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Vaikka onkin sanonta, että suku on 
pahin, niin minulla se ei onneksi 
ole niin. Voisin sanoa, että suku on 
paras!

Elokuussa lähestyvään sukutapah-
tumaan olemme hallituksen toi-
mesta taas pyrkineet tekemään 
mielekkään ohjelman. Joskin su-
kulaisten ja ystävien tapaaminen 
ja kuulumisten vaihto on se oleel-
lisin osa tapahtumaamme.
Partaharjun toimintakeskus, jossa 
tilaisuutemme pidetään, sijaitsee 
yhden sukuhaaramme, Pieksämä-
ki-Joroinen ikiaikaisilla tanhuvilla. 
Samaan tapaan, kuten viimeksi 
Siilinjärven Kuntoutuskeskuskin 
Siilinjärvellä, entisillä Silvastien 
mailla.

Tiedotteessamme jäljempänä on 
Jussi Tukiaisen kirjoitus sukuseu-
ran ”sisällöstä”. Tämä kirjoitus pis-
ti silmääni Rantapohja lehdestä 
ja Jussi antoi luvan sen julkaise-
miseen tässä meidän ”aviisissa”. 
Täyttä asiaa ja on kuin suoraan 
meidän toiminnasta. Kannattaa lu-
kea. Kannattaa myös tulla toimin-
taan mukaan. Varmasti sukuyhtei-
söstämme löytyy henkilöitä, jotka 
voisivat tulla esim. hallitukseen 
mukaan. Etsikää näitä ja kannus-
takaa mukaan tähän sukuseuratoi-
mintaan. Seuramme on nyt van-
kalla pohjalla, mutta sen edelleen 
kehittäminen tarvitsee uusia hen-
kilöitä toiminnan piiriin, tämä ei 

ole mitään tähtitiedettä, sen voin 
sanoa omasta kokemuksestani.
Tähtitieteestä puhuakseni, lähdin 
suorittamaan täällä Paimiossa su-
kututkimuksen jatkokurssia. Ai-
koinaan Jyväskylässä suoritin sen 
peruskurssin. Voin sanoa vielä nyt-
kin, että on todella vaativa homma 
koota kasaan Silvastien sukukirjan 
kaltainen opus tietoineen. Siihen 
ei millään kursseilla ylletä. Se vaa-
tii ”tähtitieteellistä” kykyä ja oival-
luksen kirkkainta timanttia, jotta 
sen saa samalle tasolle mitä Ahti 
Kopperi meille teki. Meidän suku-
kirja on ”aarrekirja”!

Näissä merkeissä, lämpimästi 
tervetuloa Partaharjulle!
         

Sakari Silvast
Sukuseuran puheenjohtaja                          
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Hyvät sukulaiset!
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Sana sukuseura kuulostaa jotenkin 
ummehtuneelta…Mitä siellä teh-
dään? rekisteröidään syntyneitä ja 
kuolleita? Sukuseuralla voi olla mo-
nenlaisia tehtäviä ja hyvinkin moni-
tasoisia. Rantapohjassakin saamme 
aina välillä lukea sukuseurojen uuti-
sointia. Tilaisuudet eivät vaikuta um-
mehtuneilta tekstien ja kuvien perus-
teella.

Mitä sukuseuratoiminta sitten antaa? 
Henkilökohtaisesti haluan todeta, 
että nuorempana kokoontumisissa 
oli mukavaa nähdä serkkuja, syödä 
hyvin ja ihmetellä elämisen menoa. 
Vanhemmiten osallistumalla seuran 
toimintaan olen huomannut monen-
laisia uusia merkityksiä, jotka ovat 
tulleet tärkeiksi.

Ihmisen perustarpeita on kuulua jo-
honkin. En ole koskaan ollut niin nie-
meläntörmäläinen kun asuessamme 
Kairossa. Monesti sai kysymyksen, 
mistä tulet? Silloin joutui pohtimaan 
juuriaan ja ne löytyivätkin Vanaran-
nasta. Olin yllättynyt, koska en ole 
syntynyt Pohjois-Suomessa ja käynyt 
osan kouluistanikin muualla.

