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TAHVANA -SUKUSEURA RY  JÄSENTIEDOTE  1/toukokuu 2007 
  
 
HYVÄ SUKUSEURAMME JÄSEN! 
 
Talvi vierähti ja kesä saapui. Pian on heinäkuu ja sukumme oma juhla. 
 
Tämä jäsentiedote postitetaan osoitteisiin, jotka löytyvät seuramme jäsenrekisteristä ja 
kirjan ennakkomaksun maksaneiden luettelosta. Viime vuonna jäsenmaksusuorituksia 
tuli 91 perheeltä ja kirjan ennakkomaksun maksaneita on tällä hetkellä 121, mutta lisää 
kaipaamme.  
 
Sukukirja-hankkeen ollessa nyt loppusuoralla ja pian painovaiheessa tarvitsemme 
rahallista tukea sekä jäsenmaksujen että ennalta tehtyjen kirjavarausten muodossa.  
 
Kannustamme siis jäsenistöämme aktivoitumaan jäsenmaksujen maksamisessa sekä 
tiedottamaan seuramme toiminnasta kaikille Tahvana-suvun historiasta kiinnostuneille. 
Jokainen Tahvanaisista polveutuva sekä hänen puolisonsa ja lapset ovat lämpimästi 
tervetulleita sukuseuramme jäseneksi. Perhekohtainen jäsenmaksu on edelleen 20 
euroa vuodessa. 
 
 
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET JA SUKUKIRJAN TILANNE 
 
Kevättervehdys ! 
 
Täällä Helsingin seuduilla on jo kauan ollut kevään tuntu, vaikkakin se on tullut 
keikkuen. Yhtä värikkäästi on sukuseuran kirjaprojekti edennyt, välillä ylä- ja välillä 
alamäkiä kulkien. Nyt projektin osalta on kuitenkin kesän merkit ilmassa. Projekti alkaa 
olla tulossa päätökseen. Pian alkaa sadonkorjuun aika. Lähestymme toiveikkaasti 
kirjapainovaihetta kirjan osalta. Tuota vaihetta on odotettu tosi hartaasti - jo vuosia. 
Vielä on kuitenkin projektin talouden kannalta raskain vaihe käytävä lävitse, kirjan 
painaminen. Kirjapainon koneiden käynnistykseen vaaditaan työläs taittovaihe sekä itse 
painotyö. Taittovaihe käynnistyy tämän hetken resurssiemme perusteella kesäkuun 
alussa. Edessä on kuitenkin vielä kovasti ponnisteluja. Syntyvä esipainos vaatii vielä 
oman tarkastuksensa ennen lopullista painoa.  
 
Kirjapainotyö ei käynnisty ilman rahaa. Jotta painotyö käynnistyisi, on sukuseuran 
suoritettava etumaksuna puolet painatuskuluista. Painatuskulut määräytyvät taas kirjan 
koon sekä painosmäärän perusteella. Tässä suhteessa sukuneuvoston on tehtävä 
optimoitu valinta, kun kirjan koko on jo tiedossa kootun materiaalin perusteella. Siten 
sukuseuran rahatilanne pääasiallisesti määrää valittavan painosmäärän. Sukuseuran 
rahat eivät yksin riitä tällä hetkellä optimipainosmäärän valmistukseen, vaan 
lisärahoitusta on hankittava. Tältä pohjalta lähtien toivoisimme sukuneuvostossa, että 
seuran taloustilanne olisi mahdollisimman hyvä painokoneiden käynnistysvaiheessa. 
 
Ensimmäisen painon jälkeen tulee esille aina korjattavia ja täydennettäviä asioita. Ne 
jäävät seuraavien painosten tehtäviksi. 
 
Edellä kuvatuista syistä sukuneuvosto on päätynyt ensi painoksessa pieneen 
painosmäärään. Siten saadaan varmistettua ettei kirjoja jää paljon varastoon 



 2 

pidemmäksi ajaksi ensi painoksesta. Lisäpainos on jo halvempi kuin ensimmäinen, ja se 
saadaan ulos nopeasti. Etukäteen tilanneiden kirjat on kuitenkin painettava ensi 
painoksessa, koska he ovat tätä kirjaa odottaneet kaikkein innokkaimmin, ja sitoneet 
rahansa sen puolesta jopa vuosiksi. Onkin haaste arvioida optimi painosmäärä. 
 
