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Puheenjohtajan tervehdys

Suomen itsenäisyyden 100 - vuotisjuhlat on juhlittu.
Olen seurannut täällä Helsingissä tätä juhlien
kehitystä suurella ihmetyksellä. Itsenäisyytemme
varjolla on kaupallistettu mitä ihmeellisempiä asioita.
Onhan se toki hienoa, mutta se tärkein, se että
meillä on kalliilla hinnalla maksettu itsenäisyys – se
tuntuu välillä unohtuneen kaupallistamisen alle.
Meidän tulee muistaa se tärkein asia eli sotiemme
veteraanit ovat maksaneet kaikkein kalleimman
hinnan siitä, että elämme nyt vapaassa Suomessa.
Monille veteraaneille hinta on ollut hengen menetys
tai vaikea vammautuminen loppuiäksi. Me
tarvitsimme Mannerheim-ristin ritari no. 119, Onni
Määttäsen kaltaisia sankareita jotka eivät ehtineet
ajatella muuta kuin itsenäisyyttämme mennessään
pelotonta tietä sotatantereella. He sen tekivät –
itsenäisyytemme.
Ilmastomme ei nykyisellään taida osata päättää,
tuleeko talvi vai ei ja aikaistetaanko kesän tuloa vai
ei. Kesällä 2018 on tulossa taas kolmivuotiskauden
päätteeksi sukuseuramme sukukokous.
Sukumme on aina tunnettu laulu-, runous- ja
musiikkiperinteistään. Tiia Karttusen menestys aivan
terävimpään
kärkeen
Suomessa
voittamalla
Suomen Kultainen Harmonikka-kilpailun 2017 sekä
lähisukua
olevan
Antti
Tuiskun
menestys
populaarimusiikin saralla ovat kiistattomia näyttöjä
sukumme huippukyvyistä.
Vuosi 2017 kului sukuneuvoston osalta henkilökohtaisten kiireiden merkeissä. Sihteeri osallistui
Jukolan viestin järjestelyjen. Minun kotini on kokenut
kovia paineita erilaisten korjausten takia yhtiömme
putki- ja kattoremonttien takia. Myös harrastusteatteriin osallistumiset ovat olleet tapetilla. Nämä
ovat rasittaneet sukuneuvoston aikatauluja.
Kaikille oikein aurinkoista kevättä.

Tahvana-Sukuseura r.y.

Jorma Tahvanainen
puheenjohtaja

Sukukokous ja Tapaaminen
Sukukokous pidetään lauantaina 9.6.2018
klo 12.00 Honkavaaran Perinnepihassa.
Honkavaaraan voi tulla jo ennen virallista
kokousta eli vaikka klo 9 tai klo 10.
Ilmoittautumisia pyydetään 25.5.2018
mennessä sihteeri Ari Korpelaiselle
ari.korpelainen@hotmail.com tai 050-5247531.
Ruokailun omakustannushinta on 20 Euroa
aikuiset ja 10 Euroa lapset. Seura maksaa osan,
siksi ilmoittautumiset ruokailuun ovat sitovia.
Savulohi, graavilohi, salaatit, relissi,
Punaviinihärkäpata + tilliperunat,
kasvisgratiini, karjalan piirakat, vatruskat,
leivät, maidot ym.
Alustava ohjelmaluonnos:
- ruokailua + kahvittelua
- puheenjohtajan tervehdys
- haitarimusiikkia
- runoja: Martin Staffans & Tahvanaisten laulu
- Kansantanhuja ja Karjalaisia kansallispukuja
Käsitöitä ja muita tuotteita voi myös ostaa
- perinneruoista kerrontaa, Karjalanpiirakat,
sultsinat ja vatruskat
Virallinen kokous
- Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Kokouksen toimihenkilövalinnat:
- Sukuseuran toimintakertomus vv. 2015-2017
- Sukuseuran talouskatsaus. Esitetään tilit
vuosilta 2015 -2017, sekä tilintarkastajien
lausunnot vv. 2015 – 2017.
- Vastuuvapaudesta päättäminen
- Sukuneuvoston puheenjohtajan valinta
- Määräaik. sukuneuvoston valinta vuodelle 2018
- Sukuneuvoston valinta seuraavalle toimikaudelle
alkaen 01.01.2019 seuraavaan sukukokoukseen
saakka, varsinaiset jäsenet (6) ja varajäsenet (2)
- Sukuseuran tilintarkastajien valinta. Valitaan
kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
- Jäsenmaksusta päättäminen
- Toimihenkilöiden palkkioista ja korvauksista
päättäminen
- Sukuviiristä päättäminen
- Huomionosoitukset
- Muut kokoukselle tuodut asiat
- Kokouksen päättäminen
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Sukukirja
Sukukirjamme osaa 1, PITKÄLAHTI on jäljellä 5
kpl. Osaa 2, PUTKELA, LEPPÄVIRTA,
RUOKOLAHTI, VENÄJÄ on jäljellä yli 80
kappaleita. Jos haluat ostaa sukukirjoja, voit
tehdä sen kesäkuun sukukokouksessa tai
ottamalla yhteyttä sihteeri Ari Korpelaiseen.
Sukukirjan hinta on 80 €.
Jos olet maksanut kirjasta ennakkomaksun etkä
ole kirjaa vielä saanut, ilmoita siitä sihteerille.

Jäsenmaksut
Sukuseuran toimintaa tuet maksamalla 31.5.2018
mennessä perhekohtaisen 20€ jäsenmaksun
vuodelle 2018. Maksulomake on liitteenä.
Tahvana-Sukuseura ry:n tili on Danske Bank

FI50 8000 1301 7519 89.
Viitteenä voi käyttää numeroa: 20161
Ilmoita maksun yhteydessä maksajan nimi,
postiosoite ja syntymäaika. Viestit-kenttään voit
kirjoittaa muiden saman perheen jäsenten
nimet.

Tavataan sukukokouksessa!
t. Sukuneuvosto

Sukuseuran kotisivut
www.tahvana.com
Sivuilta löytyy tietoa sukuseuran toiminnasta ja
sukukirjojen valmistumisesta. Voit myös antaa
palautetta ja toiveita kotisivujen sisällöstä.
Jos haluat jäsentiedotteen jatkossa sähköisesti,
lähetä sihteerille sähköpostiosoitteesi.

Sukuseuran yhteystiedot
Puheenjohtaja Jorma Tahvanainen
050 569 3775, jormatahwa@gmail.com
Varapuheenjohtaja Martti Tahvanainen
050 461 1117, martinstaffan@luukku.com
Sihteeri ja rahastonhoitaja Ari Korpelainen
050 524 7531, ari.korpelainen@hotmail.com
Jäsen Maija-Liisa Pekki
040 837 3320, maikki@tilausliikennepekki.fi
Jäsen Kyösti Tahvanainen
0400 624 155, kstahvana@gmail.com
Jäsen Seppo A. Tahvanainen
040 588 3311, seppo.tahvanainen@hotmail.com
Jäsen Seppo S.Tahvanainen
0400 276 322, septahvanainen@gmail.com
Varajäsen Sinikka Tahvanainen
0500 574 332, sinikka.tahvanainen@suomi24.fi
Varajäsen Unto Tahvanainen
050 553 5751, tahvanainenu@suomi24.fi
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