Tunne ja tieto, mihin kuuluu, on mo-
nella tavalla ratkaisevaa. Lapsuuden 
muistot ja leikit, missä oppi ajamaan 
pyörällä, uimaan ja mistä tulivat elin-
ikäiset ystävyyssuhteet, osa sukulai-
suuteen perustuen, tulevat juuriam-
me pohdittaessa tärkeiksi. Yhteisö, 
johon henkisesti tuntee kuuluvansa, 
onkin yhtäkkiä tärkeä.

Sukuseuratoiminta voi toimia juurien 
hahmottamisessa. Juureton ihminen 
on helposti onneton ja masennuk-
selle altistuva ihminen. Tänä päivä-
nä, kun kaikki muuttuu vauhdilla, 
on merkityksellistä, että tietää mistä 
tulee. Silloin on helpompi luotsata 
myös eteenpäin elämässä.

Vaikka sukunimet vaihtelevatkin yh-
den suvun ja seuran sisällä, on seuran 
nimellä yhdistävä vaikutus, koska se 
kokoaa tietyn sukukunnan sisäänsä. 
Ihmisen pitäisi pystyä olemaan jopa 
ylpeä juuristaan, riippumatta löytyy-
kö taustasta Ruotsin kuninkaallista 
verta. Tuossa ne kuninkaalliset kui-
tenkin kulkivat Vanarannasta eteen-
päin, riittää minulle. Ehkäpä isoäitini 
isän äiti heitä souti yli, Vana-Kaisa.

Turvallisuuden tunne on yksi merkit-
tävimmistä perustunteista ihmisen 
mielenterveyden kannalta. Kuulu-
minen johonkin lisää turvallisuuden 
tunnetta elämässä ja tietoisuus 
omasta taustastaan lisää turvallisuu-
den kokemista. Sukuseurat auttavat 
tässä kokemuksessa osaltaan ja näin 
me hahmotamme, keitä me olemme.

Seurojen kokoontuessa on hyvä miet-
tiä niitä arvoja, jotka ovat kantaneet 
suvun sisällä, mikä meille on ollut ar-
vokasta ja tärkeää vuosisatojen kulu-
essa. Ne välittyvät valinnoissa. Nämä 
on hyvä opettaa tuleville sukupolville, 
koska sieltä löytyy henkistä kestävää 
kehitystä. 

Jussi Tukiainen, psykologi

Oheinen juttu on lainattu Rantapohjalehdestä 
(Pohjois-Pohjanmaa)10.1.2019
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Lauantai 10.8
12.00-  Saapuminen Partaharjulle
13.00-  Majoittautuminen
14.00   Kahvit ja pieni välipala
15.00   Kesäteatteri, “Agapetuksen Naishuolet”
17.30   Juhlapäivällinen (runsas) noutopöydästä
19.-22.00 Rantasauna ja Takkatupa, vapaata seurustelua 
  ja tietokilpailu.
Sukuseura kustantaa kesäteatterin ja rantasaunan, myös pienen iltapalan.

Sukukokousohjelma
(muutokset mahdollisia)

Osoite:
Partaharjun Toimintakeskus
Partaharjuntie 361 Partaharju (Pieksämäki)
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Lauantai 10.8
12.00-  Saapuminen Partaharjulle
13.00-  Majoittautuminen
14.00   Kahvit ja pieni välipala
15.00   Kesäteatteri, “Agapetuksen Naishuolet”
17.30   Juhlapäivällinen (runsas) noutopöydästä
19.-22.00 Rantasauna ja Takkatupa, vapaata seurustelua 
  ja tietokilpailu.
Sukuseura kustantaa kesäteatterin ja rantasaunan, myös pienen iltapalan.

Sunnuntai 11.8.
8.00  Aamupala majoittuneille
10.00   Ristikiven kirkko, hartaus
11.30   Juhlalounas (runsas) 
  noutopöydästä
12.30   Yhteiskuva
13.00   Sukukokous
14.00   Sukujuhla, kahvi ja kahvileipä
  - tervetuloa
  - Pieksämäen kaupungin tervehdys, 
    Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen
  - Juhlaesitelmä, Asko Hankilanoja
  - runonlausunta
  - keskustelua ja kommentointia
  - tilaisuuden päätös ja maakuntalaulu

ILMOITTAUTUMINEN 
 

puh.

