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Tervetuloa mukaan Tahvana-Sukuseuran  
iloisiin tapahtumiin! 

 

Puheenjohtajan tervehdys 
 

Toivotan kaikille hyvää kevään alkua ja 
pikkuhiljaa aletaan toipua koronasta. Ukrainan 
tilanne on tosi vakava ja maailman tilanne 
sekava ja tosi pelottava. Kesällä järjestämme  
mm. rantakala-illan onkikilpailuineen. Paikka on 
jossain päin Pohjois-Karjalaa. Ollaan kuulolla ja 
jos teillä on tapahtumaan ehdotuksia, niin niitä 
otetaan vastaan varsin mielellään.  
 

Tulkaa joukolla mukaan kesän tapahtumiin! 
 

Kevätruno 
Päivä pitenee 
päivä päivältä 
mieli avartuu 
tulppaanit loistaa 
väreissään 
elämä virkoaa 
lumipeitteen alta 
jäät lähtevät 
vapaus virtaa 
tuuli kuiskaa 
keväistä heleyttään 
 

Runoilija  Martin Staffan  
 

Sukukirjatilanne 
Sukukirjan osan 1 ja osan 2 ostamisesta voitte  
kysyä kaikilta sukuneuvoston jäseniltä. 
Kummankin osan hinta on 60 euroa/kpl. 
 

Sukuviiri ja standaari 
Sukuseuralle on suunniteltu pöytästandaari ja 
isännän viiri. Pöytästandaarin hinta on 50 €  
ja isännän viirin hinta on 100 €. Toimitusmaksu 
lisätään mikäli tuote postitetaan tilaajalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jäsenmaksu 2022 
Tämän sukutiedotteen yhteydessä on jäsen-
maksulasku vuodelle 2022. Jäsenmaksu on 
muuttunut aikaisemmista vuosista siten, että 
kullakin maksajalla on oma viitenumero. 
Aikaisemmin käytetty yhteinen viitenumero ei 
ole enää käytössä. Jäsenmaksulaskua 2022 ei  
lähetetä niille henkilöille, jotka ovat jo 
maksaneet tämän vuoden jäsenmaksun.  
 

Sukukokouksen päätöksen mukaisesti yksi 
jäsenmaksu (20,00 €) käsittää samassa 
taloudessa ja osoitteessa asuvat henkilöt. 
Yhdistys saa jäsenmaksun maksajasta ainoastaan 
ko. maksajan pankkitiliin merkityn nimen. Tästä 
syystä pyydämme teitä toimittamaan erikseen 
yhdistykselle jäsentiedot. 
 

Toimitettavat jäsentiedot: 
- Jäsenten nimet (kaikki etunimet) 
- Syntymäaika (ei ns. loppuosaa) 
- Kotipaikka, postiosoite, mikäli haluatte 
tiedotteet postitse tai vaihtoehtoisesti 
- Sähköpostiosoite, mikäli haluatte tiedotteet 
sähköpostilla 
- Puhelinnumero (halutessanne) 
 

Jäsentiedot pyydetään ilmoittamaan sihteerille. 
Ari Korpelaisen yhteystiedot ovat  
ari.korpelainen@hotmail.com ja postiosoite Ari 
Korpelainen, Vehkaniemenkärki 2, 80220 
Joensuu 
 

Jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa pyydämme 
ottamaan yhteyttä rahastonhoitajaan. Juha 
Tahvanaisen yhteystiedot ovat 040 537 7430, 
juha.t.tahvanainen@gmail.com. 
 

UUDET JÄSENET 
Tahvana-Sukuseura r.y:n jäseneksi pääsee 
ilmoittamalla sihteerille halukkuuden liittyä 
sukuseuraan. Uudelta jäseneltä tarvitaan 
yllämainitut jäsentiedot. 
 

 

 

Tahvana-Sukuseura ry  

Martti Tahvanainen 
puheenjohtaja  
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Isäni Toivo Korpelainen ja serkkuni Seija  
Timonen on kirjoittaneet kirjan äitini Eilan  
ja Hilma-mummoni evakkomatkasta. 
HILMAN MATKASSA 
 

Mikäli haluat ostaa kirjan itsellesi, niin se  
maksaa 15 euroa ja sitä voi tilata minulta. 
t. Ari Korpelainen 
 
Hilman evakkomatka alkoi tutusta kotipihasta  
ja kulki monien paikkakuntien kautta  
sijoituskuntaan Savoon. Matka jatkui myös  
koko välirauhan ajan muutosta muuttoon aina  
takaisin Karjalaan, Kuolismaahan saakka.  
 

Ajoreessä istuminen päivästä toiseen, yösijat 
toisten nurkissa, eväsnyytit sekä jatkuva huoli  
ja murhe sodassa olevista läheisistä olivat  
tuttuja tuntemuksia vuosien ajan.  
 

Hilman nuorin tytär Eila oli Hilman ja isänsä Josuan mukana näillä evakkomatkoilla. Eila on kertonut 
muistojaan miehelleen Toivolle heidän avioliittonsa aikana. Hän on kertonut sen aikaisesta maatilan- ja 
karjan hoidosta, kasvien viljelystä, heinän teosta ja viljojen puinnista. Hilma on räätälin tyttärenä neuvonut 
lapsilleen käsitöiden tekemistä ja niinpä lapsista on tullut taitavia käsi- ja puutöiden tekijöitä. Kaiken Eilan 
kertoman Toivo on painanut tarkkaan mieleen ja kirjoittanut ne käsin muistiin sopivan hetken tullen. 
 

Hilman pojan, Jussin, tyttärenä serkkuni Seija kiinnostui mummonsa Hilman tarinasta, evakkomatkoista ja 
sen ajan elämästä Kuolismaassa, Mäntyniemen tilalla, joka sodassa jäi rajan taakse. Seijan isä ja hänen 
veljensä olivat sodassa viiden vuoden ajan ja Seija ymmärsi jo lapsena, että jotain kauheaa sotiminen on 
ollut. Paljon siitä ei puhuttu. Haluttiin ottaa elämästä kiinni ja unohtaa sodan kauheudet, vaikka ne seurasivat 
Seijan isää läpi elämän painajaisten muodossa. 
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