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SUKUSEURA SILVENTOISET R.Y.

PERUSTAMINEN

Silventoisten suku kokoontui 13 päivänä elokuuta 1966 ensimmäisen kerran sukuseuran perustamisen

merkeissä Parikkalan Lomahovissa. Lauantaipäivän ohjelmassa oli vapaata seurustelua ja saunomista ym.

Sunnuntaiaamuna kello 9.00 suoritettiin lipunnosto lippulaulun saattelemana. Tämän jålkeen saapui

runsaasti lisåä kokouksen osanottajia. Ennen jumalanpalvelukseen osallistumista suoritettin

seppeltenlasku sankarihaudoille. Seppeleen laskivat Aune Miinin os. Silventoinen, Paavo Silventoinen ja

Yrjö Juhonpoika Silventoinen.

Kirkossakäynnin ja lounastauon jalkeen retkeiltiin Koitsanlahdella tutustumassa Koitsanlahden hoviin ja

sen ympäristöön.

Retkelta palattua pidettiin varsinainen sukukokous, jossa käsiteltiin sukuseuran perustamista.

Sukuseuran perustavan kokouksen avasi suwn vanhimpana Helmi Eskelinen. Kokouksen

puheenjohtajaksi valittiin Tauno Kaartinen ja sihteeriksi Liisa Silventoinen.

PERUSTAVAN KOKOIJKSEN O S ANOTTAJAT

HelmiEskelinen
Ida Silventoinen
Yrjö ja Selma Silventoinen
Yrjö ja Maire Silventoinen
Tauno, Helvi, Ritva ja Kalevi Kaartinen
Paavo ja Ida Silventoinen
Aarne, Ebba Annikki, Mervi ja Petteri Tarkkonen
Aili Silventoinen
Aune Miinin
Arvo, Hilja ja Olavi Antero Ahokas
Aarne Moilanen
Hannele Haponen
Aili ja Kari Saukkonen
Juhani, Terttu ja Riitta Silventoinen
Sakari ja Liisa Silventoinen
Tyyne Silventoinen

Kokouksen aluksi Iija Silventoinen kertoi kronikassaan menneen ajan tavoista liittyen suvLln historiaan

Mikkolanniemen Mäk-Ierikästä alkaen nykypäiviin saakka. Kokous vietti hiljaisen hetken menneiden

sukupolvien muistolle.

Tyyne Silventoinen luovutti Venäjän Silventoisten lahjana Suomessa asuville Silventoisille hirvipatsaan ja

Helmi Eskelinen ja Yrjö Silventoinen antoivat vastalahjaksi iautasen. Lahjapatsaan sijoitus aiheutti ko-

kouksen ensimmäisen äänestyksen. Äänestyksen jälkeen päåtettiin, että patsas kiertåå noin puolen vuoden

pitoajoin perheestå toiseen ja velvoitetaan hallussapitäjä tuomaan se suvussa oleviin perhejuhliin. Lisäksi

kiellettiin lähettämåstä hirveä postissa.



Kokous päätt i  yksimiel isesti  perustaa Silventoisten sukuseuran, jot le vnl i t t i in 6-henkinen

perustava toimikunta:
puheenjohtnja Panvo Silventoinen, varnpuheenjohtaja Tauno Kaartinen, jäsenet Arvo Ahokas,

Yrjö Silventoinen (Mikkolnnniemeltii) ja Snkari Silventoinen sekä sihteeri Liisa Silventoinen.

Kokous påätettiin Karj alaisten lauluun.

SUKUSEURAN SÄÄNNÖT JA REKISTERÖIMINEN YHDISTYSREKISTERIIN

Seuraava sukukokons pidett i in Pnrikkahn seur:rkuntatalol ln sunnuntaina 11 päivänä kesäkuuta

1967 kello 12.00. Kol<ouksen puheenjohtnjann toimi Lassi Si lventoinen jn sihteerinä Li isa Silven-

toinen. Sukukokoukselle esiteltiin Tauno Kaartisen laatimat sukuseurRn säännöt. Kokous hyväk-

syi keskustelun jälkeen siiiinnöt ja valtuutti suvun piiämiehen ja sukukirjurin yhdessä

muuttamaan sääntöjii, mil<iili sukuseuran rekisteröiminen ei olisi mahdollista kokoulisen vah-

vistamien siiäntöj en mul<aisena.

Pieniä muotoseikl<oja joudutt i inlcin muuttnntann ennen kuin sukuseura hyväksytt i in yhdistys-

rekisteriin 13.12.1967 .