  

040 5110272
osoite

  

Karjalankatu 4-6 A 6
76100 Pieksämäki

HINNAT
Sukukokouspaketti la-su 46 €/henkilö,aikuiset ja 26 €/lapset 2-12v., 
sisältää lounaan ja päivällisen, aamiainen 8,50 €/h
Sukukokouspaketti su 22 €/henkilö,aikuiset ja 10 €/lapset 2-12v.,
Muista mainita mahdolliset erityisruokavaliot.

MAJOITUS: Harjuhovissa
Varaus viimeistään 19.7. mennessä suoraan partaharjulle.
Maksaminen kaikilta muilta osin partaharjulle, paitsi sunnuntai paketin kerää 
sukuseura! Olemme varanneet ennakkoon kiintiön juhlaan osallistuville.
Huonevaraukset ja maksu suoraan Partaharjulle, maininta Silvastien kiintiö. 
2-hengen huone 75 €/yö. Huoneiden luovutus su klo 13.00 mennessä!
Varaukset: 
Partaharjun Toimintakeskus, Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju
partaharju@partaharju.info, 044 725 4124, arkisin klo 8-16

Sitovat ilmoittautumiset 19.7.2019 mennessä
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Toukokuun 25. päivänä vuonna 2018 
tuli voimaan EU:n määräämä tieto-
suoja-asetus. Vuoden 2019 alusta 
puolestaan astui voimaan tietosuo-
jalaki, joka täydentää asetusta. EU:n 
määräämä direktiivi astui voimaan 
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, mut-
ta asetukseen oli mahdollista tehdä 
pieniä eroja soveltamisohjeisiin. Ta-
pansa mukaan Suomessa hyväksyttiin 
asetus mahdollisimman tiukkojen eh-
tojen mukaan.

Tietosuoja-asetus hankaloittaa mo-
nella tavalla sukututkijoiden ja suku-
seurojen toimintaa. Elossa olevien 
henkilötietoja ei voi saattaa rajoitta-
mattomaan julkisuuteen ilman, että 
jokainen voi vaikuttaa siihen, mitä 
tietoja hänestä julkaistaan. Tässä ei 
sinällään ole mitään uutta. Näin piti 
toimia jo Silvastien sukukirjan julkis-
tamisen aikaan. Nyt vain pitää asi-
asta kertovaan tiedotuskirjeeseen 
saada kirjallinen vastaus jokaiselta 
yli 13-vuotiaalta sukukirjassa muka-
na olevalta. Alle 13-vuotiaiden tiedot 
voidaan julkaista vanhempien luvalla.

Olen sukukirjahankkeissa lähettänyt 
ainakin 10.000 kirjettä eri sukujen jä-
senille. Tiedän siksi, että 99,9 % ha-
luaa olla mukana julkaistavissa suku-
kirjoissa ja vain 0,1 % haluaa kieltää 
tietojensa julkaisemisen. Kuitenkin 
vain noin 20-25 % on viitsinyt vastata 
kirjeeseen, koska on ollut tyytyväinen 
heille lähetettyihin tietoihin. Uuden 
asetuksen mukaan myönteiseksi vas-
taukseksi ei saa tulkita sitä, että kir-
jeeseen ei vastata. Kun nyt kirjallinen 
palaute on saatava jokaiselta, tarkoit-

taa se sitä, että uusissa hankkeissa 
elossa olevista suvun jäsenistä tulisi 
mukaan enintään neljäsosa. Sellaisen 
kirjan julkaisussa ei olisi tasapuoli-
suutta eikä mitään järkeä. Tässäkin 
uudessa asetuksessa on taas menty 
hyvin, hyvin pienen vähemmistön eh-
doilla hankaloittamaan sukuseurojen 
ydintoimintaa.

