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SUVUN PÄÄMIEHEN TERVEISET SUKUSEURAN JÄSENILLE 

On suuri ilo, kun saan tervehtiä teitä Sukuseura Silventoiset ja Silvennoiset jäsenet ja toivottaa tervetulleiksi 

kesällä ja syksyllä seuraan liittyneet uudet jäsenet. Haluan kertoa, että sukuseuran toiminta jatkuu 

aktiivisena jälleen. Jäsenkirjeet lähetämme ensisijaisesti sähköpostilla, koska näin sukuseuran varat 

säästyvät sukututkimukseen. ILMOITATHAN sukukirjuri Anne Poutaselle SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI ja 

puhelinnumerosi sekä muuttuneet yhteystiedot mahdollisimman pian. Lisäksi sukututkimusta varten 

sukuneuvosto pyytää kaikkia jäseniä toimittamaan TIEDOT ESIVANHEMMISTA Annelle. KATSO alla olevat 

ohjeet! 

Sukutapaamispäivä 3.8. oli sateinen, mutta Hiljan Pihan hirsirakennuksen suuri uuni hohti lämpöä ja loi 

tunnelmaa meidän pitkien pöytien ääressä penkeillä istuvalle noin 20 henkilön seurueelle. Uusi 

sihteerimme Anne Poutanen asuu Imatralla ja oli hoitanut hienosti valmistelut parin edeltävän viikon 

aikana. Lohikeitto maistui, samoin täytekakku ja kahvi jälkiruoaksi. Kerroin Imatran koskesta, Suomen 

ensimmäisestä turistikohteesta, ja sen vesivoiman merkityksestä teollisuudelle ensin Jääsken ja Enson 

aikoina, sitten kerroin sodan jälkeisestä Imatran rakentumisesta kaupungiksi Vuoksen molemmille 

rannoille. Uusi rahastonhoitajamme Anneli Silventoinen esitteli Silventoinen ja Silvennoinen -nimien 

yleisyyttä eri paikkakunnilla.  

Sukututkimuksia, jonka tuloksena olisi Pirkko Siltasen Kerimäen Silvennoiset -kirjaa vastaava julkaisu, ei 

tietääksemme ole työn alla tällä hetkellä, sellaista ei ainakaan ole sukuseuran tiedossa. Uutta 

sukututkimuksen saralla ovat DNA-testit, joita jotkut jäsenet ovat jo tehneetkin mm. sukuneuvoston 

jäsenet Anne Poutanen, Markku Silvennoinen ja Anneli Silventoinen. Jotta tietämys sukumme vaiheista 

lisääntyisi, voisimme DNA -testin avulla selvittää sukulaisuussuhteita henkilöiden ja sukuhaarojen välillä. 

Jotta testeistä saataisiin suurin hyöty suvun jäsenille, ne pitäisi suunnitella hyvin. Suunnitteluun tarvitaan 

tietoja esivanhemmista. Uusien jäsenten kohdalla meillä ne jo ovat, koska jäseneksi haun yhteydessä on 

kysytty. Mutta vanhojen jäsenten kohdalta esivanhempien tiedot puuttuvat. Pyydämmekin, että 

ystävällisesti menette joko kotisivuillemme https://www.silventoiset-silvennoiset.fi/index.php ja klikkaatte 

Jäsenhakemus, jossa annatte siellä pyydetyt tiedot TAI täytätte oheisen lomakkeen ja toimitatte sen Anne 

Poutaselle. Samalla voitte kertoa mahdollisesti tekemästänne DNA-testistä. 

Toinen asia, mitä tarvitaan, on tietysti raha. Kun sukuseuramme tulevaisuus oli epävarma eikä 

rahastonhoitajaakaan ollut, jäsenmaksuja ei kannettu aktiivisesti, mutta silti osa jäsenistä on jäsenmaksut 

maksanut oma-aloitteisesti. Kuitenkin jäsenmaksurästejä on vuosilta 2017-2018 yht. 590 euroa ja kuluvalta 

vuodelta on maksamattomia jäsenmaksuja vielä 540 euroa.  



Sukuseuramme toimii kolmen vuoden jaksoissa. Tulevana kesänä järjestämme sukututkimusta 

vauhdittamaan sukutapaamisen, jossa katselemme jäseninen tuomia vanhoja valokuvia. Olemme 

hankkineet sukuseuralle skannerin, jolla voimme digitalosoida näitä valokuvia. Seuraavan vuosikokouksen 

tulemme pitämään 7.8.2021. Pyydämme merkitsemään sen jo kalenteriin! Siihen saakka onnellisia hetkiä 

perhepiirissä ja iloisia kohtaamisia sukulaisten kanssa.  

SUKUTUTKIMUS – MISSÄ SUKUMME JÄSENET OVAT ELÄNYT ENNEN 1900-LUKUA  

Pirkko Siltanen teki ansiokasta sukututkimusta Kerimäen sukuhaaroista ja julkaisi vuonna 2014 sukukirjan 

”Kerimäen Silvennoiset”. Kiitos vielä kerran hänelle tästä lahjasta koko suvulle!  

