
 
 
 
 
 
 
www.tahvana.com  13.12.2015 1/8
  
 

Jäsentiedote 2/2015 
 
 

Tervetuloa mukaan Tahvana-Sukuseuran iloisiin tapahtumiin! 

Puheenjohtajan tervehdys  
 
Hyvät sukuseuran jäsenet 
Uudet tuulet puhaltavat. Tänään se ei tarkoita 
pelkästään herääviä talvimyrskyjä, jotka 
ainakin täällä meren läheisyydessä tullessaan 
ravistelevat rajusti taloyhtiöni peltikattoa. 
 

Uudet tuulet puhaltavat nyt myös sukuseuran 
hallinnossa. Kesäkuussa tänä vuonna 2015 
Uimaharjun sukukokouksessa valitun uuden 
sukuneuvoston jäsenistössä kaikki muut paitsi 
allekirjoittanut sekä yksi varajäsen edustavat 
uutta tulokaspolvea. 
 

Uusien tulokkaiden myötä jäsenkenttä 
varmasti odottaa sukuneuvostolta myös 
lisääntyvää aktiivisuutta. Ja siihen uusilla 
sukuneuvoksilla selkeästi onkin olemassa 
mahtavat resurssit. Osa uudesta neuvostosta 
esittäytyy jo tässä jäsentiedotteessa. 
 

Edellisen sukuneuvoston jäsenistössä puoles-
taan oli mukana se kaikkein kokenein resurssi, 
joka joutui keitetyksi monessa liemessä, joista 
voi mainita esim. sukukirjan rahoitus ja 
valmistaminen, sukutalon hankinta ja siitä 
luopuminen, nämä kaikkine iloineen ja 
murheineen, vain muutamia mainiten.  
 

Siksi osoitan vielä kerran erityiset kiitokseni 
Valto, Raimo ja Pauli Tahvanaiselle sekä Raija 
Riissaselle, monien sukuneuvostojen kanta-
vina voimina mukana olosta sekä päättä-
väisyydestä isojenkin haasteiden edessä. 
Myös esitän kiitokseni Pirjo Nurmelle, Eira 
Laasoselle ja Seija Tahvanaiselle heidän 
panoksestaan sukuneuvoston toiminnassa ja 
jäädessä nyt odottamaan uusia haasteita. 
 

 

Uuden sukuneuvoston ensimmäinen suu-
rempi haaste on ensi kesänä pidettävä suku-
seuran perustamisen 40-vuotisjuhla.  
Pyydämme sukuseuran jäseniä merkitsemään 
juhlan ajankohdan jo nyt omaan kalenteriin ja 
miettimään majoitusvarausten tarvetta. Alku-
infoa juhlasta on jo tässä tiedotteessa, 
tarkempi ohjelma julkaistaan keväällä 2016.  
 
Jo kesällä pidetty sukukokous osoitti, että 
Tahvanaisten suvusta löytyy mielenkiintoisia 
kulttuuripersoonallisuuksia, soitintaitureita 
sekä sukututkimuseksperttejä, joiden kaikkien 
tukemana juhlastamme tulee ikimuistoinen. 
Muistamme hyvin Huhmarissa pidetyn 30-
vuotisjuhlan, joka osoitti hyvin, että yhteisillä 
ponnistuksilla juhlasta tulee aina muistorikas. 
Tätä varmasti ennakoi jo nyt esiteltävä juhlan 
yleiskooste. Toivon että mahdollisimman 
moni sukuseuran jäsen ja ystävä voi olla läsnä 
juhlassamme 
 
** Lämpöistä joulua sukumme kaikille jäsenille! ** 
 

Tahvana-Sukuseura r.y.  

Jorma Tahvanainen 
puheenjohtaja  
 

*** KUTSU *** 
SUKUSEURAN PERUSTAMISEN   
40-VUOTISJUHLA, 3.7.2016 
Kesäkuussa 2016 tulee kuluneeksi 40 vuotta 
siitä, kun Erkki ja Heimo Tahvanaisen koolle 
kutsumassa sukutapaamisessa Enon Paha-
kalassa 24.-25.06.1976 läsnä olleet päättivät 
Tahvana-Sukuseuran perustamisesta.  
 