Tietosuoja-asetuksessa on muutamia 
poikkeuksia, jotka tekevät sukutut-
kimuksen edes jollakin tavalla mah-
dolliseksi. Soveltamisen ulkopuolelle 
jää sellainen henkilötietojen käsittely, 
jonka yksityishenkilö suorittaa yksin-
omaan henkilö kohtaisessa toiminnas-
saan saattamatta henkilötietoja julki-
siksi. Tietoja saa näyttää ainoastaan 
lähisukulaisille ja ystäville, mutta niitä 
ei saa kopioida. No – eihän tällaisessa 
ole mitään järkeä. Yleisesti julkaista-
vaksihan tiedot on tarkoitettu, kuka 
niitä haluaa vain pöytälaatikkoon ase-
tettavaksi piilottaa. Arkaluontoisten 
tietojen käsittelylle on yksittäisenkin 
sukututkimuksen harrastajan saatava 
kuitenkin lupa.

Tietosuoja-asetus ei koske tavan-
omaisten tietojen osalta kuolleita 
henkilöitä. Näin ollen kuolleiden hen-
kilöiden osalta tiedot saadaan jul-
kaista vaikka kuolemaa seuraavana 
päivänä. Sukukirjat tulevat jatkossa 
muodostumaan kuolleiden kirjoiksi, 
joilla ei ole samanlaista kiinnosta-
vuutta tai merkitystä kuin aikaisem-
min julkaistuilla sukukirjoilla. Näin 
myös kirjojen menekki jää selvästi 
pienemmäksi kuin aikaisemmin, mikä 
suoraan vaikuttaa sukuseurojen talo-

Sukututkimus ja tietosuoja-asetus
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suvuista, koska Silvastien tulosuunta 
Suomeen on ollut lännestä. Ainoas-
taan Toksovan Silvastit ovat N-ryh-
mään kuuluvaa tyyppiä N-M178, joka 
on karjalaista alkuperää ja tullut Suo-
meen idästä. Kaikki muut näytteet 
kuuluvat I-haplorymään ja useimmat 
niistä ovat alahaplotyyppiä I-M253. 
Tämä ryhmä on Suomessa harvinai-
nen, lähiosumia tulee näkyviin vain 
muutamia. Enemmän tuntuu osumia 
olevan Englannissa, Saksassa ja Nor-
jassa.

DNA:n muuntumisnopeus tuntuu 
vaihtelevan suvuittain melkoisesti. 
Vaittisten suvussa voi samassa tut-
kitussa sukuhaarassa olla kolmen 
markkerin ero. Ahosten suvussa taas 
ovat kaikki näytteet vain muutamien 
markkereiden päässä toisistaan ja 
kolmessa näytteessä ovat täysin sa-
mat markkerit. Silvastien suku tuntuu 
poikkeavan kaikkein eniten toisistaan. 
Pieksämäen Silvastien keskimmäinen 
näyte on neljän markkerin päässä toi-
sesta näytteestä ja viiden markkerin 
päässä toisesta. Onhan näissä näyt-
teissä aikaankin kulunut kantaisästä 
hieman enemmän kuin muissa su-
vuissa eli 350 vuotta. Tämä keskim-
mäinen näyte kuitenkin vahvistaa su-
kuyhteyden hienosti ja todistaa, että 
sukukirja on laadittu oikein.

Silvastien suku on DNA:n osalta siis 
mielenkiintoinen. Jos sukuseura ha-
luaisi laajentua, voisi pieni Silfvas-
tien suku olla yksi mahdollisuus. Sen 
kautta voisivat mukaan tulla myös 
Silvastot ja Sibeliukset, jos heitä it-

seään asia kiinnostaa. Ensimmäises-
sä vaiheessa voisi kuitenkin selvittää 
löytyisikö tuolta Lapinjärven-Elimäen 
suunnalta DNA-testien kautta yhteyt-
tä Silvasteihin. Jos löytyy, niin sen jäl-
keen voisi muukin yhteistyö olla rea-
listisempaa.