PERUSTAMISASIAKIRJA

Me allekirjoittaneet perustamme täten Sukuseura Silventoiset nimisen yhdistyksen, jonka tarkoituksena

on koota yhteen kokousten ja juhlien merkeissä Silventoisten suvun jåseniä, harrastaa sukututkimusta,

toimia yhdyssiteenä suvun jäsenten keskuudessa, tukea varattomia suvun jäseniä ja pitää tarkkaa tilastoa

sukuseuran jåsenistä. Selitämme liittyvämme jäseniksi yhdistykseen ja hyväksymme sille oheisen liitteen

mukaiset såännöt.

Parikkalassa 11 päivänå kesäkuuta 1967

Lassi Antti Olavi Silventoinen Juhani Olli Silventoinen
ylikersairtti Imatran kauppalasta autonkuljettaja Parikkalan kunnasta

Liisa Inkeri Silventoinen
kanslisti Simpeleen kunnasta

Todistavat:

Aili Saukkonen Vaide Miinin

rouva Parikkalan kunnasta vanginvartija Keravan kauppalasta

Sukuseura Silventoiset r.y:n

SÄÄNNÖT

1l i
Nimija kotipaikka
Sukuseuran nimi on Sukuseura Silventoiset r.y., josta näissä säännöissä jäljempånä kåytetään nimitystä
Sukuseura ja jonka kotipaikka on Parikkala.



2! i
Tarkoitus ja tehtäva
- Koota yht..n Sukuseuran kokousten ja juhlien merkeissä eri puolilla Suomea ja ulkomailla asuvat

Silventoisten suvun jäsenet ja siten saattaa heidät tuntemaan toisensa.

- Harrastaa sukututkimusta ja edistää suvun perinteiden vaalimista.

- Toimia yhdyssiteenä Suomessa ja ulkomailla asuvien suwn jäsenten keskuudessa.

- Avustaa mahdollisuuksien mukaan sukuun kuuluvia
ja myös alemmissa oppilaitoksissa.

- Tukea henkisesti ja aineellisesti ilman omaa syytåän
jäseniä.

- Pitää tarkkaa tilastoa Sukuseuran jäsenistä'

varattomia j a lahj akkaita opiskelijoita yliopistoissa

vaikeuksiin ioutuneita varattomia Sukuseuran

3$
Pöytäkirjakieli ja puoluekanta
Sukuseuran viralinen pöytäkirjakieli on Suomen kielija on Sukuseura kaikessa toiminnassaan poliittisesti

täysin puolueeton.

4t i

Jäsenet
Suk*urun jäseneksi voi liittyå jokainen Parikkalan pitajan Mikkolanniemen Pyhämäessä asuneen Eerik

Silventoisen ns. ',Mäk-Ierikän" suwsta polveutuva Silventoisten suwn jäsen. Jäseneksi voidaan ottaa

joko sukuselvityksen tai sukuneuvoston jåsenten selvän tuntemuksen perusteella.,

) !

Jäsenten velvolli suudet
Jokainen Sukuseuran iäsen on velvollinen ilmoittamaan asuinpaikkansa ja postiosoitteensa

sukuneuvostolle.

eroamishetkeen saakka. Jäsen voidaan erottaa Sukuseurasta:

1 . Jos hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta yli 2 woden ajan.

2. Jos hän on saattanut itsenså huonoon maineeseen tai on tehnyt raskaan rikoksen.

3. Jos hän tahallisesti rikkoo Sukuseuran sääntöjä tai pyrkii halventamaan Sukuseuran mainetta, taikka

toimii muuten Sukuseuran omaksumia periaatteita vastaan

Vain Sukuseuran kokouksen päätöksellä voidaan sellainen henkilo ottaa takaisin Sukuseuran jäseneksi,

ioka on erotettu muusta kuin L kohdan syystä.

7$
Liittymis- ja j äsenmaksut
Sukuseuraan liittyessään suorittaa jokainen jäsen liittymismaksun, jonka suuruus määrätäån Sukuseuran

varsinaisessa kokouksessa. Jäsenmaksut suoritetaan yhden toimintawoden ajalta kerrallaan ja sen

suuruuden määrää niinikaan Sukuseuran kokous.

