen.
kaikki Suomessa viimeisen 50 vuoden aikana eläneet Silvastit. Väes- Pohjois-Pohjanmaan Silvasteista
törekisterikeskukselta
hankittiin Kalajoen Silvastit on kolmanneksi
sukuseuralle kaikkien Silvastien suurin Silvastien sukuhaara. Pohtiedosto, jossa oli mukana 2658 jois-Pohjanmaalta on lisäksi kuusi
Silvastia ja heidän jälkeläistään. muuta pientä Silvastien sukuhaaNyt on joka ikinen näistä henkilöis- raa. Pohjanmaalla sukunimien
tä selvitetty ja saatu mukaan suku- syntytapa on toinen kuin Savossa
kirjan tiedostoon. Ruotsissa asuvis- ja Karjalassa. Siellä sukunimi on
ta Silvasteista muutama puuttuu, tarkoittanut lähinnä talon nimeä,
mutta heidän tavoittamistaan vielä joka on muuttunut sitä mukaa kuin
jatketaan.
henkilöt ovat muuttaneet Silvastin
taloon tai sieltä pois.
Kirjassa on mukana kaikkiaan 23
sukuhaaraa. Suurin on Pieksämä- Etelä-Pohjanmaalta Jepuan ymen-Joroisten sukuhaara, johon kuu- päristöstä on kahdeksan pientä
luu yli puolet nykyisistä Silvasteis- Silvastien sukuhaaraa. Sieltä ovat
ta. Keskisestä Suomesta mukana myös Suursilvastit ja Piensilvastit,
on lisäksi Vilhusen ja Jormalaisen joista molemmista on aikojen kulu4

essa tullut Silvasteja. LapinjärvenElimäen Silfvastit on tästä sukukirjasta jätetty pois, koska heidän
tietojaan ei Väestörekisterikeskuksesta saatu.
Sukutarinoita kirjaan tuli yli 30 ja
valokuvia lähes 300. Kiitos kaikille tietoja ja materiaalia sukukirjaa
varten toimittaneelle! Olette olleet
aktiivisempia kuin missään muussa tämän kokoisessa suvussa aikaisemmin. Teidän ansiostanne
kirjasta on saatu kattava kirja koko
suvulle.
Sukukirjasta löytyvät myös sukunimensä Silvastista muuksi muuttaneet. Heitä ovat Siltari, Lummelahti, Silvaniemi, Sajanto, Satela,
Eteläperä, Silvolahti, Uimola, Varpiainen ja Silvento.
Silvastin sukunimen alkuperä on
sama kuin monilla muillakin suvuilla. Etunimestä liikanimen kautta
sukunimi. Sylvester tai Silvast-etunimi on selkeästi ollut Silvastien
suvun sukunimen lähtökohta. Osalla Pohjanmaan Silvasteja voi myös
latinan Silva eli metsä olla tilansa
metsään raivanneiden Silvastien
sukunimen lähtökohta. Silvastien
sukukirja tulee täydellisyydessään
olemaan suvun ja sen tutkimuksen

perusteos, joka uusitaan vasta yhtä
sukupolvea myöhemmin. Sukukirjan ennakkomyyntihinta sukuseuran jäsenille on vain 50 euroa.
Hinta on laskettu kolmasosaa pienemmän kirjan mukaan ja sukuseuran hallitus on jo tehnyt päätöksen,
että hinta nousee ennakkomyynnin
päätyttyä. Ennakkotilaushinta on
voimassa 31.3. saakka, joten nyt
kannattaa varata kirjat, jotka seuraavien 20 vuoden aikana tarvitsee
lapsille, lastenlapsille ja vaikkapa
merkkipäivälahjoiksi.
Silvasteja on kaikkiaan yli 500,
mutta sukukirjan heistä on tilannut vain 40. Tilauslistan mukaan
valtaosalla tilaajista on muu sukunimi kuin Silvast tai Silvasti. Tilauksia on kaikkiaan jo pitkälti yli
200, mutta lisätilauksia siis odotetaan. Sukuseuralle kirjahankkeissa
kannattavuuden tuo nimenomaan
suuri painosmäärä. Painosmäärää
ei kasvateta kohtuuttomasti yli
ennakkotilausmäärän, joten oman
kirjasi saannin varmistat vain ajoissa tehdyllä ennakkotilauksella
Sukukirja julkistetaan suuressa
sukujuhlassa Pieksämäellä 1617.7.2011. Merkitse ajankohta
kalenteriisi. Juhla on kaksipäiväinen ja ohjelmaa riittää molemmil5