Suurempien sarjojen kannalta on tärkeää kaikki mahdollinen taloudellinen tuki 
sukuseuran jäsenten taholta. Toivomme siis, että sukuseuran jäsenet tilaisivat 
mahdollisimman innokkaasti kirjaa ennalta ja myös muistaisivat ajoissa suorittaa seuran 
jäsenmaksun.  
 
Sukujuhlamme Huhmarissa on tarkentunut ja siitä on tulossa kulttuuripitoinen sekä 
värikäs kaikkine ohjelmineen, kuten tästä tiedotteesta on luettavissa. Toivomme seuran 
jäsenten innolla osallistuvan yhteiseen juhlaamme. Enon Pahakalassa kesäkuussa v. 
1976 pidetty seuran perustava kokoontuminen on kantanut suvun kaikkien jäsenten 
ponnistelujen myötä saavutuksia, joita kannattaa juhlia näkyvästi. Meillä on paljon 
rupattelun aiheita! 
 
Omasta puolestani toivotan kaikki Tahvana-suvun jäsenet tervetulleiksi Polvijärven 
Huhmariin. Me kaikki neuvoston jäsenet toivomme, että Luoja antaisi auringon myötä 
lämpimät ja valoisat puitteet juhlaamme sekä sisällä että ulkona. 
  
Lämpimin terveisin 
 
Jorma Tahvanainen 
Tahvana-Sukuseuran pj. 
 
 
TAHVANA –SUKUSEURA 30 VUOTTA -  
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA SUKUJUHLAAMME!  
 
Sukujuhla järjestetään heinäkuun 14. päivänä Huhmarin lomakeskuksessa, joka 
sijaitsee Polvijärven kunnassa noin 32 kilometriä Joensuusta. Tiellä numero 502 on 
selkeät opasteet lomakeskukseen (viitassa lukee Huhmarinen, Kuorevaara).  
 
Jos haluat varata majoituksen Huhmarista sukujuhlaan osallistumisen yhteyteen, ota 
yhteyttä suoraan lomakeskukseen p. (013) 686 9210, 686 9212 tai 686 9200 tai 
www.lomakeskushuhmari.com.  
 
Majoittuminen Huhmarissa onnistuu perheloma-asunnoissa (esim. 45€/hlö , 120€/vrk 2 
aikuista ja 2 lasta 5-15-v.) tai huviloissa (esim. 204 €/4 hlön asunto, 220€/5 hlön asunto, 
228 €/6 hlön asunto, 245 €/7 hlön asunto, 280 €/8 hlön asunto). Majoitushintaan sisältyy 
aamiainen sekä allasosaston käyttö. Suluissa mainitut tarjoukset ovat voimassa 
30.6.2007 asti.  
 
Varaus kannattaa tehdä pikaisesti, sillä kesällä Höytiäisen rannalla sijaitseva 
Lomakeskus Huhmari on erittäin haluttu majoituspaikka. VARAUSTA TEHDESSÄ 
KANNATTAA MAINITA TULEVANSA SUKUJUHLAAN. Sukuseura on varannut 
ennakkovarauskiintiöstä oman kiintiönsä 14.-15.7.2007 (yksi yö) Tahvana-sukujuhlan 
nimellä. Huhmari vähentää kovan kysynnän vuoksi kiintiötä, jos varauksia ei tule. 
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Huhmariin voi tulla myös asuntoautolla tai asuntovaunulla. Hinta yöpymiselle on silloin 
13 €/vrk (sisältäen tarvittaessa sähkön). Aamiainen maksaa 8 €/aikuinen ja 4 €/5-15 -
vuotiaat. Lomakeskuksessa on myös Vesimaailma-kylpylä (8 €/aikuinen, 4 €/5-15-
vuotiaat). 
 
Juhlapäivän aikataulu  on seuraavanlainen:  
 
Klo 12.00 – 14.00 ennen juhlaa on mahdollisuus nauttia kahvia/teetä/mehua sekä 
kahvileipää Sotkuma-kabinetissa. Kahvilippuja (5 €/aikuiset ja yli 10 vuotiaat, 2 €/alle 10 
vuotiaat) myydään kabinetin läheisyydessä. Ilmoittaudu juhlaan sekä kahville joko 
Valtolle, Päiville tai sukuseuran e-mailiin (tarkemmat yhteystiedot vähän myöhempänä 
tässä tiedotteessa). Ilmoittautuminen on tärkeää tarjoilun riittävyyden varmistamiseksi. 
 
Sukujuhlassa voit osallistua myös arpajaisiin, joilla kootaan varoja juhlasta aiheutuvien 
kulujen kattamiseksi. Arpa maksaa 2 € ja voitot saa lunastaa heti paikan päällä. 
Varaathan sopivaa rahaa mukaan? 
 