8$
Jäsenmaksun suoritus
Jäsenmaksut suoritetaan aina kuluvan toimintawoden ajalta sukukirjuri-rahastonhoitajalle joko henkilö-

kohtaisesti tai postin välityksella taikka suoraan Sukuseuran tilille Sukuseuran kayttamåän rahalaitokseen

Jäsenmaksu maksetaan toimintawoden ensimmäisella puoliskolla.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti sukuneuvostolle tai suvun

paamiehåile taikka esittää suullisesti Sukuseuran kokouksen pöytäkirjaan. Jåsenmaksut on maksettava



e$
Hallinto
Sukuseuran lain mukaisena hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa sukuneuvosto, jonka muodostavat

puheenjohtaja sekä Sukuseuran kokouksen päätöksen perusteella, joko kolme(3) tai viisi(5) varsinaista
ja kaksivarajasenta. Varajäsenet osallistuvat myös kaikkiin sukuneuvoston kokouksiin. Puheenjohtaja,
jota kutsutaan suvun päämieheksija sukuneuvoston jäsenet valitaan Sukuseuran kokouksessa ja ryhtyvät
hoitamaan tehtäviään alkavan toirnintavuo den alu sta.

Suwn päåimies valitaan kolmeksi, sukuneuvoston varsinaiset jåsenet kolmeksi ja varajäsenet kolmeksi

wodeksi kerrallaan.

Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapäämiehen sekä sukukirjuri-rahastonhoitajan.

Jos sukuneuvoston varsinainen jäsen eroaa, siirtyy eniten åäniä saanut varajäsen hänen tilalleen.

Sukuneuvoston jäsen vastaa siita vahingosta, jonka hänen huolimattomuutensa taikka lain tahi

Sukuseuran sääntoj en vastainen toimintansa on Sukuseuralle aiheuttanut.

10 | i
Sukuneuvoston tehtävät
Sukuneuvoston tulee.
1. Valvoa Sukuseuran sääntÖjen kokouksen päätösten noudattamista.

2. Edistää kaikilla Sukuseuran toimintamuodoilla sen voimistumista ja tarkoituksen toteuttamista.

3. Hoitaa Sukuseuran varoja sekä toimia sen taloudellisen aseman vakaana pysyttämiseksi ja vah-

vistamiseksi.
4. Antaa Sukuseuran vuosikokoukselle kertomus edellisen toimintavuoden toiminnasta ja tileistä.

5. Edustaa Sukuseuraa ja vastata sen toiminnasta.

6. Pitää Sukuseuran jäsenistä tarkkaa luetteloa.
7. Kutsua koolle Sukuseuran kokoukset.
8. Päättää mahdollisista virkailijoiden palkkioista.

9. Valita keskuudestaan varap äämies j a sukukirjuri-rahastonhoitaj a.

11$
Virkailij oiden tehtävät j a velvollisuudet
Su*n iaa*i.r ohjaa henkilokohtaisesti Sukuseuran toimintaa lain, näiden sääntöjen, Sukuseuran ja

sukuneuvoston kokousten päätösten mukaisesti. Johtaa puhetta sukuneuvoston kokouksissa lukuun-

ottamatta varsinaisia kokouksia. Huolehtii kokousten pidosta ja allekirjoittaa sukukirjurin kanssa

sukuneuvoston kokousten pöytåkirjat. Antaa ohjeita muille virkailijoile heidän toiminnassaan.

Varapäämies hoitaa suvun päämiehen estyneenäollessa hänen tehtäviäån.

Sukukirjuri-rahastonhoitaja hoitaa Sukuseuran kirjeenvaihdon, lähettåä kokouskutsut, toimii sihteerinä

sukuneuvoston kokouksissa, pitää luetteloa Sukuseuran jäsenistä, hoitaa jäsenmaksujen keräämisen,

pitää kirjaa Sukuseuran menoista ja tuloista sekä omaisudesta ja mahdollisista veloista sekä laatii

tilinpäåtöksen j a talousarvioehdotuksen toirnintaytlosittain.

12$
Tilien tarkastus
Sukuseuran ti l i t päätetään 30.4. vuosittain. Til ivuosi on 1.5.-30.4. Sukuseuran hall intoa, omaisuutta ja

tilejä tarkastavat kaksi (2) tilintarkastajaa, joiden on annettava kirjallinen lausuntonsa Sukuseuran

kokoukselle. Tarkastusta varten on sukuneuvoston pidettävä tilintarkastaien saatavissa Sukuseuran ja

sukuneuvoston pöytäkirjat, sekä tili- ja muut asiakirjat vähintäå 2 viikkoa ennen Sukuseuran kokousta.

13 $
Sukuseuran nimenkirjoittai at



Sukuseuran nimen kirjoittavat suwn päämies, sukukirjuri ja varapäämies, kaksi aina yhdessä.