Patentti- ja rekisterivirasto PRH rekisteröi 
sukuseuran virallisesti vuonna 1977. 
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Sukuseuran 40-vuotisjuhla pidetään  
2-3.7.2016 Puruveden rannalla Karjalan  
Lomakeskuksessa, osoite Väärämäentie 147, 
59800 Kesälahti. 
Lomakeskus sijaitsee upeissa maisemissa 
Puruveden rannalla hienoine uintimahdolli-
suuksineen. Lomakeskuksessa on runsaasti 
hyvin varustettuja ruokailu- ja majoitustiloja. 
Luvassa on iloisten tapaamisten ja tunnelmien 
lisäksi juhlaesitelmä, kulttuuripitoista ohjel-
maa taidenäyttelyineen, sekä soittoesityksiä.  
 

Ravintola toivoo ennakkoilmoittautumista! 
Ennakkoilmoittautumismaksu 10 Euroa mak-
setaan seuran tilille 3.6.2016 mennessä. 
Maksua ei palauteta, jos maksaja ei tulekaan 
juhlaan. Sukuneuvoston jäsen Ari Korpelainen 
tulostaa listan maksaneista Karjalan Loma-
keskuksen kassalle, ja maksu hyvitetään, jos 
ottaa lounaan. Kerro ennakkoilmoittautu-
misesi vpj. Martti Tahvanaiselle viimeistään 
perjantaina 03.06.2016. Majoituksen varauk-
set ja aamupalat (5 Euroa/hlö) hoitaa kukin 
itse, Martti voi auttaa tarvittaessa. 
 

** Sydämellisesti tervetuloa juhlaamme! ** 
 
 

SUKUKOKOUS ENO / UIMAHARJU 
Villa Koivurannan Sali 13.6.2015 
Joka kolmas vuosi pidettävä sukukokous 
pidettiin tänä vuonna Enon Uimaharjun 
vehmaissa maisemissa. Paikalle oli saapunut 
ilahduttavasti yli 50 suvun jäsentä ja ystävää. 
Tämä yleisömäärä riitti täyttämään Villa 
Koivurannan Salin tilat sopivasti. Ravintolan 
emännän maittavien ruoka-, kakku- ja 
kahvitarjoilujen jälkeen seurasivat yleis-
ohjelma ja sääntömääräinen sukukokous-
ohjelma. Kokouksen yleisohjelma oli tällä 
kertaa selvästi aiempia monipuolisempi ja 
kulttuuripitoisempi. 
 

Kokouksen juhlapuhujaksi oli lupautunut 
Lieksan ent. apulaiskaupunginjohtaja Aulis 
Korpelainen. Aulis kertoi sukunsa vaiheista 
mielenkiintoisia tarinoita, jotka perustuivat 
hänen v. 2014 julkaisemaansa sukukirjaan: 
”Tahvanaiset: Olof ja Anna Tahvanaisen suku”, 
203 s. Tällaiset kirjat ovat korvaamattomia 
historiatallenteita katoavista menneistä 
ajoista. 
 

Korkealuokkaisista kulttuuriesityksistä vasta-
sivat haitarin soittaja Tiia Karttunen, Pohjois-
Karjalan Nuori Solisti 2015, jonka taidot 
tunnetaan jo menestyksestä kansainväli-
sissäkin kilpailuissa, sekä kanteleen soittaja 
Henna Tahvanainen, joka on opiskellut 
kanteleensoittoa useita vuosia. Hyvin 
tunnelmallista – ja samalla hyvin eri tyyppistä 
musiikkia kummaltakin taiturilta. Sinikka ja 
Unto Tahvanainen esittivät Tahvanaisten 
laulun Veijo Tahvanaisen säestäessä kitaralla. 
Laulun sanat ovat Sinikan omaa tuotantoa, ja 
löytyvät myös sukukirjasta. 
 

Muuta kulttuuria esittivät sukumme tunnettu 
runoilija Martin Staffan, joka on julkaissut jo 7 
runokirjaa, Jorma Tahvanainen omia pöytä-
laatikkorunojaan sekä lauluveikot Veijo ja 
Unto Tahvanainen esittämällä musiikkinäy-
telmän kahdesta vanhasta tukkijätkästä 
nuotionsa äärellä. 
 

Kokouksen yhteydessä istutettiin kokoussalin 
lähettyville messinkilaattoineen perinteinen 
sukupuumme eli visakoivu, jonka moni-
vuotiseen tapaansa oli hankkinut Valto 
Tahvanainen. Hän kertoi myös visakoivun 
taustoista ja jalostuksesta. 
 

