
           
 
 
Puheenjohtajan palsta 
 

Toivotan hyvää alkanutta vuotta 2013 kaikille SILviisiin lukijoille! 

Jääsken Antrean Silvosten sukuseura täyttää 10 vuotta ja juhlan kunniaksi valmistuu sukukirja. Tätä 

teosta varten Jääsken Antrean Silvosten sukuseura on ensisijaisesti perustettu 28. kesäkuuta vuonna 

2003. Koko kymmenvuotisen toiminnan ajan on sukukirjan valmistumiseen liittyvät asiat olleet 

hallituksen kokouksissa esillä. 

Nyt on aika muistuttaa kaikkia sukukirjan ennakkotilauksen mahdollisuudesta. Sukukirjan hinta on 

jäsenille vain 50 €. Ennakkohinnalla kannattaa ostaa jopa useampi kirja, koska Jääsken Antrean Silvosten 

sukukirja on hieno ja arvokas lahja jälkipolville.  

Vielä on viimeiset hetket lähettää Ahti Kopperille sukukirjaan liitettäväksi vanhoja kuvia, mielenkiintoisia 

kertomuksia ja merkittäviä pienimuotoisiakin henkilöhistorioita, jotta suvun arvokkaat muistot eivät 

vaipuisi unholaan. Tiettävästi materiaalia ei ole tullut liikaa, joten rohkeasti mukaan sukukirjan sisällön 

monipuolistamiseen! 

Toivottavasti ensi syksyn sukukokouksessa meitä on mahdollisimman runsaasti koolla ja saamme 

yhdessä ihailla uutta Jääsken Antrean Silvosten sukukirjaa ja muistella menneitä sekä suunnitella uusia 

haasteita sukuseuran toiminnalle. 

 

Tampereella 21.2.2013                

Pertti Paukkuri 

sukuseuran puheenjohtaja 

      

 

1. Vuosikokouksen päätöksiä 
 

 Sukuseuran vuosikokous pidettiin 6.10.2012 Hyvinkäällä, jossa paikalla oli 17 henkilöä.  

 

 Yhteenveto kokouksen päätöksistä: 

 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Paukkuri, sihteeriksi Marja Lindqvist, sekä 

pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Irja Silvonen ja Kirsti Väisänen. 

 - Hyväksyttiin kauden 1.7.2011-30.6.2012 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin 

vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 - Hyväksyttiin toimintakauden 1.7.2012-30.6.2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

 - Hallituksen puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudeksi 2012-2015 valittiin Pertti Paukkuri. 

 - Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet Heino 

Silvonen ja Seppo Silvonen. 

 - Toiminnantarkastajaksi kaudelle 1.7.2012-30.6.2013 valittiin Pentti Väisänen ja hänen varamiehekseen 

Hannu Silvonen. 

 - Hyväksyttiin kauden 1.7.2012-30.6.2013 varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi 25 euroa ja perhejäsenen 

jäsenmaksuksi 5 euroa. 

  

 Lisäksi kokouksessa keskusteltiin ensi syksyn vuosikokouksen ajankohdasta ja paikasta. Keskustelun pohjalta 

hallitus aloittaa valmistelut kokouksen ja samalla sukukirjan julkistamistilaisuuden järjestämiseksi syyskuun 

alkupuolella Imatralla. 
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2. Sukukirjan valmistuminen 

 

 Kirja valmistuu sovitussa aikataulussa. Viimehetken täydennykset ennättävät vielä kirjaan. Joten jos viime 

vuoden lopulla tai tämän vuoden alussa on tapahtunut sellaisia muutoksia (syntymiä, vihkimisiä tai 

kuolemantapauksia), jotka pitäisi mainita kirjassa, NE TULISI ILMOITTAA AHTI KOPPERILLE MAALISKUUN 
LOPPUUN MENNESSÄ! Ilmoituksen voi tehdä esim. nettisivujen kautta (www.telemail.fi/ahti.kopperi -

sivuilta löytyy lomake) tai sähköpostilla ahti.kopperi@telemail.fi (sähköpostiviestiin maininta, mihin 

sukukirjaan tiedot tulevat ja muut tarkentavat tiedot).  