Ahti Kopperi
Savo-Karjalan 
Sukututkimustoimisto
Ruoritie 11
82500 KITEE
0500 - 229 119
ahti.kopperi@telemail.fi
www.telemail.fi/ahti.kopperi

Savo-Karjalan sukututkimustoimis-
to päivittää Silvastien sukukirjasi-
vuja. Ilmoita sinne kirjallisesti tai 
sähköpostilla lähisuvussasi tapah-
tuvat muutokset!

uteen. Kun yhteydenottoja kuolleiden 
kanssa ei tarvitse toteuttaa, jää myös 
tiedotus sukukirjahankkeista aina vä-
häisemmäksi kuin aikaisemmin.

Savo-Karjalan Sukututkimustoimis-
tolla työt jatkuvat sukukirjojen pa-
rissa edelleenkin. Uuden asetuksen 
mukaisesti on nyt pilottihankkeena 
Rääkkylän Kähkösten sukukirja, jossa 
on mukana vain kuolleita henkilöitä. 
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 
mukana ovat suunnilleen 1920-lu-
vulla syntyneet sisarussarjat. Kirja 
julkistetaan vuonna 2020 ja loppu-
vaiheessa vielä tarkistetaan Maistraa-
tista, ettei mukana ole ketään elossa 
olevaa.

Sukuseurojen nimenomaisena toi-
mintana on sääntöjen mukaan tukea 
sukua koskevaa tutkimustoimintaa, 
kerätä ja arkistoida sukua koskevaa 
tietoutta, saattaa sitä jäsenten tie-
toon sekä harjoittaa seuran tarkoi-
tuksen toteutumista edistävää jul-
kaisutoimintaa. Nyt tämä uusi asetus 
selvästi estää sukuseuran tarkoituk-
sen toteutumista.

Sukuseuralla on ainakin yksi rekisteri 
eli jäsenluettelo, siksi sukuseuralla tu-
lee olla myös seloste käsittelytoimis-
ta. Se pitää sisällään mm. tietojen kä-
sittelyajan, turvallisen säilyttämisen 
ja hävittämisen. Aikaisemmin laadittu 
sukukirja ei ole rekisteri, joten sitä 
varten ei erikseen tarvitse mainita 
tietoja sukututkimus rekisteristä ellei 
kirjassa olevia tietoja päivitetä suku-
seuran toimesta. Kuolinaikatiedot saa 
toki merkitä, koska tietosuoja-asetus 
ei koska kuolleita henkilöitä.

Silvastien sukukirjan valmistuttua jo 
vuonna 2011, on syytä onnitella teitä 
oikeasta ajoituksesta. Olitte viimei-
sellä mahdollisella hetkellä liikkeellä. 
Nyt teillä on mahdollisimman täydel-
linen sukukirja, joka täyttää tehtävän-
sä vielä pari vuosikymmentä tästä 
eteenpäin. Samalla sukukirja nousee 
arvoon arvaamattomaan täydellisen 
tietosisällön ansiosta. Kannattaa siis 
ostaa muutama sukukirja vaikka va-
rastoon tulevia sukupolvia varten. 
Toista samanlaista sukukirjaa ei enää 
tule.

 
Hyvää tulevaa kesää ja Partaharjun 
sukujuhlaa kaikille Silvasteille !

Ahti Kopperi
Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto
Ruoritie 11
82500 KITEE
0500-229 119
ahti.kopperi@telemail.fi
www.telemail.fi/ahti.kopperi
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Tämän tiedotteen mukana on jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu on 15€/perhe.  
Jokaisen sukuun kuuluvan jäsenmaksu on tärkeä, jotta sukuseuran toimintaa 
voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hallitus työskentelee talkooperiaat-
teella.
Jäsenmaksun eräpäivä on 15.5.2019. 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 kuole-
mantapausten 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.

