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Sukuseura Silventoiset ja Silvennoiset ry  
c/o Eija Haiko, Panssarikatu 2 B 21, 53850 Lappeenranta 
p.0445547005, eija.haiko@gmail.com  
 

KUTSU SUKUTAPAAMISEEN 8.8.2020, klo 12.30 – 16.00 

VUORINIEMEN SEURAKUNTATALOLLE JA HAUTAUSMAALLE, SÄRKILAHDENTIE 1535, 58580 VUORINIEMI 

 

Kesäinen tervehdys teille, hyvät seuramme jäsenet! 

Viime jäsenkirjeessä sukuseuramme kutsui jäseniään kerryttämään tietoja eri sukuhaaroista Sortavalan, 
Uukuniemen ja Parikkalan alueilta, Kerimäen suuntaa unohtamatta. Iloisina siitä, että seuramme toiminta 
jatkuu ja etenkin nyt, kun sukuneuvosto perusti sukututkimustoimikunnan (Simpeleen kirjastossa 
10.6.2020), päätimme järjestää sukutapaamisen tänäkin kesänä. Vuoriniemellä on mahdollisuus tutustua 
etenkin siihen parikkalalaiseen sukuhaaraan, jonka esi-isät Matti- ja Mikko-nimisinä asuivat osoitteessa 
Mikkolanniemi 8 vuoteen 1880 ja sieltä muuttivat osoitteeseen Honkakylä 1 ja sieltä Sääminkiin kesäkuun 
alussa 1946. Säämingin, nykyisin Savonlinnan, eteläiset kylät Ruhvana, Utrasniemi, Vuoriniemi ja Särkilahti 
ovat olleet tämän sukuhaaran jälkeläisten asuinpaikkoina ja Vuoriniemen hautausmaa monen viimeinen 
leposija.  

Myös muista sukuhaaroistamme lähtöisin olevia perheitä on paikkakunnalla asunut. Silventoisia on 
enimmäkseen Särkilahdessa ja Vuoriniemellä ja Silvennoisia Utrasniemellä ja Ruhvanalla. 

Hautausmaa on vihitty käyttöönsä 1938 ja sen keskellä on sankarihauta-alue. Sieltä aloitamme klo 12.30 
viemällä sukuseuran kukkatervehdyksen ja sen jälkeen menemme Mikko ja Hilda Silventoisen haudalle 
hautausmaan Särkilahden puoleiseen päähän ja kierrämme seurakuntatalolle klo 13.00 alkavaan 
ruokailuun. Seurakuntatalo on kyläläisten itse kirkokseen rakentama, rahan ja materiaalin keräyksen ja 
talkootyön seurauksena syntynyt rakennus, joka valmistui 1950-luvun lopulla ja oli Vuoriniemen kristillisen 
yhdistyksen omistama. Aika pian se kuitenkin siirtyi Säämingin seurakunnalle. Tästä ja eteläisten kylien 
historiasta laajemminkin kertoo tilaisuuden aluksi kymmeniä vuosia tässä tilassa palvellut pappi Jorma 
Silander. Urkuja soittaa kylän oma kanttori Hannu Tolvanen. 

Tilaisuudessa pääsee tutustumaan sukututkimustoimikunnan jäseniin Anne Poutaseen, Ritva Ruotsalaiseen, 
Markku Silvennoiseen, Anneli Silventoiseen, Mika Silventoiseen ja Seija Silventoiseen. Jokaisella on teille 
jotakin annettavaa. On suotavaa tuoda omia valokuvia näytettäväksi ja skannattavaksi, samoin 
mahdollisesti jo tehtyjä sukututkimuksia toisille esiteltäväksi. Tilaisuudessa on mahdollista heijastaa kuvia ja 
tekstejä kankaalle.  

Tilaisuuden ruokailun järjestää Kutvosen Pitopalvelu Särkilahdesta. Lämpimänä ruokana on karjalanpaisti ja 
savustetut muikut, lisäksi uudet perunat ja vihersalaatti, ruisleipä ja piirakat, kotikalja ja vesi. Jälkiruokana 
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kahvi ja täytekakku. Kaikki on laktoositonta, mutta jos tarvitsee gluteenitonta, se täytyy ilmoittautumisen 
yhteydessä kertoa. Hinta 27e maksetaan aterioinnin yhteydessä käteisellä pitopalveluyrittäjälle. 
Ystävällistä, jos sinulla olisi tasaraha. 

Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 30.7.2020 sukukirjuri Anne Poutaselle puhelimella 0401962511 tai 
sähköpostilla poutanen.anne@outlook.com. Otamme osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Kerro myös, jos tarvitset gluteenittoman vaihtoehdon ruokailussa tai jos sinulla on jokin muu ruokaan 
liittyvä asia kuin laktoosi-intoleranssi. Myös muut kuin jäsenet ovat tervetulleita! 