Klo 14.00 – 15.30 pidetään sukujuhla Huhmarin auditoriossa. Juhlapuhujana on 
arvostettu professori Veijo Saloheimo. Sukujuhlamme ohjelma on monipuolinen ja 
humoristinenkin, mutta jääköön se vielä salaisuudeksi. Sukujuhlan jälkeen istutetaan 
perinteinen suvun visakoivu lomakeskuksen alueelle. 
 
Visakoivun istutuksen jälkeen noin klo 16.00 – 17.00 on mahdollisuus kuulla 
auditoriossa sukukirjan tilanteesta, nähdä siitä osia ja katsella sukuun sekä sukujuhliin 
liittyviä valokuvia sekä seurustella vapaamuotoisesti sukuumme kuuluvien kanssa. 
 
Klo 17.00 on ohjelmassamme ruokailu Huhmarin ravintolan noutopöydästä. Hinta on 14 
€/aikuiset ja 7 €/5-15-vuotiaat. Alle 5-vuotiaat juhlavieraat ruokailevat veloituksetta. 
 
Iltaohjelmaa on toivottu Huhmarissa yöpyville tai lähistössä muutoin asuville. Tähän 
olemme pyrkineet kehittämään erilaisia vaihtoehtoja. Jos haluat osallistua Huhmarin 
lomakeskuksen järjestämälle iltaristeilylle Höytiäisellä, ilmoita halukkuudestasi Päiville, 
Valtolle tai suvun e-mail-osoitteeseen mahdollisimman pian (yhteystiedot alempana 
kirjeessä). Risteily on maksullinen (8 €/hlö) ja järjestetään vain, jos sille ilmoittautuu 
osallistujia vähintään 25.  
 
Sukuneuvoston ohjelmaryhmä järjestää ohjelmaa ”maissa”. Luvassa on ainakin 
ulkopelejä, musavisa (vetäjänä Veijo Tahvanainen Enosta), yhteislaulua ja 
makkaranpaistoa (omakustanteisesti). Tahvana-seuran lauluhaluiselle väelle on varattu 
myös oma karaoketila soittovälineineen. Omia levyjä voi tuoda Huhmarin levyjen lisäksi. 
Lisäksi on tietenkin on mahdollisuus osallistua illanviettoon ravintolassa muiden 
lomakeskuksen asiakkaiden kanssa. Illan tanssiorkesterina 14.7.2007 on Kolibri-yhtye.  
 
Sunnuntaiaamuna meillä on mahdollisuus tutustua klo 8.30 Huhmarin uusimpaan 
kokous- ja juhlatilaan, Louheen, joka on nimensä mukaisesti louhittu kallion sisälle, 
mikäli siellä ei ole jotain tilaisuutta. Ilmoita osallistumisestasi sihteerille viimeistään 
juhlaan tullessasi kahvitilassa (Sotkuma-kabinetissa), jotta saamme ryhmällemme 
järjestettyä oman esittelijän.  
 
Sunnuntaina 15.7.2007 klo 10.00 on Polvijärven kirkossa kesävieraiden ja 50 vuotta 
sitten keskikoulunsa päättäneiden kirkkopyhä. Tähän yhteiseen tilaisuuteen on 
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toivotettu tervetulleiksi myös Tahvana-sukujuhlavieraat. Saarnan pitää Enon 
seurakuntaa vuosikymmenet palvellut kirkkoherra Jouko Pesonen. 
 
Muusta lähialueella tapahtuvista tapahtumista voisi vielä mainita mm. nuorta väkeä 
kiinnostavan Ilosaarirockin, joka järjestetään Joensuussa samana viikonloppuna kuin 
sukumme juhla on Huhmarissa.  
 
Huhmarin lomakeskuksen alueella on myös mukavia metsäpolkuja ulkoiluun ja kauniit 
järvimaisemanäkymät. 
 
Nähdään siis isolla ja iloisella joukolla Huhmarissa! 
 
ENNAKKOILMOITTAUTUMISET JUHLAAN, KAHVILLE, RUOKAILUUN SEKÄ 
LAIVARISTEILYLLE voit tehdä puhelimitse (p. 0400 199 926/Valto Tahvanainen) tai 
sähköpostitse (valto.tahvanainen@telemail.fi tai paivi.k.tahvanainen@luukku.com tai 
tahvana@tahvana.com). Ilmoitathan tarkasti, mihin osallistut VIIMEISTÄÄN 30.6.2007.  
 