Sukuseura jatkaa sukumme esipolvien ja sukulinjojen selvittämistä. Tietojemme mukaan Silventoisia ja 

Silvennoisia on asunut Puruveden rannoilla ja sen itäpuolella aina Laatokan rannoille asti. Tämä tieto 

perustuu kirkonkirjoihin ja HisKi -tietokantaan, joka on Suomen sukututkimusseura ry:n kehittämä työkalu 

sukututkimuksen avuksi. Siitä löytyy kastettuja, seurakunnittain ja kylittäin, 1600-luvun loppupuolelta aina 

1900-luvun alkuun asti. Silvennoisten ja Silventoisten (joko isät tai äiti) kastettuja löytyy yli 9000, 

suurimpien sukumme asuinseurakuntien ollessa: 

Seurakunta Silventoinen/Silvennoinen syntyneitä Hiskissä 

Kerimäki  3112 

Sortavala mlk 2626 

Ruskeala 707 

Parikkala 476 

Kitee - Kides  431 

Uukuniemi  242 

Pietari 187 

Pielisjärvi  154 

Kontiolahti  129 

Kesälahti  120 

Pyhäjärvi 104 

Rääkkylä  96 

Sääminki 96 

Vaikka eri seurakuntien tiedot ovat eri ajanjaksoilta, niin voimme sanoa, että sukumme on elänyt 
pääasiallisesti kolmella eri alueella:  

 Kerimäellä (ml. Säämingin itäosa) 

 Sortavalan-Ruskealan-Kiteen seudulla (Sortavalan-alue) sekä  

 Parikkala-Uukuniemi-Kesälahti -alueella (Parikkalan-alue).  

Lisäksi joitakin perheitä Silventoisia ja Silvennoisia on asunut myös Joensuun ja Käkisalmen tienoilla sekä 
Pietarissa.  

Sukuseura kutsuu jäseniä keräämään tietoja eri sukuhaaroista, Sortavalan ja Parikkalan alueilla! Tietenkään 
emme unohda Kerimäen sukuhaarojen tietojen täydentämistä. Toiveenamme on, että jäsenet pääsevät 
tekemään yhteistyötä, keräämään tietoja ja aineistoja yhdessä, esittelemään omia tutkimuksiaan toisilleen, 
niin, että tiedoista voisi olla hyötyä koko suvulle. Niin sanottua perinteistä sukututkimusta voisimme tukea 
DNA -testien avulla, sukuhaarojen yhteyksien varmistamiseksi.  



Sukuneuvosto suunnittelee sukututkimustoimikunnan perustamista ja tutkimuskoordinaattorin 
valitsemista, jotta Silventoinen-Silvennoinen suvun sukututkimus laajentuisi ja yhteistyö vahvistuisi. 
Tulevassa vuoden 2020 sukutapaamisessa järjestämme valokuvien ja virkatodistusten skannausta, sekä 
jäsenten sukututkimusten esityksiä. Jos olet kiinnostunut tekemään yhdessä sukututkimusta, niin ota 
yhteyttä sukukirjuriin. 

JÄSENMAKSUT 2019  

Sukukokouksessa on päätetty jäsenmaksun suuruudeksi10 €/vuosi. Liittymismaksu uusilta jäseniltä 0 
€  toistaiseksi. Muistutamme, että tällä hetkellä jäsenmaksut ovat ainoa tulonlähteemme. 

Jäsenmaksun 10 € pitää maksaa Parikkalan Osuuspankin tilille FI16 5326 0040 0022 85. Viestikenttään 
tulee merkitä maksajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä aikajakso (tänä vuonna - 
2019). Tilivuoden katko on 30.4. Jotkut ovat jo maksaneet jäsenmaksun edellisten vuosien tapaan, joten 
heillä jäsenmaksuasia vuoden 2019 osalta on jo kunnossa. 

Joillakin jäsenillä on jäsenmaksurästejä, joten pyydämme maksamaan vuosien 2017 ja 2018 rästit 
mahdollisimman pian, viimeistään 15.12.2019 mennessä. Rästin osalta saatte tiedon tämän jäsenkirjeen 
liitteenä olevasta pankkisiirtolomakkeesta. Merkitkää jäsenmaksua maksaessanne viestikenttään kaikki 
rästivuodet, jotka maksatte. 

Jäsenmaksun tilannetietoja kukin voi tarvittaessa saada rahastonhoitaja Anneli Silventoiselta, puh. 
0400-297792, annelisilventoinen@gmail.com .  

TIEDOTTAMINEN JA YHTEYSTIEDOT 

Lähetämme jäsenkirjeitä, jotka löytyvät myös Sukuseuran kotisivuilta: https://www.silventoiset-
silvennoiset.fi/index.php. Kotisivulta löytyy muitakin tietoja suvun vaiheista ja sukuseurasta.  

Sukukirjuri Anne Poutanen, Kukkurinkatu 5, 55800 IMATRA, matkapuh. 0401962511 ja sähköposti 
poutanen.anne@outlook.com  

 

Sukuneuvosto 
puolesta 
 
Anne Poutanen 
sukukirjuri 
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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 
 