14$
Kokoukset
Sukuseuran luonteesta ja jåsenistön hajallaan asumisen johdosta pidetään Sukuseuran varsinainen kokous

kerran kolmessa vuodessa, kesäelokuun aikana. Tämä kokous on samalla vuosi- ja vaalikokous. Suku-

seuran ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, jos sukuneuvosto katsoo asioiden niin vaativan,

tai jos i/5 Sukur.uran jäsenistå kirjallisesti jonkun tietyn asian takia sukuneuvostolta Sukuseuran ko-

kousta pyytää. Kokouskutsu lähetetåän postitse ainakin kauempana asuville mieluummin aikaisemmin,

mutta vähintään kuukautta ennen kokousta.

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtala ja sihteeri

2. Yalitaan kaksi(2) pöytäkirjan tarkistajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Luetaan toimintakertomus Sukuseuran kolmen edelilisen tiliwoden toiminnasta

5. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin toirnintakertomus antaa aihetta

6. Esitetaän kuluneen toimintawoden tilit ja tilitarkastajien lausunto tileistä sekå sukuneuvoston

mahdollinen lausunto tileistä ja Sukuseuran taloudellisesta asernasta, päätetään sukuneuvoston

tili- j a vastuuvapaudesta.
Z. Kasitellaän sukuneuvoston valmistama ehdotus seuraavan toimintaltroden talousarvioksi ja määrä-

tään jäsenmaksun suuruus
8. Suoritetaan suwn päämiehen vaali seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi

9. Valitaan Sukuneuvoston jåsenet

10. Valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet alkavan toimintawoden tilejå tarkastamaan

11. Kasitelläån sukuneuvoston mahdollisesti valmistama ehdotus seuraavan toimintavuoden ohjelmaksi

12. Muut mahdolliset asiat.

16$
Vaalit ja äänestykset
Sukunluvoston jäsenten vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, muut äånestykset avoimella äänestyksellä,

ellei kokouksessa jostain syystä toisin päätetä. Suljetussa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee

arpa, avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan äåni'

17 $
Sääntöjen muutokset
Näide; sääntöjen muutosehdotukset käsitelläån ainoastaan Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa ja

hyväksytåän muutosehdotus ainoastaan jos kolmeneljäsosaa(3/4) annetuista åänistä muutosta kannattaa'

Såäntöjen muutoksesta on heti ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

18 $
Sukuseuran purkaminen
Sukuseura purkaantuu jos kahdessa perättäisessä kokouksessa vähintään kolmeneljåsosaa(3/4) paikalla

olevista jäsenistä purkamisehdotuksen hyväksyy. Sukuseuran purkaannuttua lahjoitetaan Sukuseuran

varat Parikkalan kunnalle käytettäväksi kotiseututyÖn hyväksi.

Såännöt hyväkstty yhdistyksen kokouksessall.6.I967
Oikeusministeriö hyvåksynyt yhclistyksen yhdistysrekisteriin merkittävåksi päätöksellään 13.12.7967,

vhdistvksen rekisterinumero 9662 5.

l )



ENSIMMÄINEN SUKUNEUVOSTO

Sukukokous valitsi sääntöjen mukaisen sukuneuvoston jäseniksi:

Lassi Silventoinen
Juhani Silventoinen
Liisa Silventoinen
Arvo Moilanen
Eino Haponen
Iida Silventoinen
Yrjö Silventoinen(Saari)
Raija Siitonen

suwn päåmies
varapäämies
su kuki rj u ri -rah ast o nho it aj a
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

SUKTIKOKOUKSET

Sukuseuran lähes ainoana toimintamuotona ovat olleet joka kolmas wosi pidetyt sukukokoukset:

Lomahovi ,  Par ikkala i3.-14.8.1966
Parikkalan seurakuntatalo 11.6.1967

Kannaksen metsåstysmaja, Parikkala 2.8.1970

Parikkalan res.al iupseerien maja 18.8.1973

Parikkalan res.aliupseerien maja 3.7 .1976

Karjalan Lomahovi, Parikkala 15.7 .1979

Karjalan Lomahovi, Parikkala i.8.1982

Karjalan Lomahovi, Parikkala 17.8.1985

Karjalan Lomahovi, Parikkala 2-7.1988

Anja ja Eino Haposella, Särkisalmi 29.6.1991

Viking Line Isabella 16.7 -1994
Hotelli Patria, Lappeenrantaylim.kokous 24-9.1994
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Lassi Silventoinen
Juhani Silventoinen
Sakari Silventoinen
Anja Haponen