le päiville. Tulossa on sukuseuran
historian suurin sukujuhla ja paikalle odotetaan 300 juhlavierasta.
Tarkempi ohjelma ja kokousinfo
julkistetaan seuraavassa tiedotteessa kesäkuussa.
Sukukirja on kaksikiloinen tietojätti, joten se kannattaa tulla hakemaan juhlapaikalta, koska kirjan
postituskulut ovat toistakymmentä
euroa. Kirjaan on valittu korkealaatuiset materiaalit. Kirja on tarkoitettu tavalliselle sukuseuran
jäsenelle ja se on selkokielinen.
Kokouspaikalla palautetaan myös
sukukirjaa varten lähettämäsi valokuvat.

Hahmotelma tulevan
sukukirjan kannesta
Ahti Kopperi

Sylvester-Silvester

Silvast-Silvasti
Pohjanmaa

Keskinen Suomi

Karjalan Kannas

Siltari-Lummelahti-Silvaniemi-Sajanto-Satela-Eteläperä
Silvolahti-Uimola-Varpiainen-Silvento

Sukukirja kaikista Suomen Silvasteista
Silvastien sukuseura ry
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Kiitos hyvästä yhteistyöstä hankkeen aikana ja Tervetuloa Pieksämäelle!
Ahti Kopperi
Savo-Karjalan
Sukututkimustoimisto
Silvastien sukuseura ry
www.silvastit.com
Ruoritie 11
82500 KITEE
013 - 229 119
tai 0500 - 229 119
ahti.kopperi@telemail.ﬁ
www.telemail.ﬁ/ahti.kopperi

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)
Silvastin Suku ry,
Joensuun Osuuspankki
577005-2137701

Viirin luonnehdinta tekstinä
Silvastin standaarin perusvärit keltainen ja musta symboloivat Savon värejä onhan Silvastien
keskeisin asuinalue ollut Savo ja sen lähiympäristö. Keltainen väri ja viljantähkät kuvaavat
myös viljapeltoja, jotka vuosisatojen ajan ovat
antaneet perustoimeentulon Silvasteille omilla tiloilla ja suurtilallisten pehtooreina. Keihäs
kuvastaa vuosisatojen takaisia sota-aikoja ja
suvun sotilasammatteja. Symbolit ovat hopeisia (silver). Kuusikoro kuvastaa metsään (silva)
tilansa raivanneita suvun jäseniä. S-kirjaimen
muotoinen G-nuottiavain kuvastaa suvun musikaalisuutta.
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Tapsa Kantasen bussi starttasi
Pieksämäen linja-autoaseman pihasta perjantaiaamuna klo 06.00.
Suuntana oli Karjalan tasavallan
Laatokan länsiranta, kyydissä kolmisenkymmentä Silvastin suvun
jäsentä. Matka jatkui Varkauden ja
Savonlinnan kautta kohti Värtsilää
ja itärajaa. Yllättävän jouhevasti ylitimme rajan. Rankan ukkossateen
siivittämänä poikkesimme naapurin puolella kahville ensimmäisessä ”ostoskeskuksessa”, jossa myös
vaihdoimme valuutan ja ostimme
matkaevästä.

