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HYVÄ SUKUMME JÄSEN
Tahvana sukuseura ry on perustettu 1976 Enon ja Ilomantsin Tahvanaisten toimesta ja
ensimmäinen puheenjohtaja oli Erkki Tahvanainen Enosta, vuoteen 1997 saakka. Sukumme on
erittäin laaja. Kaikki tiedossamme olevat n.1500 Tahvanais –perhettä ovat saaneet tämän
tiedotteen.
Sukuneuvosto on päättänyt julkaista Tahvanaisten sukukirjan kesällä 2006. Tule Sinäkin mukaan
tähän arvokkaaseen hankkeeseen, että kaikki mahdollinen tieto saataisiin kansien väliin. Vanhat
valokuvat, kirjoitukset, historialliset tapahtumat ym. kertovat osaltaan sukumme vaiheista. Mitä
useampi Teistä osallistuu hankkeeseen, sitä laadukkaamman teoksen tai teossarjan saamme
suvustamme aikaan. Kirjan tekeminen on myös suuri taloudellinen hanke. Otamme suurella
kiitollisuudella vastaan pienemmät ja suuremmat lahjoitukset. Liittymällä jäseneksi olet
tukemassa jäsenmaksun myötä tätä arvokasta sukumme historian tallennusta. Jäsenmaksun voi
maksaa etukäteen useammalta vuodelta, jopa vuoteen 2006 saakka.
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Saimme hyviä ehdotuksia sekä evästyksiä Teiltä heinäkuussa pidetyssä Sukukokouksessa joista
suurin haasteemme tulee olemaan sukukirjan/kirjojen julkaiseminen. Tavoitteenamme on, että
koko Tahvanaisten suvusta olisi kirja/-t valmiina v.2006 jolloin seuramme täyttää 30 vuotta.
Saadaksemme vaativan tehtävämme suoritettua tarvitsemme jokaisen sukumme jäsenen apua
tässä mittavassa urakassa. Me kaikki Tahvanaiset olemme avainasemassa säilyttääksemme
sukumme historian. Noljakan Tahvanaisista on jo kirja julkaistu, mutta kaikkien muiden
sukumme haarojen historia on vaipumassa unholaan, ellemme saa niitä ’kansien väliin’.
Tavoitteenamme on myös informoida jäsenistöämme vähintään kaksi kertaa vuodessa
lähetettävällä tiedotteella, tarvittaessa useamminkin. Lisäksi olemme uudistamassa
kotisivujamme internetissä. Parannamme niiden ulkoasua ja luettavuutta jolloin pystymme
palvelemaan jäsenistöämme paremmin myös sitäkin kautta.
Toivon että kun Teillä jäsenillämme on toivomuksia, ehdotuksia, kritiikkiä tai muita terveisiä
kerrottavana edustajillenne, sukuneuvostolle, kerrotte niistä avoimesti. Vain avoimuudella
pystymme kehittämään seuramme toimintaa jäsenistömme haluamalla tavalla. Tämän tiedotteen
lopussa on yhteystietoni mistä tavoitatte minut parhaiten.
Toivotan jäsenistöllemme lämmintä talven odotusta ja jään odottamaan viestejänne.
Parhain terveisin
Armi Polo, Tahvana –sukuseura ry:n puheenjohtaja
SUKUKOKOUS 5-6.7.2003 POHJOIS-KARJALASSA
Heinäkuussa kokoontui suuri joukko Tahvanaisia sukuseuran sääntömääräiseen kokoukseen
Haapalahden lomakotiin. Kokouksen aluksi Tauno Tahvanainen soitti haitarilla Rantakoivun
alla. Sitten vietettiin hiljainen hetki sukuseuran edesmenneiden jäsenten muistoksi. Enon kunnan
tervehdyksen kokousväelle toi sosiaalijohtaja Tuula Tirronen. Sukuseuran vanhimmalle
naispuoliselle jäsenelle perinteisesti luovutettava kahvipannu siirtyi seuraavaksi
kolmevuotiskaudeksi Saimi Iivariselle Joensuuhun. Kokouksessa jaettiin täysiä vuosikymmeniä
täyttäneille sukuviirit. Toimintakertomus hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin. Jäsenmaksuksi
päätettiin 20 euroa perheeltä. Sukukokouksen jälkeen istutettiin sukuseuran toinen visakoivu
Onni Tahvanaisen rintamamiestilalle Haapalahdessa. Sunnuntaina osallistuimme
jumalanpalvelukseen Enon kirkossa.

