
           
 
 
Puheenjohtajan palsta 
 
Kiitän menneestä vuodesta ja toivotan sukuseuran jäsenille iloa, terveyttä ja menestystä alkaneelle vuodelle 2010. 
 
Jääsken Antrean Silvosten sukuseura toimii seitsemättä vuottaan ja on sinä aikana tuonut jäsenilleen paljon tietoa sukujuuris-
tamme, nykyisen itärajan takaisista synnyinseuduista, jälkeläisten myöhemmistä asuinpaikoista ja elämästä yleensä. Suku-
seuratoiminta kokouksineen, tapaamisineen ja matkoineen on lähentänyt meitä silvoslaisia toisiinsa. 
 
Ahti Kopperin laatima sukututkimus on kaiken aikaa ollut seuran toiminnan punaisena lankana. Se tulee olemaan jälkipolville 
käsikirja, josta Silvosen suvun vaiheita voi seurata. Tavoitteena on saattaa tutkimus päätökseen siten, että siinä nykyisin olevat 
tiedot saadaan päivitettyä ja niiden sukutietojen ympärille voidaan liittää suvun henkilöihin ja tapahtumiin liittyviä kertomuksia, 
tarinoita ja vanhoja kuvia tai muuta mielenkiintoista asiaa jälkipolville ihmeteltäväksi. 
 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että aktiivisten sukuseuralaisten sukujuuret on tutkittu niin kaukaa ja laajalti kuin se kohtuudella on 
mahdollista. Siksi ei liene kustannussyistä tarpeellista laajentaa tutkimusta. Nykyinen Ahti Kopperin tekemä Kannaksen Silvoset 
on mielestäni sellainen versio, jonka pohjalle voidaan lopullinen teos luoda. Sen painoasuun saattaminen teksteineen ja kuvi-
neen on vielä melkoinen ponnistus, ellemme tyydy nykyiseen kannelliseen monisteeseen. 
 
Nyt onkin syytä kääntyä silvoslaisten nuorten puoleen ja pyytää heitä taltioimaan vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan tietoja 
suvun vaiheista. Tiedän, että se ei juuri nyt välttämättä kiinnosta, mutta muuten käy kuten minulle ja tiedot jäävät keräämättä. 
Arvatkaa harmittaako! Kysykää vaikka.  Aika menee ohi. Asiat, jotka nyt tuntuvat arkisilta ja itsestään selviltä, eivät sitä ole enää 
20 vuoden kuluttua. Nuoret, nyt kun teillä on siihen mahdollisuus, kerätkää tietoa esivanhemmistanne. Esittäkää tuotoksenne 
heille ja valitkaa yhdessä sukuhistoriaan sopivat asiat. Ehkä saamme DVD:n liitteeksi kirjamme takakanteen. Sukuhistoriaa elä-
vänä kuvana ja äänenä ei taida olla monenkaan sukututkimuksen mukana. 
 
Nuoret! Missä on Kannaksen Silvosten Naamakirja? 
 
Vielä tahdon erityisesti kiittää sukuseuran sihteeriä Marja Lindqvistiä paljosta pyyteettömästä työstä seuramme hyväksi. Sinä 
olet seuramme henkinen voima. Samoin kiitän seuran perustajajäsentä Heino Silvosta matkavastaavan suuresta työpanok-
sesta. Sinä olet seuramme talouden tukipylväs. 
 
Kiitän seuran hallitusta ja muita toimihenkilöitä miellyttävästä yhteistyöstä.  
 
Ystävällisin terveisin 
Pertti Paukkuri 
Jääsken Antrean Silvosten sukuseuran puheenjohtaja   
Tampereella 27.1.2010 
 

 
1. Vuosikokouksen päätöksiä 
 
Vuosikokous pidettiin 3.10.2009 Hausjärven Serafiinassa, Oitissa, ja paikalla oli 18 sukuseuran äänivaltaista jäsentä. 
Kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa: 
- hyväksyttiin toimintakauden 1.7.2008-30.6.2009 toimintakertomus ja tilinpäätös 
- myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille em. toimintakaudelta 
- vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 1.7.2009-30.6.2010 
-  valittiin hallitukseen seuravaksi kolmevuotiskaudeksi Seppo Silvonen erovuorossa olleen Irma Suden tilalle  ja  erovuo-

rossa ollut  Heino Silvonen uudelleen sekä varsinaiseksi tilintarkastajaksi Lauri Kapanen ja varalle Hannu Silvonen 
- vahvistettiin kauden 1.7.2009-30.6.2010 jäsenmaksuksi varsinaiselta jäseneltä 20 euroa ja perhejäseneltä 5 euroa 
 (jäsenmaksulaskut postitetaan erikseen) 
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2. Saarenmaa  –  Hiidenmaa, bussimatka kesäkuussa 2010  
 
Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestetään kesällä 2010 matka Viron Saaremaalle ja Hiidenmaalle (Lomalinja Oy).  Matka-
ohjelma on  seuraava:  
-  lähtö torstaina 10.6. bussilla Hyvinkäältä klo 7.00 tai tai kokoontuminen satamassa klo 7.30 
-  Tallinnasta lautalla Saarenmaalle, majoittuminen kolmeksi yöksi hotelli Johaniin 
-  perjantaina 11.6. vieraillaan mm. Kuressaaren kaupungissa, Nasvan kalastajakylässä ja Tehumar- 
 din taistelukentällä 
-  lauantaina 12.6. Hiidenmaalle, jossa tutustutaan mm. Kassarin saareen, Hiidenmaan pääkaupun- 
 kiin Kärdlaan, Ristinmäellä Viron ruotsalaisten elämään ja illalla paluu Saarenmaalle 
-  sunnuntaina 13.6. kotimatkalle, laiva lähtee Tallinnasta klo 16.00 ja saapuu Helsinkiin klo 19.30 
 
Matkan hinta on sukuseuran jäseneltä  400 euroa/henkilö ja ulkopuoliselta 420 euroa/henkilö. Hintaan sisältyy bussikuljetus ti-
lausajobussilla, laivamatkat Eckerö Linen laivoilla kansipaikoin, majoitus hotelli Johanissa 2-hengen huoneessa, hotellin Vesi-
keskuksen käyttömahdollisuus, suomenkielinen opas Tallinnasta Tallinnaan, aamiainen laivalla 1. matkapäivänä, aamiainen ho-
tellissa kolmena päivänä, illallinen 1. matkapäivänä, lounas 2. ja 3. matkapäivinä, ohjelmaan kuuluvat tutustumiskäynnit ja si-
säänpääsyliput, lauttaliput Saaremaalle ja Hiidenmaalle. 
 
Lisätietoja matkasta (mm. tarkka matkaohjelma) ja ilmoittautumiset (viimeistään 15.3.2010): 
Heino Silvonen, puh. 0400-624 523 tai heino.silvonen@pp.inet.fi 
 

3. Sukutapaaminen 2010 
 
Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti kuluvalle toimintakaudelle osuva sukutapaaminen/-juhla (joka viides vuosi) päätet-
tiin pitää alkusyksyllä 2010. Siihen ovat tervetulleita kaikki sukuun kuuluvat, riippumatta sukuseuran jäsenyydestä. Tarkoituk-
sena on viettää mukava päivä erilaisen ohjelman ja toisiimme tutustumisen merkeissä. Sukutapaamisen ajankohdasta ja pai-
kasta tiedotetaan myöhemmin.  
 

4. Sukukirja 
 
Puheenjohtajankin palstallaan mainitsema, Ahti Kopperin tekemän sukututkimuksen pohjalta valmistunut kirjanen, Kannaksen 
Silvoset; Sukututkimus Viipurin, Jääsken ja Antrean Silvosen suvuista, on kaikkien tilattavissa. Erittäin tärkeää olisi myös saada 
kirjassa olevat tiedot ajan tasalle. Tietojen päivityksen (eli syntyneet lapset, avioliitot jne.) voi tehdä kätevästi myös netissä, os. 
http://www.telemail.fi/ahti.kopperi, josta löytyy Sukutietojenpäivitys-lomake. Sukukirjaa voi tilata suoraan Ahti Kopperilta, os. 
Ruoritie 11  82500 Kitee tai puh. 0500-229 119 tai sähköpostilla ahti.kopperi@telemail.fi .  
 

5. Posti- tai sähköpostiosoitteiden muutokset 
 
Sukuseuran jäseniä pyydetään ilmoittamaan mahdollisista posti- ja/tai sähköpostiosoitteiden muutoksista seuran sihteerille. 
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!  
 

6.  Yhteystiedot:  
Sukuseuran nettisivut www.silvonen.fi/sukuseura 
 
Hallitus: 
Pertti Paukkuri, puheenjohtaja 050 - 542 0540 perttipaukkuri@gmail.com 
Seppo Silvonen, varapuheenjohtaja 0400 - 703 975 seppo.silvonen@motiva.fi 
Heikki Oksanen, jäsen     0400 - 314 475 oksanen@rakennuspalvelu.inet.fi 
Heino Silvonen, jäsen  0400 - 624 523 heino.silvonen@pp.inet.fi 
Pertti Silvonen, jäsen 040 - 724 4919, (03) 784 0509 
Marja Lindqvist, sihteeri    040 - 569 2726 marjahelena.lindqvist@pp.inet.fi 
postios: Torvitie 10, 45130 KOUVOLA 
 


