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Puheenjohtajan tervehdys

1.6.2009

Olemme saaneet elää tänä keväänä säiden suosimissa oloissa, ja ulkona luonnossa on
menossa kaunein kasvuvaihe. Tämä luo meihin suuria toiveita ja positiivisuutta kesän
odotukseen.
Tämä positiivinen odotus on ollut myös meillä sukuneuvoston jäsenillä. Vihdoin –
lukemattomista ponnistuksista jo osin voipuneina – olemme saavuttaneet tilanteen jolloin
lukemattomien vuosien ponnistus, sukukirjamme, on saatu painovalmisteluun neuvoston
ulkopuolelle. Kirjan taitto on pitkälti jo tehty, ja olemme etenemässä painovaiheeseen.
Taittovaiheessa on tullut vielä joitakin teknisiä seikkoja, ja ylimääräisiä tarkistuksia
tehtäväksi, jotka ovat viivyttäneet kirjan ulostuloa.
Kirja ei ehdi ulos kirjapainosta sukukokoukseen korjaustarpeiden vuoksi.
Se on suuri sääli. Mutta me sukuneuvostossa olemme johdonmukaisesti halunneet olla
tinkimättä laadusta kiireen kustannuksella. Parempi saada kirjamme painettuna jo
ensimmäisellä kerralla siihen kuntoon, että sitä voi hyvillä mielin esitellä. Toisaalta
tiedämme etukäteen, ettei tällainen, lopulta kaksiosaisena julkaistava Sukukirja
TAHVANAISET - kirja voi olla täysin virheetön tullessaan ulos painosta. Päädyimme kirjan
runsaan sivuston kannalta optimiratkaisuna A4-kokoiseen ulkoasuun, sekä kustannus- ja
käytäntösyistä 220 kappaleen painokseen ensimmäisessä painossa.
Kirjan taitto alunperin Sukujutut-ohjelmistolla poikkeaa melkoisesti normaalitaitolla
nykyaikaisin menetelmin tehtävästä. Tästä johtuen olemme pystyneet taitossa tiivistämään
kirjan sisältöä usealla sadalla sivulla, jolloin olemme saavuttaneet jo ensi painoksessa
useiden tuhansien sivujen turhan painamisen. Tämä on säästämässä tuntuvasti
sukuseuramme rahoja. Tässä asiassa valitsemamme Grafita-Viestintä on tehnyt asiantuntevaa ja uhrautuvaa yhteistyötä. Heille kuuluvat suuret kiitokset jo tässä vaiheessa.
Edellä mainituista viivytyssyistä nykyinen sukuneuvosto esittää sukukokoukselle
toimikautensa pidentämistä vuoden 2009 loppuun, jolloin kirjahanke on saatettu loppuun ja
taloudellisen vastuun siirto valmistuneen tilinpäätöksen jälkeen on helppo tehdä uudelle
sukuneuvostolle ja sukuseuralle.
Toivotan omasta puolestani antoisaa sukukokousta Joensuun Hotelli Kimmelissä. Myöskin
kaikille Tahvana-Sukuseuran jäsenille ja heidän sukulaisilleen toivotan antoisia kesän
päiviä !
Jorma Tahvanainen
puheenjohtaja
Tahvana-Sukuseura r.y.
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Kokouskutsu
Tahvana-Sukuseura ry:n varsinainen sukukokous pidetään Hotelli Kimmelin (Itäranta 1,
80100 Joensuu) Joensuu-kabinetissa 27.6.2009 alkaen klo 13.00. Kahvit saatavilla klo
12.00 alkaen.
Kokousasiat:
- käsitellään sukuseuran sääntömääräiset asiat.
- lisäksi on tilannekatsaus sukukirjasta.
Tervetuloa sukukokoukseen!
Sukuneuvosto