UUSI SUKUNEUVOSTO
Tahvana sukuseuran kokouksessa valittiin uusi sukuneuvosto ajalle 6.7.2003 – kesäkuu 2006.
Puheenjohtaja Armi Polo, Klaukkala
Sihteeri Helga Tahvanainen, Helsinki
Varapuheenjohtaja Jorma Tahvanainen, Helsinki
Rahastonhoitaja Raimo Tahvanainen, Imatra
Arja Loijas, Riihimäki
Valto Tahvanainen, Uimaharju
Martti Tahvanainen, Kulloonkylä
Varajäsenet:
Raija Tahvanainen, Kuopio
Kille Tahvanainen, Malmö Ruotsi.
KERÄYSTALKOOT –SUKUTIEDOT KANSIEN VÄLIIN
Tekeillä olevaan sukukirjaan/kirjoihin tarvitaan tietoja ja aineistoja kaikilta Tahvanaisilta.
Noljakan Tahvanaisista on valmistunut jo vuonna 2002 ansiokas sukukirja. Tämä tietojen keräys
ei koske siihen tietojaan antaneita. Muiden sukuhaarojen jäseniltä pyydämme:
1. Kuvia
Valokuvia perheistä, henkilöistä, asuinpaikoista tai rakennuksista. Kirjan kuvitukseksi käyvät
myös piirokset, mielenkiintoiset asiakirjat, kartat jne. Mitä vanhempia, sitä mielenkiintoisempia.
Kuvan yhteyteen tulisi merkitä valokuvassa olevien henkilöiden nimet ja perheen vanhimman
syntymäaika, sekä muut kuvatiedot (kuka, missä, milloin , miksi jne.). Tiedot tulee kirjoittaa
erilliselle paperille, kuitenkin niin, että tiedot on helppo yhdistää oikeaan kuvaan. Liittäkää
mukaan myös palautusosoite, että kuvat pystytään palauttamaan skannauksen jälkeen
lähettäjälle.
2. Kertomuksia
Jokaisesta sukuhaarasta olisi tärkeää saada vähintään yksi kertomus tai kuvaus suvun, perheen tai
henkilön elämästä. Nämä kertomukset ovat voineet siirtyä muistitietona sukupolvelta toiselle tai
ovat yhä varttuneempien sukulaistemme muistissa, odottaen muistiin merkitsemistä ja pelastusta
ikuiselta unohdukselta. Sukumme jäsenten muistitiedon tallentaminen on tärkeä osa
kulttuuriperintöä, joka ei saisi poistua ihmisten mukana. Kirjoitukset voi lähettää joko käsin
kirjoitettuina, c-kasetille/MiniDisc:lle/CD:lle puhuttuna tai tekstitiedostona korpulla tai
sähköpostilla.. Otsikoksi tulisi laittaa sen henkilön nimi kenestä / kenen perheestä kerrotaan ja
hänen syntymäaikansa, ja tieto kerrotaanko perheestä vai henkilöstä.