Sukuseuran jäsenmaksu ja sukuseuraan liittyminen
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Heinäkuussa 2011 julkistettiin 960-sivuinen sukukirja.
Kirjassa on mukana kaikkiaan 23 sukuhaaraa: Keskisestä Suo-
mesta Pieksämäki-Joroinen, Vilhusen ja Jormalaisen Silvasteiksi 
muuttuneet sotilassukuhaarat, sekä Uuraisten Silvastien sukuhaara. Karjalan 
Kannakselta on mukana Sakkolan Silvastit ja kolme Inkerinmaan Toksovan su-
kuhaaraa. Pohjois-Pohjanmaalta on mukana Kalajoen Silvastit ja kuusi muu-
ta 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 Sil-
vastista muuksi muuttaneet. Heitä ovat Siltari, Lummelahti, Silvaniemi, Sajan-
to, 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.

Tilaa!

+ toimituskulut

Hinta
38,50€
Hinta
38,50€
+ toimituskulut

Silvastin suvun pöytäviiri
Viiri on arvokas symbolisuvun
historiasta joka kotiin!

Sakari Silvast puh. 0500-457361 tai
ps.silvast@kolumbus.fi

Myymme erän sukukirjoja ja viirejä tapahtumaan osallistuville! 
Nyt kannattaa ostaa arvokkaat ”sukukalleudet” vaikka lahjaksi 
ystäville tai nuoremmalle sukupolvelle muistoksi! 
Myymme kirjan hintaan 40€/kpl ja viirin 20€/kpl. 
Ennakkotilauksen voit antaa ilmoittautumisen yhteydessä 
tai hallituksen jäsenille, näin varmistat tuotteen saatavuuden!

Hanki nyt Silvastien sukukirja ja sukuviiri 
juhlahintaan sukukokouksen yhteydessä! 

Kirja
40€

Viiri
20€

Tämän tiedotteen mukana on jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu on 15€/perhe.  
Jokaisen sukuun kuuluvan jäsenmaksu on tärkeä, jotta sukuseuran toimintaa voi-
daan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hallitus työskentelee talkooperiaatteella.
Jäsenmaksun eräpäivä on 15.5.2017. Tärkeää on laittaa viitenumero maksun tie-
toihin. Viitenumerolla tunnistamme Sinut jäsenrekisteristämme. 
Pankkiyhteystietomme: 
Suur-Savon Osuuspankki Pieksämäki OKOYFIHH FI7653400020162176
Tärkeää on, että pidät yhteystietosi ajan tasalla, samoin mahdollisten kuolemanta-
pausten ilmoittaminen on tärkeää.
Mikäli haluat jostakin syystä luopua jäsenyydestä ilmoita siitä Riitta-Liisa Mönk-
köselle. Sukuposti toimitetaan jatkossa ainoastaan maksaneille jäsenille. Helpoin 
tapa sukuseuraan liittymiseen on ilmoittaa siitä Riitta-Liisalle
(yhteystiedot takasivulla), hän opastaa asiassa.

Sukuseuran jäsenmaksu ja sukuseuraan liittyminen
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”Kuinka kotiryssä karkotettiin” 

Elettiin vuotta 1957. Etelä-Pohjan-
maalla tunnettiin suurta epäluuloa 
neuvostoliittolaisia kohtaan. Äitini 
enon, maalaisliiton kansanedusta-
jan Väinö Rankilan luo Vimpeliin 
oli tulossa nuori lähetystösihteeri 
Vladimirov vierailulle perheensä 
kanssa. 

Vimpeliläiset olivat kiihdyksissään. 
Vaarini Aaro Isoranta tiedettiin 
rohkeaksi mieheksi, olihan hän ol-
lut vääpelinä Helsingissä valkoises-
sa kaartissa. Hänet valittiin ryssän 
karkottajaksi. Niinpä vaari lähti 
pyörällä kujaa pitkin maantielle. 
Kujan ja maantien risteyksessä oli 
riihi, jonka takana oli kylän vähäo-
saisia piilossa, ja kun Aaro kääntyi 
kirkolle päin, kiirehtivät he mum-
molaani päin. 

Anna-mummoni tiedettiin hyväsy-
dämiseksi ihmiseksi. Kun vähäo-
saiset saapuivat, mummo jakoi 
aitasta leipiä, jauhoja, palvilihaa ja 
jälkiruuaksi ankkastukkia eli pul-
laa. Laarit Anna tasoitti, ettei Aaro 
huomaisi mitään. 