 

 Kirjasta tulee n. 160-sivuinen, kovakantinen, siinä on täydellinen hakemisto ja se sisältää runsaasti valo-

kuvia.  

 

 Ennakkotilauksia kirjasta voi vielä tehdä. Kirjan hinta sukuseuran jäsenelle on 50 euroa ja muille 70 euroa. 

Kuten puheenjohtajakin omalla palstallaan mainitsee, kirja on myös oiva lahja nuoremmalla sukupolvelle. 

Uutta painosta kirjasta ei tulla tekemään ainakaan 20-30 vuoteen. Lisäksi kirjan ennakkotilauksilla on suuri 

merkitys sukuseuran taloudelle, jotta kirjan valmistuminen varmistetaan. Ennakkotilausten perusteella 

päätetään myös lopullinen painatuksen määrä, koska suurta kirjavarastoa ei ole mahdollista pitää. 

Ennakkotilaukset maksetaan vasta kirjan valmistuttua ja hintaan lisätään mahdolliset postituskulut. Kirjat 

tulevat olemaan noudettavissa esim. ensi syksyllä vuosikokouksessa Imatralla. 

 

3. Ennakkotieto syksyn vuosikokouksesta Imatralla 
 

 Tämä 10-vuotisjuhlakokous on päätetty pitää lauantaina 7.9.2013 Rantasipi Imatran Valtionhotellissa.  
 Tilaisuus aloitetaan klo 12 yhteisellä lounaalla ja jatkuu siitä sukukirjan julkistamisen ja kokouksen 

merkeissä. 

 

 Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Valtionhotelliin ja viettää yhteistä aikaa ”virallisen” ohjelman 

jälkeen. Hotelli tarjoaa sukuseuralle majoitusta kylpylähotellin puolella seuraavasti:  

 2-hengen huone 116 €/huone/vrk 

 1-hengen huone 101 €/vrk 

 Lisävuode lapselle (alle 12 v.) 22 € ja sitä vanhemmalle 30 €/vrk, lisävuoteita rajoitettu määrä. 

 Hintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, hemmottelukylpylän rentouttavat altaat & poreet & hyvän olon 

saunat.  

 

 HUOM! Jokainen varaa ja maksaa huoneensa itse. Tämä tarjous on voimassa niin kauan kuin huoneita on 

vapaana, joten varaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Varauksenhan voi tarvittaessa perua, jos 

tilanne niin vaatii.  

 

 Huonevaraukset: puhelimitse   05 625 2100 (myyntipalvelu) tai 
   sähköpostilla  rantasipivaltionhotelli.myyntipalvelu@restel.fi 
 Varauksen yhteydessä maininta:      ”SILVOSTEN SUKUSEURA”. 
 

 Ilmoittautumisaika kokoukseen ja muista ykstyiskohdista tiedotetaan erikseen kesällä! 

 

4. Kesän matka Viipuriin 

 

 Bussimatka Viipuriin tehdään 21.-23.7. (sunnuntai-tiistai). Hinta sukuseuran jäsenelle on 330 euroa ja ei-

jäsenelle 350 euroa. Matkan hintaan sisältyy ryhmäviisumi, bussimatkat Hyvinkää-Viipuri-Hyvinkää (reitin 

varrelta mahdollisuus tulla bussiin), majoitus hotelli Druzhbassa 2-hengen huoneissa, puolihoito ja 3 tunnin 

kaupunkikiertoajelu. Mikäli jollain on henkilökohtainen viisumi, matkan hinta pienenee ryhmäviisumin osuu-

den verran (63 euroa). 

  

 Ilmoittautuminen matkalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.5.2013.  

 Ilmoittautumiset ja lisätietoja matkasta:   Heino Silvonen, puh. 0400 624 523 tai sähköpostilla 

heino.silvonen@pp.inet.fi. 

 



 
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. 

 

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 

 

 

Vielä ehtii suorittaa jäsenmaksun, jos se on unohtunut! Vain voimassa oleva jäsenyys varmistaa 
mm. sukukirjan hankinnan jäsenhintaan. 