Suunta oli sitten kohti Sortavalaa,
jossa oli tarkoitus yöpyä. Matkalla ihastelimme, nyt jo museoitua
Ruskealan marmorilouhosta, josta
suomalaiset aikoinaan rahtasivat
marmoria mm. Pietarin Iisakin
kirkon ja Talvipalatsin tarpeisiin.
Paikka on nykyään suosittu kohde
mm. vihkiparien hääkuvauksiin.
Louhoskuiluissa voi myös soudella
ja ihailla kaunista ympäristöä. Sortavalassa majoituimme hotelli Sortavalaan, joka oli kohtuullisen hyvä
majapaikka. Kaupungissa teimme
tutustumiskierroksen ja kävimme

Taukojuomat ja pieni lepohetki oli paikallaan retkeilyn lomassa.
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mm. Gogolevin puunveisto- ja taidegalleriassa, sekä kauppahallissa,
jossa lihanmyynti poikkesi ”hieman” suomalaisesta tavasta.

Silvasteja asustaneen. Sää oli erittäin lämmin ja bussissa hikikarpalot helmeilivät. Pysähdyimme Laatokan rannalla Lahdenpohjassa,
jossa ihailimme sisämeren upeaa
ulappaa. Lahdenpohjan suulla oli
ennen sotia suomalainen merimiinavarasto, jossa myös marsalkka
Mannerheim vieraili! Lahti oli niin
syvä että venäläisillä on ollut sielläpäin myös sukellusvenetukikohta!

Rankkasade ja kesän kovin ukonilma yllätti meidät kesken kierroksen. Sortavalan katuviemäriverkosto on aikanaan suomalaisten
tekemä ja siihen ei sen jälkeen ole
koskettu, joten uomista oli vähän
puute ja vesi valtasi kadut, joita
Keitimme porukalla kahvit ja kapitkin kulkeminen oli vaikeaa.
toimme pöydän. Puheenjohtaja
Aamun torikierroksen jälkeen, jat- Ossi pamautti shamppanjapullon
koimme matkaa koti Käkisalmea, ja skoolasimme 80 –vuotiaan Heljossajo 1600-luvulla mainitaan vin kunniaksi. Tauosta virkistynei-

Lahdenpohjassa skoolasimme Helvin syntymäpäivän kunniaksi.
9

relaan, vastapäätä Käkisalmen
aikoinaan kaunista Armas Lindgrenin suunnittelemaa luterilaista
kirkkoa, sekä toiminnassa olevaa
Käkisalmen ortodoksikirkkoa. Käkisalmen kaupunkikuva oli Sortavalaa siistimpi, jopa kukkaistutukset olivat hyvin hoidetut. Kävimme
Käkisalmen linnoituksen muureilla
ja ihastelimme Käkisalmen virran
solisevaa kimallusta. Linnoitus oli
aikanaan merkittävä puolustusasema 1300 –luvulta lähtien vuoroin
Suomelle, vuoroin Venäjälle. AamiIllansuussa saavuimme Käkisal- aisen jälkeen teimme vielä bussimeen ja majoituimme hotelli Ko- kierroksen kaupungissa ja suuntanä jatkoimme matkaa paneutuen
paikallishistoriaan ja lauloimme
yhdessä aiheeseen liittyviä lauluja.
Hilkka lauloi kauniin onnittelulaulun Helville. Teimme bussikierroksen Huuhanmäen kasarmialueelle,
joka aikanaan oli Suomen uudenaikaisin varuskunta. Nyt oli esikunnan lipputanko jäänyt kuusien
ympäröimäksi. Mainittakoon, että
siellä palveli aikanaan myös Kollaan sankari, Marokon Kauhu Aarne Edvard Juutilainen

Käkisalmen linnoitus on vuosisatojen saatossa nähnyt monenlaista elämää
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Kiviniemen rannoilla Vuoksi kuohui edelleen kuten silloin ennen.
simme matkamme kohti Viipuria.
Sakkolan, tuon Silvastienkin asuttaman, aikanaan kuuluisan sikapitäjän ohitimme muistellen pitäjän historiaa. Onhan siellä vieläkin
Lupran kylässä Silvastinmäki. Ensimmäinen pysähtymispaikka oli
Kiviniemi, jossa rauhallisin mielin
ihastelimme Vuoksen kuohuja, toisin kuin kesällä -44, jolloin tilanne
oli toinen. Koski on nykyään suosittu koskimelontapaikka. Kiviniemen pohjoispuolella oli aikanaan
JP4:n kasarmit, joissa mm. palveli
maamme varmasti kansainvälisestikin tunnetuin sotilaamme Lauri