Yleisö nautti selvästi kokousannista, mikä 
antoi selviä suuntaviittoja ensi kesän 40-
vuotisjuhlaan.      
 



 
 
 
 
 
 
www.tahvana.com  13.12.2015 3/8
  
 

Jäsentiedote 2/2015 
 
 

Tervetuloa mukaan Tahvana-Sukuseuran iloisiin tapahtumiin! 

 

 

  

Valokuvia sukukokouksesta 13.6.2015. Juhlayleisöä, juhlaesitelmöijä Aulis Korpelainen. 

Ylhäällä vasemmalla Henna Tahvanainen soittaa kannelta, oikealla haitaristi Tiia Karttunen.   
Alhaalla Seppo S. Tahvanainen ja Valto Tahvanainen sukupuun istutustouhussa, sekä Veijo ja Unto 
Tahvanainen vanhoina tukkijätkinä. 
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SUKUKIRJA-ASIAA 
Jotkut sukukirjamme ennakkomaksun mak-
saneista eivät edelleenkään ole ottaneet 
yhteyttä sukuneuvostoon, ja ilmoittaneet 
tilauksen yhteydessä, mitä kirjan osaa (1 tai 2) 
tilaus koskee. Sukuneuvosto voi auttaa 
asiassa, ja selvittää, mihin sukuhaaraan ao. 
henkilö tai perhe lähinnä kuuluu. Näin 
voimme toimittaa tilatun kirjan oikeaan 
osoitteeseen.  
 
Ottakaa siis yhteyttä saadaksenne kirja/kirjat. 
Tätä kirjoitettaessa kirjoja on vielä jäljellä – 
NOUTAMATTOMIA ENNAKKOTILAUKSIAKIN.  
 

Ennakkomaksunsa maksaneet tilaajat ovat 
etusijalla kirjojen lunastuksessa. Nämä 
varaukset tulee hoitaa mahdollisimman pian, 
jotta kirjojen normaalia myyntiä voidaan 
jatkaa.  
 
Kaikki ennakkotilaukset pyydetään hoita-
maan tämän vuoden loppuun mennessä. 
Osaa 1 (Pitkälahden sukuhaara) sekä osaa 2 
(Putkela – Leppävirta – Ruokolahti – Venäjän 
sukuhaarat) painoksia on jäljellä vain 
muutamia kappaleita. 
 

Pyydämme, että ennakkomaksun maksaneet 
ilmoittavat rahastonhoitajalle, kumman  
sukukirjan haluavat, vai molemmat osat.  
 
Yhteystiedot Ari Korpelaiselle ovat:  
puh. 050-52 47 531 tai sähköposti 
ari.korpelainen@hotmail.com 
 
Jos et ole varma, kumpaan sukuhaaraan 
kuulut, ota yhteys puheenjohtajaan, sähkö-
posti jormatahwa@gmail.com,  
puh.  050-56 93 775. 
 

 

 
Kirja on maksettava kokonaan ennen 
noutamista, tai maksusta on sovittava 
etukäteen sen sukuneuvoston jäsenen kanssa, 
jolta kirja/kirjat noudetaan.  
 
Ohjeita maksusta löytyy sukuseuran 
kotisivulta www.tahvana.com alasivulta 
”Sukukirja”, sekä neuvoston jäseniltä. Yhden 
teoksen (osa 1 tai osa 2) hinta on 80 EUR. 
*** SUKUKIRJA ON HYVÄ LAHJA! *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUSI SUKUNEUVOSTO ESITTÄYTYY 
 

1. Jorma Tahvanainen 
 
Olen ollut sukuneuvoston jäsenenä vuodesta 
2003 alkaen, sittemmin sukukirjatoimi-
kunnassa, sen vetäjänä, sekä vuodesta 2006 
alkaen sukuseuran puheenjohtajana.  
 
Suurin haasteeni oli sukukirjan painoon 
saattaminen ja jakelun järjestäminen. 
Leipätyöstäni kaapelialalta olen ollut 
01.10.2014 alkaen eläkkeellä. Minulla on 
aiemmasta avioliitosta 2 aikuisikäistä tytärtä, 
ja jäin v. 2007 leskeksi pitkästä avoliitto-
suhteesta. 
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2. Ari Korpelainen  
Kipinän oman sukututkimuksen aloittamiseen 
sain oikeastaan v.1987, kun menin naimisiin ja 
isäni äiti Hanna Korpelainen os. Tahvanainen 
alkoi kertoa omista häistään päivälleen 62 
vuotta aikaisemmin. Osa mummon tarinoista 
taisi olla isällenikin uutta!  
 

