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Hyvät Silvastin Sukuseuran jäsenet,
hyvät ystävät!
Hallituksen toimesta olemme
koonneet entiseen tapaan sukutiedotteen, jossa on muutama sivu
sukuseuran toimintaan liittyvää
asiaa, sekä uutisia ja tapahtumia.
Merkittävin tapahtuma seurallamme Suomen 100-vuotis juhlavuotena oli sukukokouksemme Siilinjärvellä elokuussa. Tilaisuudesta
lähemmin sisäsivuilla. Seuraava
sukukokous pidetään ensivuonna
Partaharjun toimintakeskuksessa
Pieksämäellä. Paikka on usealle
varmaan tuttu. Onhan sukumme
yksi sukuhaara asuttanut lähialueita vuosisatojen ajan. Itse olin 1964
siellä partiokurssilla ja paikasta jäi
mukavat muistot. Toki, onhan se
niistä ajoista muuttunut.
Tervetuloa mukaan Partaharjulle.
Olemme rakentelemassa tapahtuman ohjelmaa. Sinulla on varmaan
ajatuksia ja ideoita sen suhteen.
Laita asiasta vihjeitä hallituksen jäsenille, niin saamme tilaisuudesta
mahdollisimman hyvän.
Toivomme myös jäseniltä sukutiedotteeseemme
juttuja,
vihjeitä,valokuvia ym. jotka liittyvät suvun asioihin. Niitä voit lähettää puheenjohtajalle ja sihteerille.
Myös suvun Facebook on oivallinen tapa kertoilla asioita!
Sukuseuran sivut ovat osoitteessa
www.silvastit.com, siellä on runsaasti asiaa sukumme asioista. Sivuja ylläpitää sihteerimme Tuomo
Silvast.
Viime kesäkuussa tuli suruviesti,
kun sukumme kirjailija ja histori2

oitsija, VTM Pekka Silvast poistui
keskuudestamme, vain päivää ennen 70-vuotis syntymäpäiväänsä.
Pekka oli kunnioitettu Suomen sotahistorioitsija, Hangon-Porkkalan
tuntija, luennoija, opas, sekä sotilas.
Minulla oli tilaisuus osallistua Pekan kansainväliseen muistoseminaariin tammikuussa Hangon
kaupungintalon juhlasalissa. Aiheena oli Suomen itsenäisyyden
alkutaipaleeseen ja Hankoon liittyvät tapahtumat. Luennoitsijoita oli suomalaisten lisäksi mm.
Virosta,Ruotsista ja Saksasta.

Hyvät sukulaiset! Toivotan Teille
oikein hyvää alkavaa kesää!

