
           
 
 
Puheenjohtajan palsta 
                

Tervehdys sukuseuralaisille!  

 

Lomamatkalla Espanjassa huomaa kuinka helposti erottuu 

joukosta äidinkielensä takia. Suomen kieli kuulostaa hieman 

erikoiselta paikallisten ja muunmaalaisten korvissa. On help-

po huomata kuinka muut ihmettelevät omituista kieltä. Toi-

saalta on mukava huomata se miten ystävällisesti ollaan aut-

tamassa pikku ongelmissa olevaa ulkomaalaista parkkisakon 

välttämisessä tai oikean bussipysäkin löytämisessä. 

 

Tätä pohtiessani ajattelin myös sitä, miten selkeästi erottuva 

kansanosa siirtokarjalaiset olivat uusille asuinalueilleen aset-

tuessaan. Karjalan murre Länsi- ja Etelä-Suomessa olivat kuin 

vierasta kieltä. Juuret paljastuivat ensimmäisistä sanoista. Olen myös kuullut kuinka karjalan murteen venäjän 

kielen lainasanat saivat aikaan ”ryssittelyä” koululaisten välillä. Mutta olen myös kuullut paljon myönteisestä ja 

tilanteen ymmärtävästä suhtautumisesta ja hyvien toimintamallien käyttöön otosta molemmin puolin.  

 

Isäni olin Jääskestä kotoisin ja äitini Tampereelta, joten karjalais-hämäläisenä jälkeläisenä koin molempien suku-

haarojen asenteet lapsuudessani 1950-luvulla. Ilokseni voin näin jälkeenpäin havaita, ettei minun kohdalleni ole 

sattunut negatiivisia kokemuksia ”puolisiirtolaisuudestani” huolimatta. Parissa kansakoulun kevätjuhlassa veljeni 

Matti lauloi hämäläisten maakuntalaulun tilalla isänsä pyynnöstä ”Karjalan kunnailla” eikä sekään leimannut mi-

tenkään ketään. Nykyään Suvivirsi aiheuttaa närää koko maassa. Oltiinko silloin suvaitsevaisempia? 

 

Varmasti joka suvusta löytyy hyvinkin värikkäitä tarinoita eri maakuntien kohdatessa karjalaisuuden. Tällaisia 

etenkin myönteisiä kertomuksia kaivataan myös pian ilmestyvään sukukirjaan. Siksi toivon paljon positiivisia ja 

iloisia tarinoita, koska uskon sanonnan ”Ilo pintaan vaikka syän märkenis” pitävän paikkansa myös oman sukum-

me historian kuvauksessa. Itselleni on jäänyt kaksi lausahdusta joita voitaneen kutsua jopa  aforismeiksi. En-

simmäinen on Helena-mummon usein toistama: ”Kaik on hyväst” ja toinen on isäni lähes mihin tahansa tilan-

teeseen käyttämä: ”Taas kävi paremmin kuin muille ihmisille keskimäärin”.  Näiden aforismien avulla maailma 

näyttää paljon valoisammalta. 

Muistakaa sukukirjan edullinen ennakkotilaus! 

 

Kesäterveisin: 

Pertti Paukkuri 

sukuseuran puheenjohtaja 

      

 

1. Sukukirja-hankkeen edistyminen 
 

 Keväällä kaikki tiedossa olevat Jääsken Anteran Silvosten sukuun kuuluvat ovat saaneet postia Ahti Kop-

perilta, joka on pyytänyt tarkistamaan omat  ja mahdollisesti jonkun edesmenneen tiedot. Näitä palautuksia 

on saatu kiitettävästi. Sen sijaan noita puheenjohtajankin mainitsemia kertomuksia kaivataan lisää. Tähän 

mennessä niitä on tullut vasta muutama kappale. Myöskin nuoremmalta sukupolvelta olisi toivottavaa 

saada tarinoita esim. siitä, miten heidän elämäänsä ovat karjalaisten vanhempien tai isovanhempien tavat ja 

puheenparret liittyneet. Kertomuksia voi toimittaa Ahti Kopperille vielä tämän syksyn ja alkutalven aikana. 