Aaro saapui lankonsa Väinön 
luo ja jäi tuijottamaan vihaisen 
näköisenä kahvipöydän seuruetta. 
Talon väki ja vieraat pelästyivät. 
Vaari aloitti aggressiivisen puheen-
sa, mutta huomasi sitten pöydällä 

votkapullon ja laseja. 
Kun Väinö tiesi, ettei Aaro sylje 
lasiin, kaatoi hän votkaa lasiin ja 
tarjosi lasin, kaksi ja kolmannen-
kin. Aaro jäi istumaan pöydän 
ääreen, ja hänestä tuli ylin ystävä 
Vladimirovin kanssa. Käsi kaula-
lla he vannoivat ikuista Suomen ja 
Neuvostoliiton välistä ystävyyttä. 

Horjuen Aaro poistui Rankilasta.
Talon takana Vimpelin miehet 
odottivat jännittyneinä. 

”Kyllä minä sanoin ryssälle suorat 
sanat, ettei sillä ole enää mitään 
asiaa Suomeen, ja kyllä se pelkä-
si”, Aaro uhosi. Ja pyörä aikalailla 
huojuen Aaro lähti paluumatkalle 
kohti kotia. 

Tämä Vladimirovin muistelmiin 
vapaasti mukaellen pohjautuva 
tarina osoittaa, että pehmeälläkin 
diplomatialla on puolensa, vaikka 
kovuutta usein arvostetaan. 

Marja-Liisa Silvasti 
Jyväskylä
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Silvastin kirkot!
(sukukirja sivu 700)

Sigfrid Silvastin kirkonrakennustoi-
minnasta on toistaiseksi hyvin vähän 
tietoja. Hän teki ainakin Haapaveden 
ja Pyhäjärven kirkot. Kirkonrakentaja 
Simon Silvén laati vuonna 1781 pii-
rustukset Haapaveden kirkkoa varten, 
mutta yli-intendentinvirastossa pii-
rustukset muutettiin. Sigfrid Silvasti 
rakensi Haapaveden kirkon 1784 Tuk-
holmasta lähetettyjen rakennussuun-
nitelmien mukaan. Kirkko oli viraston 
tuolloin suosiman tyylisuunnan mu-
kaisesti tasavartinen ristikirkko, jonka 
katot olivat päädyistä aumatut. Katol-
la keskellä rakennusta oli melko pieni 
torni.

Samana kesänä, jolloin Haapaveden 
kirkko valmistui, Pyhäjärvellä suun-
niteltiin uuden kirkon rakentamista. 
Kirkonrakentaja Sigfrid Silvasti kut-
suttiin paikalle, ja hän laati seurakun-
nalle kirkonpiirustukset, jotka muis-
tuttivat suuresti hänen Haapavedelle 
rakentamaansa kirkkoa. Hänet myös 
valittiin 1790 valmistuneen kirkon ra-
kennusmestariksi.

Kirkonrakentaja Sigfrid Silvastin tun-
nettu rakennustoiminta rajoittuu 
kahteen kirkkoon, jotka pystytettiin 
Tukholmassa hyväksyttyjen piirustus-
ten mukaan. Tämän vuoksi Silvastin 
kirkoissa ei olekaan nähtävissä hänen 
henkilökohtaisia taiteellisia pyrkimyk-
siään. Kuitenkin hän rakennustyön 
johtajana jatkoi teknisesti korkeata-
soista pohjalaista kirkonrakennuspe-
rinnettä.