Sakari Silvast
Sukuseuran puheenjohtaja

Sukutaulut osana sukututkimuksen hyödyntämistä
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Sukuseura Siilinjärvellä 29. heinäkuuta 2017
Silvastien sukuseura kokoontui Sii- historianopettaja Aira Roivainen.
linjärven Kunnonpaikassa viikon- Hän harrastaa myös paikallishisloppuna 29.-30. heinäkuuta 2017. torian tutkimista. ”Tutkitulle alueelle, 8 km säteelle, mahtuu koko
Lauantaina tehtiin kiertoajelu Kuo- maailma. Paikallishistoria antaa
piossa Savonlinjan savonvärisellä avaimia ymmärtää omaa paikkaanlinja-autolla. Vierailukohteina oli- sa maailmassa.” Hän kertoi myös,
vat Ortodoksinen kirkkomuseo Rii- että Hilma Silvasti osti Jokiharjun
sa, Kuopio, satama ja Saaristokau- tilan 51 ha ja 5 lehmää vuonna
punki sekä Puijon torni. Oppaana 1935. Siilinjärven kunta tuli tilan
oli Kuopion oppaiden Pauli Ver- omistajaksi vuonna 1965, ja Kunhelä. Kiertoajelun lopuksi joimme nonpaikka avattiin 1974 (sukukirPuijon tornissa kahvit marjapiira- ja sivu 272).
kan kera. Illalla nautittiin päivällinen Kunnonpaikan Takkasalissa.
Karjalaisia lauluja esittivät Leena
Silvasti ja kanttori Anu Iivarinen
Sunnuntaina osallistuttiin Vuore- Hankasalmelta. Yllätysnumerona
lan kirkon messuun, jossa pappina näimme pienen tanssiesityksen.
oli Seppo Laitanen ja kanttorina Tämän jälkeen sukututkijamme
Marjaana Kaisto.
Ahti Kopperi kertoi sukututkimuksen mahdollisuuksista ja rajoitukLounas syötiin Kunnonpaikan ra- sista. ”Jokaisessa suvussa on musvintolassa. Päivällä pidettiin suku- tia ja valkoisia lampaita.” Silvastien
seuran kokous ja vietettiin suku- sukukirjahanke alkoi Ahti Kopperin
juhlaa. Tilinpäätökset vahvistettiin kanssa vuonna 2004. Kaikki Suoesitetyn mukaisena. Jäsenmaksu men Silvastit sisältävä sukukirja
on 15 euroa vuodelta. Silvastien julkaistiin sukujuhlassa 2011. DNA
sukuseuran hallitus pysyi sama- tutkimusta käytettiin jo tuolloin
na kuin edellisellä kaudella, ja apuna Silvastien sukuhaarojen selpuheenjohtajana jatkaa Sakari vittämisessä. Kopperin mukaan SilSilvast. Mahdollisuus sukupuun vasteilla DNA:n muuntuminen on
piirtämiseen nousi esille kokouk- paljon voimakkaampaa kuin joillasen aikana. Mahdollisuutta piirtää kin muilla suvuilla.
sukupuun osia jossakin mittakaavassa selvitetään. Sukujuhlan avasi Ahti Kopperi on tähän mennessä
puheenjohtaja Sakari Silvast. Sii- julkaissut 15 sukukirjaa ja 71 sulinjärven kunnan tervehdyksen toi kutulostetta. Hänellä on yhteensä
kunnanhallituksen puheenjohtaja 16300 sivua julkaistua sukututkiErkko Nykänen. Juhlapuheen piti
musta.
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Esiintyjien kukittaminen
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Sukukirja elää
Silvastien sukukirja kertoo ensinnäkin siitä, kuinka Sylvester-etunimestä muodostuivat sukunimet
Silvast ja Silvasti. Sylvestereitä
oli keskiajalta lähtien asunut eri
puolillla Suomea, ja 1600-luvun
lopulla Silvasteja oli erityisesti Käkisalmessa ja Pieksämäellä. Nykypäivään jatkuneiden sukuhaarojen kotipaikkoja ovat Pieksämäki
ympäristöineen, Sakkola, Inkerinmaan Toksova, Kalajoki ja Jepua
ympäristöineen. Tutkimustyön ja
koostamisen tehnyt Ahti Kopperi muistuttaa, että ”Silvastin suku
otti sukukirjahankkeen vastaan
paremmin kuin mikään muu suku
tähän mennessä ja osallistui aktiivisesti tietojen hankintaan ja tarkistukseen.” Selvitetyillä sukukertomuksilla on siksi aivan erityistä
merkitystä. Sitä hyödynnetään tässäkin kirjoituksessa.
Meitä ”Silvasteja” on muotoutunut monella eri tavalla. Oma
vakuuttavuutensa on tietenkin
geneettisellä sukulaisuudella. Sukukirjassa on mukana myös tapauksia, joihin sitä ei sisälly. 960-sivuinen sukukirja on näin omalla
tavallaan täydellinen selvitys.
Pieksämäen-Joroisten Silvasteihin kuuluu yli puolet kaikista
Silvasteista. Tässä sattumilla on
tietysti ollut oma merkityksensä,
mutta maaseutuelinkeinojen harjoittajille edullisilla luonnonoloilla
on ollut ja on nytkin erityinen merkitys. Yhteistä on maaperän vilja
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vuus ja suotuisa paikallisilmasto.
Joroinen on kuuluisa 17 kartanon
historiastaan.
Mielenkiintoinen
yksityiskohta on, että Joroisten Järvikylän kartanon pehtoorit olivat
yhteen aikaan sukuaan Silvasteja.
Sukukokoukseemme osallistuneet
pistäytyivät tietenkin pikavisiitillä
Järvikylässä.
Sukukirjasta kannattaakin poimia esiin se osio, jossa kerrotaan
Pieksämäen-Joroisten
Sylvestereistä ja Silvasteista. Sukuseuran
jäsenkunnasta kolme neljäsosaa
kuuluu tähän sukuhaaraan. Alkuvaiheen tapahtumilla 1600-lopulla
ja seuraavan vuosisadan alussa oli
lottovoiton omaista tapahtumien
kulkua.
Kantaisällämme Juho Silvastilla
oli viisi poikaa, joista neljä vanhinta jatkoi sukua. Mahdollisia tyttöjä
ei siis ollut noihin aikoihin tapana
merkitä asiakirjoihin. Esimerkkinä
kantaisän Juho-pojan elämä kertoo, kuinka ketju voi myös helposti katketa. Juholla oli kolme tyttöä
ja yksi Jeremias-niminen poika.
Jeremiaksellla oli puolestaan viisi
tyttöä ja yksi Juho-niminen poika,
joka kuoli naimattomana. Tässä
sukuhaara siis sammui Silvastin
nimisenä. Kantaisän Yrjö-pojalla
oli kolme poikaa ja yksi tytär. Kaksi
poikaa kuoli lapsena ja vain Juho
Yrjönpoika jatkoi sukua. Hän kuitenkin kuoli naimattomana. Kantaisän nuorin poika Simo avioitui,
mutta pariskunta ei saanut yhtään

