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Huom. jäsennumerosi löydät kirjekuoresta osoitetarrasta

HYVÄ SUKULAINEN !

Jälleen on koittanut aika Tahvanaisten kokoontua yhteen
Tahvana –Sukuseuran sukukokous ja sukujuhlat pidetään la 8 – su 9.7.2000 suvun
toivomuksesta Joensuussa, jossa on sunnuntaina Juhlajumalanpalvelus Joensuun ev.lut.
kirkossa. Juhlasaarnan pitää sukumme oma pappi Armi Rautavuori o.s. Tahvanainen.
Jumalanpalveluksen jälkeen tutustuminen Carelicumiin.
Varsinainen sukukokous ja sukutapaaminen vietetään Hopealahden toimintakeskuksessa, joka
sijaitsee Pyhäselän Niittylahdessa n. 16 km Joensuusta , Lappeenrantaan päin.
Opastus on järjestetty kuutos (6) tieltä Niittylahden tienristeyksestä alkaen.
Ilmoittautuminen kokoukseen ja majoittautuminen lauantaina 8.7. klo 9.30 – 11.00.
Kokous alkaa klo 11.30 lipunnostolla ja sukupuun istutuksella.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä päätetään sukutalolle tehtävistä
toimenpiteistä. Sukutalosta on päävuokralainen lähtenyt ja sukuneuvosto on laittanut talon
myyntiin. Jos suvunjäsenet ovat kiinnostuneita ostamaan talon, ottakaa yhteys
puheenjohtajaan Armi Leppäseen.
Kokouksessa kuullaan myös esitelmä sukukirjatyön etenemisestä. Julistetaan
sukulaulukilpailun tulokset ja jaetaan sukuviirit.
Hopealahti on Joensuun Ty :n omistama vanha kartano, joka on restauroitu virkistyspaikaksi.
Kokous- ja iltatapahtumat pidetään ”navetan ylisillä” .
Lapsille on myös nähtävää ja koettavaa mm. kotieläimiä ja jännittävä miljöö.
Perheen nuorisolle on ainutlaatuinen tilaisuus osallistua sukujuhlaan ja samalla Suomen
hienoimpaan rock-tapahtumaan nimittäin Ilosaari rockiin. Paikalta on kuljetuksia. Liput
jokainen hankkii itse.
Ilmoittautuminen, ruokailu- ja majoitusvaraukset liitteenä olevalla
ilmoittautumislomakkeella 30.6.2000 mennessä Sinikka Tahvanaiselle .
Majoituspaikkoja on aitta- ja mökkimajoituksessa rajoitetusti, joten toimi nopeasti. Hinnat
aitta- ja mökkimajoituksissa sisältävät vuodevaatteet ilman liinavaatteita.( Hinnat
ilmoittautumislomakkeessa ). Asuntovaunuille ja teltoille myös paikkoja.
Saunat ovat myös käytettävissä. Tavallinen sauna on 10 mk ja savusauna 20 mk kerta.
Kaikki maksut suoritetaan kokouspaikalla. Maksuilla katetaan kokouspaikan vuokra.
Alueella on suvun yrittäjän Ravintola Serkku, josta saa koko ajan ruoka-annoksia, kahvia,
teetä, pullaa ja pientä suolaista palaa (varaa ruokailut iloittautumislomakkeella).
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TAHVANA - Torilta saa ostaa pientä purtavaa, makkaraa, juomia, jäätelöä, karkkia ja siellä
on myös kirpputori ja arvanmyyntiä.
Arpajaisten tuotto menee kokonaisuudessaan sukukirjan julkaisutyöhön.
Toivoisimme, että toisitte tullessanne arpavoittoja ja kirpputorille sopivaa myytävää sekä
vanhoja valokuvia näyttelyä ja sukukirjaa varten.
Koska sukukirjan julkaiseminen on niin keräystyön kuin kustannusten kannalta mittava
urakka, on sukuseura avannut sukukirjaa varten oman pankkitilin, jolle on tarkoituksena
kerätä varoja pelkästään sukukirjan julkaisemistyötä varten.
Sukukirjan tilinumero on 800025-36390551 Tahvana Sukuseura ry
Toivomme ennakkomaksuja kirjasta tälle tilille.
Ennakkomaksu otetaan huomioon kokonaisuudessaan kirjan hinnassa sen valmistuttua,
kunhan laitatte selvästi maksuviesteissä maksajan tiedot. Lahjoittajista pidetään rekisteriä.
Jälleen lähetämme sukututkimuslomakkeen liitteenä. Jaa lomaketta sukulaisille ja täytä omat
tietosi, jos et ole vielä sitä tehnyt. Palauta lomakkeessa olevaan osoitteeseen.
Jäsenmaksun 100 mk/perhe/vuosi voit suoritta
tilille 80013-1751989 .
Muistathan, että sukuseuralla oma sähköpostiosoite:
tahvana@xoommail.com ja kotisivut osoitteessa: www.nettisaitti.com/tahvana/
Tervetuloa sukujuhlille, pidetään ikimuistoinen juhla yhdessä.
Kertokaa sukukokouksesta muille sukulaisille, koska tämä kirje ei tavoita läheskään kaikkia
sukulaisia. Monistakaa ilmoittautumislomaketta ja pyytäkää ilmoittautumaan.
Ohjelmaa yms. voivat esittää kaikki halukkaat ja kaikkea mitä keksii. Soittovälineet kannattaa
ottaa mukaan, säestystä tarvitaan. Niin, että sukujuhlilla tavataan.

Tervetuloa Karjalan laulumaille kaikki sukulaiset !

Toivottavat
pj. Armi Leppänen ja sihteeri Raija Riissanen
sekä koko Sukuneuvosto