Törni. Matkamme jatkui Vuoksenrantaan Äyräpäähän, jossa Suomen
sotilaat uhrasivat kaikkensa itsenäisen Suomen puolesta. Mukanamme oli Koivistolais-syntyinen
veteraani Samuli, joka kertoi mitä
taistelussa tapahtui ja miten hän
uiden ylitti Vuoksen viimeisten joukossa. Pidimme piknik-tauon paikalla ja panimme pöydän koreaksi,
osan käydessä uimassa Vuoksessa
ja todeten miten kova virta joessa
todella kävi. Paikalla oli omatoimisesti lomailevia venäläisperheitä,
heille kelpasi myös meidän eväämme, joita heille tarjosimme.
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Äyräpäässä pidimme taukoa ja nautimme piknik-pöydän antimista.

Jatkoimme matkaa ”idän ihmeellisiä valtateitä” kohti Viipuria,
joka lakkasi olemasta suomalainen kaupunki 20.6.1944 – miksi
niin kävi, sitä selvitetään vieläkin
siellä missä historiamme kipupisteitä koetellaan. Retkikuntamme
ei kuitenkaan vajonnut täälläkään
synkkyyteen, vaan laitoimme bussin parkkiin kauppatorille. Viipurin
tori on vilkas kauppapaikka, myös
historiallinen, ennen Suomen toiseksi suurin ja ylivoimaisesti kansainvälisin kaupunki. Ihastelimme
Pyöreää Tornia, jossa aikanaan sai
tanssia arkena ja sunnuntaina.
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Kauppahallista ostimme viimeiset
tuliaiset. Palasimme Nuijamaan
rajanylityspaikan kautta kotimaahan.
Matka oli onnistunut, me Silvastit
olemme iloista väkeä. Toivomus
olikin, että matkailua sukujuurille
jatkettaisiin, mistäpäin niitä sitten
jatkossa löytyykään.
Sakari S

”Historian lehtien havinaa”

Lähde: Kansalliskirjasto/
Historiallinen sanomalehtikirjasto

Taitoja miteltiin ennenvanhaan monessa lajissa ja Silvastejakin on ollut mukana
kisailemassa ja taitojaan
punnitsemassa. Ohessa ote
tuloksista Savo-Karjala lehdestä vuodelta 1895

13

14

MUISTA EHDOTTOMASTI LAITTAA maksuusi laskussasi oleva viitenumero!

Joensuun seudun Osuuspankki 577005-2137701
SILVASTIEN SUKUSEURA

Jäsenmaksut 2011

Samuel Silvast
Vilhula
Suomi
6285
31.03.2011
20
esim. Samuel laittaa tämän
Sinä laitat oman laskusi numeron!

Vuoden 2011 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
Mustolankatu 3 A 5, 80200 Joensuu
Puh: 0500 494 567
Sähköposti: silvast.ossi@kolumbus.fi

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

Varapuheenjohtaja
Sakari Silvast
Liinaharjankatu 15 A 10, 40200
Jyväskylä
Puh: 0500 457 361
Sähköposti: ps.silvast@kolumbus.fi

Anneli Räisänen, Kerimäki.
Sähköposti: anneli.raisanen@gmail.com

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

Erkki Silvasti, Savonlinna.
Sähköposti: erkki.silvasti@okabex.inet.fi
Sukuseuran hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä
viidestä jäsenestä.
Sukuseuran hallituksesta on erovuorossa
kahden vuoden välein pidettävissä sukukokouksissa kolme jäsentä.
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran
9. huhtikuuta 2011.
MAINOSTOIMISTO
DIGIPAINO
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Muista Silvastien nettisivut www.silvastit.com.
Siellä lisätietoa suvun asioista.