Muutaman sukututkimuskurssin jälkeen aloin 
selvittää äitini sukua eli Kuolismaan Kettusia ja 
1996 perustimme sukuseuran. Korpelaisten 
oma sukuseura päätettiin perustaa v. 2010, 
kun olin Aulis Korpelaisen apuna tekemässä 
ensimmäistä Korpelaisten omaa sukukirjaa 
(Korpelaisten (Pedroff) Sukukirja). Sukujutut 
ohjelmassani minulla on omassa tieto-
kannassa vähän yli 47 000 nimeä. 
 

Tahvanaisten sukukokouksessa olin 
ensimmäisen kerran varmaan vasta v. 2003. 
Kolmannen kerran osallistuessani eli suku-
kokouksessa v. 2015 minut sitten valittiin 
sukuneuvostoon ja sihteeriksi ja rahaston-
hoitajaksi, varmaan siksi että viimeiset 25 
vuotta olen käyttänyt päivittäin tietokonetta. 
 
3. Seppo Antero Tahvanainen 
Synnyin kesäkuussa 1945 virallisesti Lemillä, 
oikeasti kuitenkin Lappeenrannassa. Vanhem-
pani olivat Kannakselta muuttaneita evakkoja. 
Rintamamiestalo valmistui Lappeen, nykyisen 
Lappeenrannan puolelle. Kansakoulun neljä 
luokkaa kävin Nyrhilän kansakoulussa, mistä 
pääsin Lappeenrannan lyseoon ja armeijan 
jälkeen Tampereen yliopistoon.  
 

Työskentelin aikuiskoulutuksen alalla 
eläkkeelle pääsemiseen asti. Viimeisin 
työpaikkani oli Kuusankosken työväenopiston 
rehtorina. Perheeseeni kuuluu vaimo Eeva. 
Asumme Kouvolan Kuusankoskella. Pikku-
pojasta lähtien luonnossa liikkuminen ja 
lukeminen ovat kiinnostaneet erityisesti.  

Sittemmin mukaan ovat tulleet myös 
kirjoittaminen, yhdistystoiminta ja sen myötä 
vapaaehtoistyö ja erilaiset kansainväliset 
projektit ensin työn yhteydessä ja myöhem-
min yhdistystoiminnassa. 
 
4. Seppo Sakari Tahvanainen 
Urani katsastusmiehenä alkoi vuonna 1968 
Joensuun katsastuskonttorilla. Ennen tätä 
kävin YK-joukoissa Kyproksella, olin vuoden 
ammattikoululla opettajana ja pari vuotta 
työskentelin Auto-Ruposella työnjohtajana.  
 

Aikaisemmin olin aktiivisesti mukana 
metsästystoiminnassa ja toimin Riistanhoito-
yhdistyksen ja – piirin puheenjohtajana. 
Nykyisin olen järjestötoiminnassa mukana 
mm. seurakunnan ja kunnallispolitiikan 
saralla.  
 

Töissä oleminen ei ole tuntunut raskaalta, kun 
fyysinen kunto on ollut hyvä. Siitä on tullut 
pidettyä huolta talvella hiihtämällä sekä 
kuntoilu mielessä, että kilpaa hirven-
hiihtokisoissa. Kesä harrastuksena soutu on 
ollut tärkeä. Sen parissa on tullut kierrettyä 
Sulkavalla kilpahengessä useasti. Mottona 
elämässä on ollut, että eihän tätä kaikkea 
tekisi, jos ei tykkäisi. 
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_______________________________________ 
SUKUSEURAN KOTISIVUT 
www.tahvana.com 
Kotisivujen osalta tarpeelliset muutokset on 
nyt tehty ja sivujen käyttö/lukeminen pitäisi 
olla nyt hieman helpompaa. Sukuseuran sivut 
ovat nyt luettavissa kuvineen modernisti myös 
älypuhelimissa ja tableteissa. 
 

Sivuilta löytyy tietoa sukuseuran toiminnasta 
ja sukukirjojen tilanteesta. Voit myös antaa 
palautetta ja toiveita kotisivujen sisällöstä 
kotisivujen palautelokeron kautta. Palaute 
menee suoraan puheenjohtajalle 
sähköpostiin. Jos haluat jäsentiedotteen 
jatkossa sähköisesti, lähetä sihteerille 
sähköpostiosoitteesi.  
 