 
SUKUSEURAN KOTISIVUT 
 
Seuramme omat kotisivut on avattu osoitteessa www.tahvana.com. Niitä olemme 
päivittämässä. Sinne on tulossa myös tietoa sukujuhlan ja kirjaan liittyen. Voit antaa 
palautetta ja toiveita sivujen sisällöstä. 
 
 
SUKUKIRJAN/-KIRJOJEN ENNAKKOTILAUS 
 
Maksamalla 20 € kirjatilillemme Sampo 800025-36390551  varaat itsellesi 
sukukirjasta/kirjoista oman kappaleesi. Maksamasi varausmaksu huomioidaan 
loppumaksussasi. Muista ilmoittaa täydellisen nimesi sekä osoitteesi . Olemme 
saaneet jo 121 ennakkomaksua, mutta rahaa tarvitsemme runsaasti vielä 
painatuskustannusten maksuun.  
 
Pyydämme varausmaksun maksaneita ilmoittamaan tietonsa (nimi ja osoite) seuramme 
rahastonhoitaja Raimo Tahvanaiselle (yhteystiedot tiedotteen lopussa). Näin pystymme 
kohdistamaan maksut varmuudella oikealle henkilölle.  
 
Kirjojen painatusmäärä tulee olemaan tämän hetken suunnitelman mukaan 200 
kappaletta, joten varaathan ajoissa omasi!! 
 
 
JÄSENMAKSUT 
 
Mikäli haluatte kuulua Tahvana -sukuseuran jäsenistöön ja saada ajankohtaiset 
jäsentiedotteet, pyydämme teitä maksamaan sukuseuran jäsenmaksun 20 € (perheeltä) 
vuodelta 2007 tilillemme Sampo 800013-1751989. Maksun yhteydessä muistattehan 
ilmoittaa myös osoitteenne , jotta voimme lähettää jäsenkirjeet ym. tiedotteet oikeaan 
paikkaan.  
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SUKUSEURAN YHTEYSTIEDOT 
 
Puheenjohtaja Jorma Tahvanainen, Vanhaväylä 1 F, 00830 Helsinki (09) 789 091, 040 
510 3900 (iltaisin), j.tahvanainen(at)kolumbus.fi 
Varapuheenjohtaja Pauli Tahvanainen, Vainiontie 11, 81200 Eno, 0500 574 332, (013) 
761 832, pauli.tahvanainen(at)josek.fi 
Sihteeri Päivi Tahvanainen, Kapteeninkatu 4, 80170 Joensuu, 050 305 8330, 
paivi.k.tahvanainen(at)luukku.com 
Rahastonhoitaja Raimo Tahvanainen, Niskapietiläntie 58, 55910  Imatra, 0400 173 582, 
raimo.tahvana(at)pp.inet.fi  
Valto Tahvanainen, Ollinkuja 4, 81280 Uimaharju (013) 771 345, 0400 199 926, 
valto.tahvanainen(at)telemail.fi 
Eija Koskimäki, Lehtorinne 42, 54330 Simola, (05) 414 9079 
Timo Tahvanainen, Kauratie 11, 82500 Kitee, 040 847 9329, 
timo.tahvanainen(at)storaenso.com 
(at) = @ 
Varajäsenet: 
Martti Tahvanainen, Tavipolku 14 B, 06830 Kulloonkylä (019) 652 610 (iltaisin) 
Raija Tahvanainen, Taapelitie 12, 70150 Kuopio. 
 
 

Iloa ja voimia alkavaan suveen!  
Lämpimästi tervetuloa sukujuhlaan! 
t. Sukuneuvosto 
 
 
 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

 
800013-1751989 
 

 Saaja 
Mottagare 

Tahvana –sukuseura ry 
 

 Maksaja 
Betalare 

 

TILISIIRTO  GIRERING 
Vain Suomessa Kotimaan maksuvälityksen ehtojen mukaisesti 
Endast i Finland enligt Allmänna vilkor för inrikes betalnigsförmedling 
 
Viesti  Meddelande 

Jäsenmaksu 20 €/vuosi/perhe 
 
Jäsenten nimet: 
 
Osoite: 
 
 

 Allekirjoitus 
Underskrift 

  

Viitenro 
Ref.nr 

  

Tililtä nro 
Från konto nr 

 

 Eräpäivä 
Förf.dag 

  
                20,00 
€ 

 

 
 
 

     
 

PANKKI 
BANKEN 
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Läh. Tahvana-sukuseura ry 
c/o sihteeri Päivi Tahvanainen 
Kapteeninkatu 4 
80170  JOENSUU 