SUKUKOKOUSKAHVEILLE ILMOITTAUTUMINEN
Mikäli haluatte osallistua kahveille ennen kokouksen alkua, toivomme teidän ilmoittautuvan
viimeistään 16.6.2009 sihteeri Päivi Tahvanaiselle joko soittamalla tai tekstiviestillä (p.
050 305 8330) tai sähköpostitse (paivi.k.tahvanainen@luukku.com. Ilmoittakaa samalla
mahdollisista erityisruokavalioista. Kahvimaksu (6.50 €), joka sisältää kahvileivän, peritään
paikan päällä.
SUKUSEURAN KOTISIVUT (www.tahvana.com)
Sivuiltamme löytyy tietoa sukuseuran toiminnoista ja sukukirjojen valmistumisesta. Voit
antaa palautetta ja toiveita sivujen sisällöstä.
SUKUKIRJAN /-KIRJOJEN ENNAKKOTILAUS
Maksamalla vähintään 20 € kirjatilillemme Sampo 800025-36390551 varaatte itsellenne
sukukirjasta/kirjoista oman kappaleen. Maksamanne varausmaksu huomioidaan
loppumaksussanne. Muistattehan ilmoittaa täydellisen nimenne sekä voimassa oleva
osoitteenne Raimo Tahvanaiselle (yhteystiedot tiedotteen lopussa). Näin pystymme
kohdistamaan maksut varmuudella oikealle henkilölle. Muistattehan ilmoittaa myös
osoitteenmuutoksesta.
Kirja julkaistaan kaksiosaisena hintaan 80 € / osa. Pitkälahden haara esitellään omana
osanaan ja Putkela ym. haarat toisessa osassa. Kaksiosainen mittava sukuteos maksaa
siis 160 €. Vanhat markkamääräiset ennakkomaksut (100 mk) pyöristetään 20 €:ksi.
JÄSENMAKSUT
Mikäli haluatte kuulua Tahvana -sukuseuran jäsenistöön ja saada ajankohtaiset
jäsentiedotteet, pyydämme teitä maksamaan sukuseuran jäsenmaksun 20 € (perheeltä)
vuodelta 2009 tilillemme Sampo 800013-1751989. Muistattehan maksun yhteydessä
ilmoittaa myös syntymäaikanne (pv.kk.vuosi) sekä osoitteenne, jotta voimme lähettää
jäsenkirjeet ym. tiedotteet oikealle henkilölle ja oikeaan paikkaan.
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Jos haluatte jäsentiedotteen jatkossa sähköisesti, ilmoittakaa sihteerille e-mail –
osoitteenne.
SUKUSEURAN YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja Jorma Tahvanainen, Porslahdentie 2 C 12, 00960 Helsinki, 040 510 3900
(iltaisin), j.tahvanainen@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja Pauli Tahvanainen, Vainiontie 11, 81200 Eno, 0500 574 332, (013) 761
832, pauli.tahvanainen@josek.fi
Sihteeri Päivi Tahvanainen, Kapteeninkatu 4, 80170 Joensuu, 050 305 8330,
paivi.k.tahvanainen@luukku.com
Rahastonhoitaja Raimo Tahvanainen, Niskapietiläntie 58, 55910 Imatra, 0400 173 582,
raimo.tahvana@pp.inet.fi
Valto Tahvanainen, Ollinkuja 4, 81280 Uimaharju (013) 771 345, 0400 199 926,
valto.tahvanainen@telemail.fi
Eija Koskimäki, Lehtorinne 42, 54330 Simola, p. 040 187 6680
Timo Tahvanainen, Kauratie 11, 82500 Kitee, 040 847 9329,
timo.tahvanainen@storaenso.com
Varajäsenet:
Martti Tahvanainen, Tavipolku 14 B, 06830 Kulloonkylä (019) 652 610 (iltaisin)
Raija Tahvanainen, Taapelitie 12, 70150 Kuopio.

Aurinkoista kesää ja hyvää juhannusta! t. Sukuneuvosto
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonumm
er
Saaja
Mottagar
e
Maksaja
Betalare

TILISIIRTO GIRERING

800013-1751989
Tahvana –sukuseura ry

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

Jäsenmaksu 20 €/vuosi/perhe
Jäsenten nimet ja synt.ajat (pv.kk.vuosi):
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