lasta.

Veljeskaartista menestyjäksi
osoittautui torppari Matti Silvasti, joka asui Pieksämäen kirkon- ja
Pyhityn kylissä. Sieltä sukua levittäytyi Väyrylän, Maaveden, Lahnalahden ja Rummukan kyliin sekä
seuraaville paikkakunnille: Haukivuori, Suonenjoki, Joroinen, Kerimäki, Kotka, Punkaharju, Sääminki, Kuopio, Savonlinna, Uurainen,
Saarijärvi ja Rantasalmi. Silvaniemi
ja Siltari sukunimet ilmestyivät sukunimirekisteriin, kun osa Silvasteista muutti sukunimeään.
Silloisessa sääty-yhteiskunnassa
kantaisä Juho Sylvesterin, myöhemmin siis Silvastin, poikien ja
kirkkoherra Staffan Strommiuksen tytärten avioliitot onnistuivat
kauaskantoisuudessa siinä määrin hyvin, että valtaosa nykyisistä
Silvasteista on myös kirkkoherra
Staffan Strommiuksen jälkeläisiä.
Historiantutkijoiden mukaan ei
ole ollut itsestään selvää, että näin
piti käymän sääty-yhteiskunnassa.
Ahti Kopperi epäilikin, että rengit
olivat ”hyvin käyttäytyviä nuoria
miehiä”, joilla oli kaiken lisäksi supliikki paikallaan.
Iso- ja Pikkuvihan luonnehtimissa oloissa kansalle opetettiin
käytännön tasolla, mitä ravinnon
saatavuus ja fyysinen turvallisuus
merkitsevät. Nyt tieteessä niistä
puhutaan ekologisina perustekijöinä. Yhteiskunnallisen toimeliaisuuden tavoitteena oli vähentää
lapsikuolleisuutta ja lisätä ravinnon huoltovarmuutta. Sukukirja

