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Joulukuun 2020 jäsenkirje
Hopeinen sukumitali

Puheenjohtajan tervehdys

Haemme hopeista sukumitalia 5.11.1945 Enossa
syntyneelle Erkki Tahvanaiselle. Hän oli
perustamassa Tahvana-sukuseura ry:tä. Yhdessä
Heimo Tahvanaisen ja Saimi Iivarisen kanssa he
loivat pohjan seuralle.

Vuosi on ollut todella erikoinen koronan takia.
Toivotaan ensi vuodesta käännettä parempaan.
Ensi kesänä on sukukokous 5.-6.6.2021 Megrin
matkailukeskuksessa Ilomantsin Mekrijärvellä.
Toivomme suurta ryntäystä ja paikka on mitä
hienointa Karjalaa. Juhlapaikalla taidenäyttely
kestää viikon ja kaikki sukuun kuuluvat voivat
tuoda näyttelyyn omia käsitöitä yms. Näyttelyvastaava on Armi Leppänen, puh. 050 65669.

Erkki oli 21 vuotta seuran puheenjohtajana.
Työtä oli paljon ja hänen vaimonsa Irja
Tahvanainen oli mukana talkoo-työssä koko ajan.
Seura osti Luhtapohjan koulun v. 1985 ja
toiminta oli vireää. Kun aika alkoi hiljenemään,
niin koulu oli laitettava myyntiin v. 1990
tienoilla. Talon laina oli Puheenjohtajan ja
kymmenen muun henkilön kontolla eikä
lainarahoja saatu enää maksettua.
Satoja tunteja Erkki Tahvanainen teki vuosien
varrella seuran eteen pyyteetöntä työtä, siitä
hänelle kiitokset. Erkin ehdotuksesta seura
päätti avustaa taloudellisesti mm. yhtä suvun
jäsentä, joka jäi kolmen lapsen kanssa yksin.
Erkki hoiti menestyksellä paljon muitakin erilaisia
suvun juttuja. Erkin kertoman mukaan kun
Sukujuhlia pidettiin Enon luhta-pohjassa
Pahakalassa, niin sukuun kuuluva Juho
Tahvanainen polki Savonlinnasta juhliin ja
takaisin. Sukujuhlissa esiintyneet haitaristit Valto
Tahvanainen ja Ossi Tahvanainen ovat jääneet
esiintymisineen erityisesti Erkki Tahvanaisen
mieleen. Juttua riittäisi vaikka kuinka paljon
Erkistä mutta tässä tärkeimmät.

Hyviä eläkepäiviä sinne Enoon!

Jouluruno
Hiljentykäämme koteihimme
Kristuksen syntymää kunnioittaen
Rakkautta ja rauhaa koko maailmaan
Kynttilöiden loistoa
Kirkkauden tähtistä taivasta
Elämälle siunausta
Isiemme maalle kiitos
runoilija Martin Staffan

Sukukirja 1. osa, uusintapainos
Sukukirjan ensimmäisen osan uusintapainos
saadaan kirjapainosta ulos lähiaikoina.
Ota yhteyttä suoraan sihteeri Jorma
Tahvanaiseen, mikäli haluat ostaa kirjan.
jormatahwa@gmail.com

Jäsenmaksu 2020 ja 2021
Mikäli et ole vielä maksanut vuoden 2020 jäsenmaksua, niin ehdit vielä hyvin maksaa sen pois.
Seuran tili on FI50 8000 1301 7519 89
Vastaavasti ensi vuoden, eli 2021 jäsenmaksun
20 Euroa, voit maksaa 28.2.2021 mennessä.
Viitteeksi 20213 ja oma nimi viestikenttään

Hyvää Joulua ja vielä parempaa
Uutta Vuotta!
Tahvana-Sukuseura ry

Martti Tahvanainen
puheenjohtaja

Tervetuloa mukaan Tahvana-Sukuseuran
iloisiin tapahtumiin!