3. Muita tietoja
Sukututkija Martti Tahvanaisella on Väestörekisterikeskuksen tiedossa olleista Tahvanaisista
täydellinen tiedosto vuoteen 2000 saakka, mutta lisätietoja kaivataan. Saadaksemme oikeat tiedot
nykypäivään saakka tarvitsemme informaatiota vuoden 2000 jälkeisistä tapahtumista
(syntymistä, avo- ja avioliitoista, sekä kuolemista). Tämän tiedotteen liitteenä on kaavake jolla
ilmoittaminen käy kätevästi. Tiedoston kokonaisnimimäärä on n. 15000-15200 nimeä
Tiedot pyydetään toimittamaan 30.4.2003 mennessä
Sukukirjan tekeminen on suuri voimanponnistus ja sukuneuvoston kaikki jäsenet osallistuvat
kirjan tekoon auttamalla valokuvien ja muiden kuvien skannaamisessa, aineistojen
palauttamisessa ja kertomusten oikolukemisessa ja kirjoittamisessa. Siksi pyydämme
lähettämään kaiken aineiston seuran sihteerille, Helga Tahvanaiselle.
SUKUKIRJAN/-KIRJOJEN ENNAKKOTILAUS
Varaat itsellesi sukukirjasta oma kappaleesi suorittamalla ennakkomaksuna vähintään 20 €
kirjatilille (Sampo 800025-36390551). Maksamasi varausmaksu huomioidaan kirjan lopullisessa

hinnassa. Yleisesti sukukirjojen hinnat vaihtelevat 50-70 € välillä ja Tahvanaisten sukukirjan
hinta tarkentuu myöhemmin kirjan/kirjojen laajuuden, painotavan ja painopaikan mukaan.
Ilmoita tilisiirtolomakkeella nimesi ja syntymäaikasi, sekä mielellään myös osoitteesi.
Syntymäaika, eli sosiaalliturvatunnuksen alkuosa, toimii laskun viitenumerona.
Ennakkomaksujen rekisteritietoja hoitaa Martti Tahvanainen. Tähän mennessä lähes 80 henkilöä
on suorittanut ennakkomaksun.
JULKAISTUJEN SUKUKIRJOJEN TILAUS
Tahvanaisista on julkaistu jo kaksi omakustanteista kirjaa. Leo Tahvanaisen ”Tahvanaiset 200
vuotta Kuivalanvaarassa”. Tämän kirjan tiedot tulevat sisältymään tekeillä olevaan
sukukirjaan. Martti Tahvanaisen ”Noljakan Tahvanaiset” kirjaa voi tilata tekijältä.
SUKUSEURAN PINSSI
Sukuseurallemme on tilattu kauniita, sukuseuramme tunnuksella varustettuja pinssejä. Niitä voi
ostaa sukuneuvoston jäseniltä 5 € kappale. Hintaan sisältyy postituskulut.
JÄSENMAKSUT
Kaikki jäsenrekisterissämme olevat jäsenemme eivät ole vielä maksaneet vuoden 2003
jäsenmaksua. Pyydämme Teitä maksamaan sukuseuran jäsenmaksun vuodelta 2003 16,82 €
(perheeltä) sukuseuran tilille 20.12.2003 mennessä. Uusia jäseniä pyydämme maksamaan
sukuseuran vuodelle 2004 määrittämän jäsenmaksun 20 € huhtikuun loppuun 2004 mennessä.
Maksaessanne ilmoittakaa syntymäaikanne, eli sosiaaliturvatunnuksen alkuosa.
SEURAAVA TIEDOTE
Lähetetään vain jäsenmaksunsa maksaneille toukokuussa 2004.
SUKUSEURAN YHTEYSTIEDOT
Kotisivut (uudistetaan lähiaikoina): http://www.genealogia.fi/sukus/tahvana/index.html
Lämpimät kiitokset jäsenillemme aktiivisuudesta, ilman teitä sukuseuramme ei olisi näin
elinvoimainen. Kiitokset myös teille, tulevat sukuseuramme jäsenet, jotka olette lukeneet
tiedotetta tänne saakka ja mahdollisesti päättäneet liittyä joukkoomme.
Koko sukuneuvosto toivottaa rauhallista joulua ja toiveikasta uutta vuotta kaikille
Tahvanaisten sukuun kuuluville!
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Vain Suomessa Kotimaan maksuvälityksen ehtojen mukaisesti
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Jäsenen nimi:
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20,00 €
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Osoitelähde: Väestotietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, 00580 HELSINKI