kertoo siitä, kuinka esi-isämme
ovat ammatillisesti toimineet yhteiskunnan perustarpeiden tyydyttämiseksi kantaisän ajoista itsenäisyytemme alkuaikoihin saakka.
Elämäkertahistorian ammattinimikeluettelo on lyhyt: isäntä, emäntä,
maanviljelijä, ratsutilallinen, torppari, lampuoti, suutari, muurari,
räätäli, maalari, seppä, metsänvartija ja sotilas. Kuudennusmieheltä
ja kylänvanhimmalta edellytettiin
ymmärrettävästi arvovaltapanosta
yhteiskunnan kehittämisessä.
Valtiollisen itsenäisyyden sadan
vuoden aikana fossiilisen energian
hyödyntäminen on merkinnyt tieteellisen kehityksen oivallusten soveltamista käytännön ratkaisuihin.
Se on näkynyt ammattinimikkeiden
räjähdyksenomaisena lisääntymisenä. Sukukirjassa maatalouselinkeinonharjoittajien elämäkertojen määrä on vähentynyt, vaikka
tuotannon kokonaisvolyymissä ei
olisi muutosta tapahtunutkaan.
Tietokoneistettu etätyö säilyttää
maaseudulla vastaisuudessa yllätyksellisiä työpaikkoja ja ammatinharjoittajia. Seuraavaa yllätystä
valmistellaan hyvää vauhtia, avainsanoja ovat digitalisaatio ja robotiikka. Sukukirja osoittaa, että Silvastit ovat pysyneet hyvin kelkassa
kyydissä.
Erkki Pulliainen
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Aava Silvastista mestarilaulaja!
Kolmetoistavuotias tamperelainen
Aava Silvast on voittanut arvostetun
Savonlinnan Mestarilaulajat kilpailun
15.7.2017. Aava kilpaili sarjassa
2004-2006 syntyneet.
Savonlinnan Mestarilaulajat-kilpailun
idea on se, että lapset ja nuoret saavat esittää omalla äänellään ikätasolleen sopivia lauluja. Kilpailun avulla
lapsia ja nuoria halutaan innostaa
terveeseen, kantavaan äänenkäyttöön ja rohkaista esiintymään.
Järjestäjän ja tapahtuman tukijoiden
tavoitteena on lastenkulttuurin edistäminen, sekä lasten ja nuorten ohjaaminen hyvän harrastuksen pariin.
Tapahtuman suojelijana toimi Savonlinnan Oopperajuhlien taiteellinen
johtaja , oopperalaulaja, tenori Jorma Silvasti. http://www.savonlinnanmestarilaulajat.fi/etusivu
Aava opiskelee konservatoriossa laulua, sekä yksin, että ryhmässä. Hänen
soittimensa on viulu. Viulunsoiton
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hän aloitti jo 6-vuotiaana. Aava käy
konservatoriossa kolmena iltana viikossa ja kulkee sinne bussilla tai äiti
Mariannen kanssa. Aava on mukana
myös konservatorion orkesterissa.
Aava ehtii myös harrastaa musiikin
lisäksi tanssia. Hän käy tunneilla Hip
Hop housella. Myös pikkusisko Amelia soittaa viulua ja harrastaa tanssia.
Isoveli Axelin harrastus on jalkapallo!
Myös lasten vanhemmat ovat olleet
kovia laulamaan(”Silvastien sukuperinne”) , mutta kertovat, että lapset
ovat taitavampia.
Lapsilla on paljon harjoituksia ja treenejä, joten vanhempien ”roudausapu” on tervetullutta ja mielellämme
sitä teemme toteavat lasten vanhemmat Marianne ja Mika Silvast.
Silvastien sukuseuran hallitus onnittelee saavutuksen johdosta Aavaa ja
koko perhettä. (sukukirja sivu 188)

Tuomo Silvast

Hanki nyt Silvastien sukukirja ja sukuviiri!
Sukukirja on myös verraton lahja. Arvokas
Silvastin
suvunhistoriaan
pöytäviiri
tietoteos sukumme
ja tarinoi-

Hinta
38,50€

hin, joka ei vanhene koskaan! Tilauksen
symbolisuvun
voit tehdä hallituksen jäsenille. Kirjan
kotiin!hinta on sukuseuran jäsenille 50 €/ kpl ja
muille 65 € / kpl, viirin hinta 25 € / kpl
(hintoihin lisätään toimituskulut)

0500-457361
tai
Heinäkuussa
2011 julkistettiin
++ toimituskulut
s.fi
toimituskulut
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

Kirja
50€

V iiri
25€
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.
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Sukuseuran jäsenmaksu ja sukuseuraan liittyminen
Tämän tiedotteen mukana on jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu on 15€/perhe.
Jokaisen sukuun kuuluvan jäsenmaksu on tärkeä, jotta sukuseuran toimintaa
voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hallitus työskentelee talkooperiaatteella.
Jäsenmaksun eräpäivä on 15.5.2018. Tärkeää on laittaa viitenumero maksun
tietoihin. Viitenumerolla tunnistamme Sinut jäsenrekisteristämme.
Pankkiyhteystietomme:
Suur-Savon Osuuspankki Pieksämäki OKOYFIHH FI7653400020162176
Tärkeää on, että pidät yhteystietosi ajan tasalla, samoin mahdollisten kuolemantapausten ilmoittaminen on tärkeää.
Mikäli haluat jostakin syystä luopua jäsenyydestä ilmoita siitä Riitta-Liisa
Mönkköselle. Sukuposti toimitetaan jatkossa ainoastaan maksaneille jäsenille.
Helpoin tapa sukuseuraan liittymiseen on ilmoittaa siitä Riitta-Liisalle
(yhteystiedot takasivulla), hän opastaa asiassa.

