
           
 
 
Puheenjohtajan palsta 
 
Uuden vuoden -tervehdys SILviisiin lukijoille 
 
Vietimme mukavan iltapäivän 30.10.2010 sukuseuramme vuosikokouksessa. Kiitos kaikille paikalle saapuneille sukulaissieluille.  
Saimme samalla tutustua hyvätasoiseen ruokapaikkaan Kaapinlähteen Kievariin ja sen mielenkiintoiseen historiaan. 
Syksyn vuosikokouksessa sovimme, että sukututkimus Jääsken Antrean Silvosen suvusta  saatetaan painokuntoon. Enää ei 
jatketa esihistorian tutkimista, sillä se ei liene järkevää aiheutuviin kustannuksiin nähden. Toivottavasti suvun historia valmistuu 
parissa vuodessa. 
Vielä riittää miettimistä painoasun ja sisällön suhteen. Haluammeko Ahti Kopperin laatiman sukututkimuksen erillisenä teoksena 
ja sukumme vaiheet, tapahtumat, kertomukset ja kuvamateriaalin omana koko ajan täydennettävänä tuotteena? Samalla tulevat 
esille tekijänoikeus- ja talousasiat sekä julkaisujen painoasu ja tekniikka. Valitsemmeko perinteisen paperiversion vai jonkun 
muun julkaisumuodon? Toivon mielipiteiden vaihtoa ja ehdotuksia jäseniltä, jotta hallitus voisi tehdä mahdollisimman viisaita 
päätöksiä. 
Näiden ajatusten myötä haluan toivottaa mielenkiintoista uutta vuotta 2011! 
 
Pertti Paukkuri 
Jääsken-Antrean Silvosten sukuseuran puheenjohtaja 
Tampereella joulukuussa 2010 
 

 
1. Sukutapaaminen elokuussa 2010 
 
Helteisen kesän jälkeen lauantaina 28.8, säätilan muututtua syksyiseksi, 
kokoonnuimme sukutapaamiseen (-juhlaan) Lehmonkärkeen Asikka-
laan. Tapaamiseen osallistui kaikkiaan 45 henkilöä, lapset mukaan lu-
kien. Nautimme maittavan lounaan ja kahvit ja Heinon toimeenpanemiin 
arpajaisiin osallistuttiin aktiivisesti. Tilan isäntä selosti paikan historiaa ja 
nykypäivää.   
Tuulesta ja sateesta piittaamatta pelattiin mölkyn joukkuekisa laveasti 
omia sääntöjä noudattaen. Kahdesta osallistuneesta joukkueesta voit-
tajaksi selviytyi Pölkyt (kuvassa tyylinäyte) ja hyväksi kakkoseksi tuli 
Nakki Narahtaa.   
Koska muutama urhoollinen perhekunta yöpyi Lehmonkärjessä, saimme yhteistä iltaa ja illallista varten käyttöömme 
metsästysmajan. Iltatilaisuudessa luovutettiin Lauri Kapaselle suvun ensimmäinen Suku on pahin –diplomi avainten kera. 
 

2. Vuosikokouksen päätöksiä 
 
Vuosikokous pidettiin 30.10.2010 Kaapinlähteen Kievarissa, Heinlammilla Lahdessa. Paikalla oli 17 sukuseuran äänivaltaista 
jäsentä. 
Kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa: 
- hyväksyttiin toimintakauden 1.7.2009-30.6.2010 toimintakertomus ja tilinpäätös 
- myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille em. toimintakaudelta 
- vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 1.7.2010-30.6.2011 
-  valittiin hallitukseen uudelleen seuravaksi kolmevuotiskaudeksi erovuorossa olleet Heikki Oksanen ja Marja Lindqvist  

sekä varsinaiseksi tilintarkastajaksi Pentti Väisänen ja varalle Hannu Silvonen 
- Päätettiin saattaa sukututkimus valmiiksi ja painokuntoon seuraavan kolmen vuoden aikana ja vahvistettiin 

kauden 1.7.2010-30.6.2011 jäsenmaksuksi varsinaiselta jäseneltä 25 euroa ja perhejäseneltä 5 euroa. 
Jäsenmaksulasku tämän SILviisin mukana.  
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3. Kesän 2011 matkat  
 
Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti järjestetään kesällä 2011 seuraavat matkat, mikäli niille on riittävästi osallistujia:  
 
1) 9.-13.6.2011 (4 yötä) Laatokan kierros (Konevitsa – Pyhäjärvi – Sortavala – Aunus – Terijoki – Viipuri) 
 
2) 1.-3.7.2011 matkan kohteena Viipuri.  
 
Matkojen tarkempi esittely erikseen! 
 
Lisätietoja matkoista:  Heino Silvonen, puh. 0400-624 523 tai heino.silvonen@pp.inet.fi. 
 
Ilmoittautuminen 1-kohdan matkalle 30.3.2011 mennessä ja 2-kohdan matkalle 30.5.2011 mennessä:  
Heino Silvonen, puh. 0400-624 523 tai heino.silvonen@pp.inet.fi. 
 

4. Sukututkimus 
 
Jääsken Antrean Silvosten suvun sukututkimus on sovittu saatettavaksi loppuun ja painokuntoon n. kolmen vuoden aikana. 
Sukututkimuksen tekijä Ahti Kopperi (Savo-Karjalan sukututkimustoimisto) tulee lähettämään mm. tietojen keräys-/tarkis-
tuslomakkeita, jotka toivotaan mahdollisimman kattavasti täytettävän ja palautettavan, jotta tiedot kirjaa varten saadaan mah-
dollisimman täydellisinä ja oikeina. Vastaavia tietoja on kyselty v. 2006, mutta silloin palautusprosentti jäi melko vaatimat-
tomaksi. On myös erittäin tärkeää saada kyselyyn vastaukset kaikilta riippumatta siitä, onko sukuseuran jäsen vai ei. Suku-
tutkimus ja –kirja käsittää kaikki sukuun kuuluvat. 
 

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 

 

 