Vanhemmat
talollinen Pekka Sipinpoika Silvasti ja 
Liisa Tuomaantytär

Puoliso
Beata Jaakontytär Niska, syntynyt 
1749, kuollut 11.8.1809 Kalajoki 

Sukunimi:Silvasti 
Etunimi:Sigfrid (Sipi Pekanpoika) 
Ammatti: Talollinen ja kirkonrakentaja 
Syntymäpaikka:Kalajoki 
Syntymäpäivä:8.8.1746 
Kuolinpaikka:Kalajoki 
Kuolinpäivä:12.1.1790 

Tekstin lähde: lainattu Risto Känsälän 
kiurjoitusta, Pohjalaisia elmänkerto-
ja. Kokkola , 1995

Kunnioitettu sotaveteraani Niilo Silvasti 
ja puolisonsa Hellin lähdössä Tasavallan 
Presidentti Sauli Niinistön isännöimälle 
Itsenäisyyspäivän vastaanotolle 2018.
(sukukirja s.733)
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ESITYSLISTA

Sukuseuran kokous
Su 11.8.2019 klo 13.00
Partaharjun Toimintakeskuksen kokoussali
Partaharjuntie 361
76280 Partaharju

1 § Kokouksen avaus
Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja 
Sakari Silvast.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus

viimeistään kolmekymmentä (30) päivää 
ennen kokousta.”
3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin 
ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4 § Kahden ääntenlaskijan valinta
5 § Kokouksen työjärjestys
6 §

Toimintakertomus sukukokousten väliseltä 
ajalta. Tilinpäätökset ja

2018.
7 § Tilinpäätösten vahvistaminen ja vas-
tuuvapauden myöntäminen
8 § Toimintasuunnitelma 8/2019 - 2021 ja 
talousarvio 2020-2021 sekä vuotuiset
jäsenmaksut vuosille 2020 ja 2021
Jäsenmaksu oli 15 euroa vuosina 2018 ja 
2019.
9 § Sukuseuran hallitus
“Hallituksen kuuluu puheenjohtaja - -, 
varapuheenjohtaja - - ja viisi muuta jäsen-
tä.” 
Nykyinen hallitus:
Sakari Silvast, pj.
Maire Heiskanen, varapj.
Maija-Liisa Koskela

Saara Manninen

Juhani Silvast
Tuomo Silvast, sihteeri
Erovuorossa: 
Sakari Silvast, Maija-Liisa Koskela ja 
Tuomo Silvast
“Hallitus valitsee keskuudestaan varapu-
heenjohtajan sekä keskuudestaan tai
ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoi-

10 § Toiminnantarkastajat
Varsinaiset toiminnantarkastajat 2016-

Asko Silvast Turusta. Varatoiminnatarkas-

Veikko Silvast Jyväskylästä.
11 § Muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 §

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!



Puheenjohtaja
Sakari Silvast
Sahurintie 1 A 4  
21530 Paimio
Puh: 0500 457 361
Sähköposti: 
ps.silvast@kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja
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: 044 3274 046
Sähköposti: 
tuomosilvast@gmail.com

Taloudenhoitaja
Riitta-Liisa Mönkkönen
Karjalankatu 4-6 A 6
76100 Pieksämäki
Puh: 040 511 0272
Sähköposti: 
riittaliisa.monkkonen@gmail.com

Muut jäsenet:
Saara Manninen
Väisälänsaarentie 33 
52550 Hirvensalmi
Sähköposti: saara.ma@luukku.com
Puh: 050 5242 236

Juhani Silvast
Kuntokatu 33
53300 Lappeenranta
Sähköposti: juhanisilvast@gmail.com
Puh: 0440 452 301

Maija-Liisa Koskela
Nokkalantie 20 As. 27, 90500 Oulu
Sähköposti: 
koskelamaijaliisa@gmail.com
Puh. 040 840 1168

Sukuseuran hallitus koostuu puheen-
johtajasta, varapuheenjohtajasta 
sekä viidestä jäsenestä.

Sukuseuran hallituksesta on erovuo-
rossa kahden vuoden välein pidettä-
vissä sukukokouksissa kolme jäsentä.

Silvastien sukuseuran hallitukseen 
toivotaan jäseniä kaikista sukuhaa-
roista. Keskustele sukuhaarasi jäsen-
ten kanssa ja ilmoita ehdotuksesi 
nykyiselle hallitukselle.

Sukuseuran hallitus:

Muista Silvastien nettisivut www.silvastit.com
Liity Silvastien sukuseuran Facebook ryhmään,
yhteyshenkilö Saara Manninen

p. 050 593 7553
www.dmprint.fi

myynti@dmprint.fi
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