Kirja julkistetaan syksyllä 2013 pidettävässä vuosikokouksessa, joka samalla on myös sukuseuran 10-

vuotisjuhlatapahtuma. 
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2. Vuosikokous 6.10.2012 Hyvinkäällä 

 

 Tiedotuslehden lopussa on sääntöjen edellyttämä kutsu vuosikokoukseen, joka pidetään 6.10.2012 Vete-

raanitalolla, Hyvinkäällä.  Lounastarjoilu alkaa kello 12 ja varsinainen kokous kello 13.00.   

 

3. Jäsenenä Sukuseurojen Keskusliitossa 

 

 Edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaisesti sukuseuramme erosi Karjalan Liiton jäsenyydestä ja on hy-

väksytty Sukuseurojen Keskusliitto ry:n jäseneksi 1.1.2012 alkaen. Sukuseurojen Keskusliitto julkaisee Suku-

viesti-lehteä, jonka tilaushinta sukuseuran jäsenille on edullinen.  Lehtiä on esillä vuosikokouksessa, jolloin 

on myös mahdollista tehdä lehtitilaus. 

 

4. Posti- ja/tai sähköpostiosoitteiden muutokset ja muut ilmoitukset sukuseuralle 
 

 Sukuseuran jäseniä pyydetään ilmoittamaan posti- ja/tai sähköposti-osoitteiden muutoksista seuran sihtee-

rille. Ilmoituksen voi tehdä sukuseuran nettisivujen kautta: www.silvonen.fi/sukuseura  ja siellä edelleen 

linkki Jäsenasiat.  

 Tiedot voi ilmoittaa myös sähköpostilla marjahelena.lindqvist@pp.inet.fi  tai tekstiviestillä numeroon 040-

569 2726 tai osoitteella Marja Lindqvist, Torvitie 10, 45130 Kouvola. 

 VAIN OIKEAT OSOITETIEDOT TAKAAVAT TIEDOTTEIDEN JA MUUN POSTIN PERILLE TULON!  

 Myös muut terveiset ja ilmoitukset voi lähettää edellä mainitulla tavalla. 

 

5.  Yhteystiedot: 
  

 Sukuseuran nettisivut www.silvonen.fi/sukuseura 

 Hallitus: 

  Pertti Paukkuri, puheenjohtaja  050 5420540 perttipaukkuri@gmail.com 

 Seppo Silvonen, varapuheenjohtaja 0400 703975 seppoisilvonen@gmail.com 

 Heikki Oksanen, jäsen    0400 314475  oksanen@rakennuspalvelu.inet.fi 

 Heino Silvonen, jäsen 0400 624523  heino.silvonen@pp.inet.fi 

  Leena Silvonen, jäsen 040 8471077 kolli.invest@co.inet.fi 

 Marja Lindqvist, sihteeri   040 5692726 marjahelena.lindqvist@pp.inet.fi 

 - postios: Torvitie 10, 45130 KOUVOLA 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennen kokousta on mahdollisuus ruokailuun (linjastosta) kello 12.00 alkaen.  Kokouksen jälkeen n. klo 14.30 kak-
kukahvit. Osallistumismaksu 10 € sisältää lounaan ja kokouskahvit, kerätään paikanpäällä. 
 
Ruokailu- ja muita kokousjärjestelyjä varten ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 26.9.2012. Samalla 
pyydetään ilmoittamaan mahdollisista ruoka-allergioista. 
ILMOITTAUTUMISET: Marja Lindqvist, puh. 040 569 2726 tai 
  marjahelena.lindqvist@pp.inet.fi  tai 
  www.silvonen.fi/sukuseura > Jäsenasiat 

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen 
 
   Aika: Lauantai 6.10.2012 kello 13.00 

 
    Paikka:  Veteraanitalo, os. Asemakatu 42 A, 

  Hyvinkää 

 
    Käsiteltävät  

    asiat:  sääntöjen 17 §:n määräämät. 

 
 HALLITUS 