Sul<ukirj uri-rnh:rsto n ho it:tj :rt

1967 -  1973, 1982 -  1985
1973 - 1979

'979 -  1982, 1991 -  1997
1985 -  1991

1967 -  1985
r985 -  le91
1991 - 1997

Liisa Silventoinen
Lassi Silventoinen
Seiia Silventoinen

Mnut sukuneuvoston j i isenet

Juhani Silventoinen 1967 -1973.1979 - 1982, i991- 1997

Arvo Moilanen 1967 -1979
Eino Haponen 1967 -1970
Iida Silventoinen lc)67 - 1970



Tauno Kaartinen 1970 - 1973

Aune Miinin 1970 - 1973

Sakari Silventoinen 1973 - 1979' 1988 - 1991

Anja Haponen 1973 '1982
Terttu Silventoinen (Im.) 1973 - 1982, 1985 - 1991

Yrjö Silventoinen (Saari) 1979 - 1985

Jorma Silventoinen 1982 - 1985

Airi Ahokas 1982 - 1985

Seija Silventoinen (Kotka) 1982 - 1988

Markku Silventoinen 1982' 1985,l99l -1994

Lassi Silventoinen 1985 - 1991

Raija Siitonen 1985 - 1991

Päivi Miinin-Soiha 1985 - 1991

Liisa Silventoinen 1991 - 1994

Aili Saukkonen 1991 - 1997

Valde Miinin 1991 - 1997

Jouko Haponen 1991 - 1997

Tapio Miinin 1994 - 1997

Sukuneuvoston varaj iisenet

t967 - 1970
t967 - 1973
1970 - 1973, 1982 - i985

1973 - 1982
1973 - 1982
1985 -  1988
1985 -  1988
1988 -  1991

i988 -  1991
1991 - 1994
199i  -  1994
1994 - 1997
1994 - 1997

Sukuneuvosto on järjeståytymiskokouksiensa lisäksi kokoontunut noin kaksi kertaa toimintavuoden

aikana suunnittele*oon råutoavaa sukukokousta ja yhteisiä matkoja.

SUKUSEURAN MUU TOIMINTA

Sukukokouksia on pyritty etenkin arkuvuosina järjestämäån suvun vanhimpien jäsenten merkkipäivien

läheisyydessa ja samålla muistettu heita. Lisaksi on merkkipäiviå muistettu onnittelukorteilla ja esitetty

,u*uuiitt.lut poisnukkuneiden omaisille adressilla'

Jo sukuseuran toimintaa alullepanemassa olleet Iida Silventoinen ja Helmi Eskelinen olivat etsineet

yhteyksiä petroskoissa asuviin sukulaisiin ja heita olemm.ekin saaneet vieraiksi muutamiin

sukukokouksiin. vuonna 1g76 sukukokouksessa päätettiin tehdä su\r.ln yhteinen matka Petroskoissa

asuvan Tyyne Silventoisen syntymäpäiville syksylia 1978. Matkaan lahdettiin 30.8. 1978 26 suvun jäsenen

parin ulkopuolisen peruuttaneii.n tltult. oteitujen kanssa. Sukuiaisten tapaamisen lisäksi tutustuimme

Yrjo Silventoinen (Saari)
Raija Siitonen
Sakari Silventoinen
Lassi Silventoinen
Aili Silventoinen
Tapio Miinin
Jaana Miinin
Seija Silventoinen

(Kirkkonummi)
Matti Kykkånen
Ulla Silventoinen
Kari Saukkonen
Riitta Silventoinen
Jorma Silventoinen



Petroskoihin ja Kisin saareen. Mukanaolleet pitivät matkaa onnistuneena ja jatkossakin toivottiin
jarjestettavän yhteisiä matkoja. Myöhemmin yritetyt hankkeet ovat yleensä kaatuneet osanottajien
vähyyteen.

Valde Miinin ja Juhani Siitonen ovat haastaneet suwn jäseniä RijOn hiihtoon ja muutama reipas on
useina talvina ollutkin mukana.

4.7 .1992 kokoontui l3 henkeä Juhani Silventoisen luona Kalajärvellå kesätapahtumassa.
Yhteisia vapaamuotoisia kesätapahtumia on lisääkin toivottu, mutta kukaan muu ei ole isånnäksi

ryhtynyt.

Sukututkimuksen suorittaminen ja sukuseuran toiminnan laajentaminen puhuttavat joka sukukouksessa,
mutta tekijää ei ole suvun piiristä löytynyt. Vanha 1970-luwlla piirretty ja alkuvuosina täydennelty
sukupuun tynkä odottelee edelleen suwn historiasta kiinnostunutta henkiloä.

30 vuotta sitten laaditut säännöt ja perustettu sukuseura antavat hyvän perustån tuleville sukupolville
kirjoittaa uusista vuosikymmenistä runsassi såltöi sen j atkon tålle historiikille.

Liisa Silventoinen