Ohessa 2020-2021 jäsenmaksun tilisiirtolomake tämän tilivuoden jäsenmaksun maksamiseksi. Jäsenmaksu 
10e maksetaan tilille FI16 5326 0040 0022 85, viimeistään 30.7.2020. Pyydämme maksun viestikenttään 
tiedot: 

- etunimi 
- sukunimi 
- kotiosoite 
- sähköpostiosoite 
- puhelinnumero 

 

Keräämme edelleen tietoja sukuseuran jäsenten esivanhemmista sukututkimusta varten. Liitteenä 
jäsentietolomake, jonka voitte tuoda täytettynä sukutapaamiseen tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen 
silven.sukuseura@gmail.com. 

Korona vaikuttaa tilaisuuteemme ainakin kahdella tavalla: 

- pidämme turvavälit, emme kättele 
- noudatamme seurakunnalta saatuja enimmäisosallistujamääriä. Tällä hetkellä se on 27, 

joista kaksi menee jo esiintyjävieraille. Otamme ilmoittautumisjärjestyksessä osallistujat. 
Seuraamme tilannetta ja jos rajoituksia höllennetään, voimme ottaa enemmän, mutta 
siis vain ilmoittautumisjärjestyksessä. Hautausmaakierrokselle ei ole rajoitettua 
osallistujamäärää. 

 

Nähdään Vuoriniemellä  

 

Eija Haiko 
suvun päämies 
Sukuneuvoston puolesta 

 

Tässä vielä osoite tapaamispaikkaan: Särkilahdentie 1535, 58580 Vuoriniemi (lähellä paikkakuntaa 
Punkaharju, kuuluu Savonlinnaan) sijaitsee noin 15 km, vt 13 risteyksestä, Putikon suunnasta ajettaessa. 
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Sukuseura Silventoiset ja Silvennoiset ry -jäsentiedot sukuneuvostolle 

Henkilötiedot 

Sukunimi   ____________________________ 

Aiemmat sukunimet ____________________________ 

Etunimet   ____________________________ 

Puhuttelunimi ____________________________ 

Syntymäaika ja -paikka  ____________________________ 

Ammatti  ____________________________ 

Jakeluosoite ____________________________ 

Postiosoite  ____________________________ 

Puhelin   ____________________________ 

Sähköposti  ____________________________ 

Sukuseuraan liittymisvuosi  ____________________________ 

Tehdyt DNA-testit 

serkkutesti (firma)  ____________________________ 

isälinja (firma ja haploryhmä) ____________________________ 

äitilinja (firma ja haploryhmä) ____________________________ 

Tiedot vanhemmista 

Isän nimet   ____________________________ 

Isän aiemmat sukunimet ____________________________ 

Isän syntymäaika ja -paikka ____________________________ 

Äidin nimet   ____________________________ 

Äidin aiemmat sukunimet ____________________________ 

Syntymäaika ja -paikka  ____________________________ 

Syntymäaika ja -paikka  ____________________________ 
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Tiedot isovanhemmista (niin tarkasti kuin Teillä ovat ne tiedossa) 

 

Isän isä   ____________________________ 

Isän isän syntymäaika ja -paikka ____________________________ 

Isän äiti   ____________________________ 

Isän äitin syntymäaika ja -paikka ____________________________ 

Äidin isä   ____________________________ 

Äidin isän syntymäaika ja -paikka ____________________________ 

Äidin äiti   ____________________________ 

Äidin äidin syntymäaika ja -paikka ____________________________ 

Miten hakija liittyy Silventoisiin ja Silvennoisiin, jos se ei selviä yllämainitusta: 

____________________________________________________________________ 

Suostumukset * 

Antamani tiedot saa tallentaa sukuseuran arkistoon 
Antamiani tietoja saa käyttää sukukirjaan 

 

Toiveita ja terveisiä sukuneuvostolle: 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 



Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

Parikkalan Osuuspankki  

FI 16 5326 0040 0022 85 

TILISIIRTO   GIRERING                  Maksaja 
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för  
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit. 

Saaja 
Mottagare 

 
Sukuseura Silventoiset ja Silvennoiset ry 

 

Jäsenmaksu 2020 
Jäsenen nimi 
Osoite 
Puhelin 
sähköpostiosoite 

Maksaja 
Betalare 

 

Allekirjoitus 

Underskrift 

 Viitenumero 
Ref. nr 

 
Tililtä nro 

Från konto nr 
                Eräpäivä 

Förfallodag 
30.7.2020 

Euro 

10,00 
 