9

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:n Jukan johdolla kuljetettiin useita paperikoneiden ylisuuria teloja ja runjuuret ovat 1970-luvulla

korakenteita Rautpohjasta ulkomaille
1970-luvun alussa alkoi uusi tarina asti. Vuonna 1989, Jukka Silvasti Ky:n
Suomen erikoiskuljetusten historias- kasvettua yhdeksi Suomen suurimsa. Betonitehdas Keski-Suomen Be- mista erikoiskuljetusliikkeistä, Jukka
toni Uuraisten Kangashäkissä tuotti myi yrityksen John Nurminen Oy:lle.
ylisuuria betonipalkkeja, jotka oli Jukka jatkoi yrityksen toimitusjohtasaatava toimitetuksi tilaajille. Saman jana vuoteen 2000 asti.
kylän poika Jukka Silvasti päätti tart- Kuljetusalalla laadun takeeksi muotua haasteeseen. Yrityksensä ja ka- dostunut nimi Silvasti keltaisine ja
lustonsa tunnusväreiksi Jukka valitsi punaisine tunnusväreineen palasi
maanteille vuonna 2002. Jukan poika
liikennemerkkien
näkyvät
keltaisen
Kuljetusliike Ville
Silvasti
Oy:n juuret
ovat 1970-luvulla
ja punaisen. Toiminta laajeni ja pro- Ville käynnisti tuolloin Kuljetusliike
Ville erikoiskuljetusten
Silvasti Oy:n ostamalla
alavujektit
kasvoivat.
lopulla
1970-luvun
alussa1970-luvun
alkoi uusi tarina
Suomen
historiassa.
Betoniteh
telaisen
kuljetusyrityksen,
joka
kulNeuvostoliiton
puoleisessa
Karjalassa
Suomen Betoni Uuraisten Kangashäkissä
tuotti
ylisuuria betonipalkkeja,
jetti
pääasiassa
murskausasemiajotka
ja oli sa
perustettu
Kostamuksen
rautamalmitoimitetuksi
tilaajille.
Saman
kylän
poika
Jukka
Silvasti
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urakoitsijoille.Jukka valitsi liikennemerkkien näkyvät keltaisen ja punai
auton, muutaman lavetin ja kahden
1980-luvulla
ratakiskojen
kuljettamiToiminta laajeni
ja projektit
kasvoivat. 1970-luvun
lopulla Neuvostoliiton puoleises
sesta Kostamuksen rautatielle muo- kuljettajan voimin. Ville teki kaikkea
johtotehtävistä
ajojärjestelyyn
ja istui
perustettu
Kostamuksen
rautamalmikaivos
oli
valtava
piristysruiske
suomalaisilleki
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hänen
vaimonsa
1980-luvulla
ratakiskojen
kuljettamisesta
Kostamuksen rautatielle muodostui Jukka
nattavaa
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Samoihin
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Silvastista
tuli Valmetin
Rautpohjan Hannan hoitaessa taloushallintoa ja
varsin kannattavaa
toimintaa.
paperikonetehtaan luottokumppani. pyörittäessä toimistoa. Vähitellen kulSamoihin aikoihin Silvastista tuli Valmetin Rautpohjan paperikonetehtaan luottokum
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johdolla kuljetettiin useita paperikoneiden ylisuuria teloja ja runkorakenteita Rautpo
ulkomaille asti.

jetukset alkoivat painottua kotimaan
konepajateollisuuteen. Kalustoa ja
henkilökuntaa lisättiin jatkuvasti vastaamaan asiakaskunnan tarpeisiin ja
yhä vaativampiin kuljetushaasteisiin.
Vuonna 2007 kuljetettiin ensimmäiset tuulivoimaloiden osat Suomessa.
2010-luvulle tultaessa niistä on kehittynyt Silvastille merkittävä liiketoiminnan osa. 2010-luvun taitteessa
Silvasti vahvisti kansainvälistä jalansijaansa avaamalla toimipisteet Ruotsissa ja Saksassa.
Vuonna 2015 kahden Silvasti-sukupolven muodostama ympyrä sulkeutui, kun Ville osti Jukan 1980-luvulla
myymän erikoiskuljetusliiketoimin-

nan takaisin Nurminen-konsernilta.
Tämän myötä toiminta ja resurssit
lähes tuplaantuivat. Ville Silvasti Oy
palkittiin samana vuonna parhaasta
alle 120 tonnin kuljetusoperaatiosta
ESTA Awards 2015 -gaalassa Pariisissa. Vuoden 2017 lopulla yhtiö osti
tanskalaisen perheyrityksen Frank
Norager&Co. A/S:n.
Vuonna 2017 Silvastin leivissä oli yli
50 kuljetusalan ammattilaista. Osaavasta porukasta on kasvanut alallaan
merkittävä tekijä koko Pohjolassa.
Matka jatkuu...
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Jukka Silvasti
Ville ja Hanna Silvasti ESTA awards
2015 -gaalassa vastaanottamassa
voittopalkintoaan.
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