SUKUSEURAN JÄSENMAKSU 
Seuran jäsenmaksu vuodelle 2016 on sama 
kuin aiemminkin, eli 20 EUR jäsen / perhe. 
Vastaanottaja on Tahvana-Sukuseura ry.  
Tili on DanskeBank FI50 8000 1301 7519 89.  
 

Perhe on jäsenmaksun tulkinnassa alla olevan 
kuitin mukaisesti samassa taloudessa/ osoit-
teessa asuva perhe. Lisätieto-osassa on syytä 
mainita jäsenten nimet ja syntymäajat 
muodossa pv. kk. vuosi. Syntymäaika 
merkataan siis ilman sosiaaliturvatunnusta! 
 

Myös sukukirjan lunastus tapahtuu maksa-
malla teoksen hinta 80 €, mahdolliset 
ennakkomaksut vähennettynä em. suku-
seuran tilille: 
DanskeBank FI50 8000 1301 7519 89. 
Mahdollisista muista maksumenettelyistä on 
sovittava sen sukuneuvoston henkilön kanssa, 
jolta teos/teokset noudetaan. Muista merkitä 
mukaan maksajan nimi ja postiosoite, ja 
mielellään myös puhelinnumero! 
 

 

Koska etu- ja sukunimeltään samanimisiä ja 
samana vuonna syntyneitä henkilöitä on 
suvussamme useita, helpotat sihteerin ja 
rahastonhoitajan työtä toimimalla em. 
ohjeen mukaan. 
__________________________ 
SUKUSEURAN YHTEYSTIEDOT 
Puheenjohtaja Jorma Tahvanainen, 
Porslahdentie 2 C12, 00960 Helsinki, 050 569 
3775, jormatahwa@gmail.com  
 

Varapuheenjohtaja Martti Tahvanainen, 
Hopeakalliontie 3 B 5, 82655 Värtsilä , 050 461 
1117, martinstaffan@luukku.com                 
 

Sihteeri ja rahastonhoitaja Ari Korpelainen, 
Vehkaniemenkärki 2, 80220 Joensuu, 050 524 
7531, ari.korpelainen@hotmail.com 
 

Jäsen Maija-Liisa Pekki, Niiraskantie 1, 54920 
Taipalsaari, 040 837 3320, 
maikki@tilausliikennepekki.fi  
 

Jäsen Kyösti Tahvanainen, 0400 624 155, 
Tahvanantie 2, 81430 Kivilahti, 
kstahvana@gmail.com 
 

Jäsen Seppo A. Tahvanainen, 040 588 3311, 
Kasakkakalliontie 4 F, 45720 Kuusankoski, 
seppo.tahvanainen@hotmail.com 
 

Jäsen Seppo S.Tahvanainen, Häkkisenkatu 12, 
80230 Joensuu, 0400 276 322, 
septahvanainen@gmail.com 
 

Varajäsen Sinikka Tahvanainen, Lumikontie 8, 
80160 Joensuu, 0500 574 332, 
sinikka.tahvanainen@suomi24.fi  
 

Varajäsen Unto Tahvanainen, Lumikontie 8, 
80160 Joensuu, 050 553 5751, 
tahvanainenu@suomi24.fi  
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Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlan kunniaksi julkaisemme alla olevan kuvan Keravan vanhasta 
pappilasta, jossa Sibelius on asunut jonkin aikaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rauhallista joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016! 

tv. Sukuneuvosto 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

 
FI50 8000 1301 7519 89 

TILISIIRTO GIRERING 
Vain Suomessa Kotimaan maksuvälityksen ehtojen mukaisesti 
Endast i Finland enligt Allmänna vilkor för inrikes betalnigsförmedling 
 
Viesti Meddelande 
Jäsenmaksu v. 2016 / 20 € / vuosi / perhe 
Jäsenten nimet ja synt. ajat (pv. kk. vuosi): 
 
 
Osoite: 
 
 

 Saaja 
Mottagare 

Tahvana–Sukuseura ry 
 

 Maksaja 
Betalare 

 

Allekirjoitus 
Underskrift 

 

 Viitenro 
Ref.nr 

  
 

Tililtä nro 
Från konto nr 

 

 Eräpäivä 
Förf.dag 

 
31.01.2016 

 
                20,00 € 

 

 
 
 

     
 

PANKKI 
BANKEN 
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