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Jäsentiedote 1/2012
Puheenjohtajan tervehdys

valtakunnallisetkin vertailut kestävä kaksiosainen
sukuteos.

Kesäinen tervehdys hyvät sukuseuran jäsenet!

Lämmintä kesän alkua kaikille ja tervetuloa
sukukokoukseen kesäkuussa !

Joka vuosi se yllättää – äkkinäinen kesän tulo!
Voisi jopa sanoa että vuosi vuodelta kesän tulo
on yhä suurempi ja nopeampi ympäristömuutos.
Onko tämä vain ikääntymisestä aiheutuva tunne,
vai onko asia todella niin että kesä tulee yhä
nopeammin ja yhä lämpimämpänä ? Minusta
ainakin tuntui siltä ajaessani normaalisti tänä
aamuna pitkin sitä kuuluisaa Kehä 3:a kohti
päivittäisiä tehtäviäni työelämässä.
Joka tapauksessa täällä pääkaupunkiseudulla
tänä vuonna kesä tuli oman havaintoni mukaan
niin nopeasti ja niin lämpimänä, että
puutarhaistutukset oli jätettävä hetkeksi kesken
viikonloppuna, kun oli pakko kaivaa polkupyörä
talvisäilöstä, ja karauttaa muutaman kymmenen
kilometrin lenkki vihertyvissä maisemissa
haistamassa kesän tuloa.
Kesän tulon myötä tulee nopeasti myös kolmen
vuoden välein pidettävä sukukokouksemme joka
on pidettävä sääntöjen mukaan kesäkuussa.
Tänä vuonna päädyimme kokouksen pitopaikaksi
valitsemaan Enon kauniin pitäjän, joka samalla
on lähellä sukuseuran alkujuuria. Tervetuloa
joukolla mukaan Lounaskulmaan Enon
keskustaan toisaalla tässä tiedotteessa olevan
infon mukaisesti.
Sukukirjaprojekti etenee nyt yhä nopeammin.
Siten kirjan toinen osa on tulossa painosta tänä
vuonna, mutta sukukokoukseen emme ehdi sitä
painamaan. Olemme joutuneet
tasapainottelemaan vielä viime hetkelläkin
graafisessa pajassamme erilaisten töiden
aikataulujen kanssa. Mikä kuitenkin tärkeintä,
pitkään vaivanneet tekniset pulmat taiton osalta
jotka viivyttivät kovasti kirjan toisen osan
valmistumista, on kuitenkin nyt saatu ratkaistuksi.
Loppuosa taittotyöstä voidaan vihdoin tehdä
kirjan ensimmäisen osan oppien mukaisesti.
Uuvuttava työ palkitsee, ja siten myös sukukirjan
toinen osa osoittautunee odotuksenne arvoiseksi.
Me sukuneuvostolaiset uskomme vahvasti niin, ja
meillä tulee olemaan käsissämme

Tahvana-Sukuseura r.y.

Jorma Tahvanainen
puheenjohtaja

Sukukirja
Sukukirjan ensimmäinen osa, Pitkälahden haara,
julkaistiin kesällä 2011. Sukukirjan toinen osa on
hyvää vauhtia valmistamassa ja sen julkaisun
tarkempi ajankohta ja julkistamispaikka
ilmoitetaan heti, kun se on sukuneuvoston
tiedossa.
Jos haluat ostaa sukukirjan ensimmäisen osan,
voit tehdä sen kesäkuun sukukokouksessa
Enossa tai ottamalla yhteyttä rahastonhoitaja
Raimo Tahvanaiseen tai puheenjohtajaan.
Sukukirjan hinta on 80 €.
Jos olet maksanut kirjasta ennakkomaksun etkä
ole kirjaa vielä saanut, ilmoita siitä välittömästi
rahastonhoitaja Raimo Tahvanaiselle, Raimon
yhteystiedot ovat puh. 0400 173 582 tai
raimo.tahvana(@pp.inet.fi.

Sukukokous
Sukuseuran sääntöjen pykälän 7 mukaisesti
seuraava sukukokous pidetään sunnuntaina
17.6.2012 klo 13.00 Enossa kahvila Enon
Lounaskulmassa, osoite Niskantie 46.
Sukukokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat.
Sukukokoukseen osallistumisesta pyydetään
ilmoittamaan 10.6.2012 mennessä sihteeri Pirjo
Nurmelle, puh 050 5535751 / pirjo.nurmi@park.fi
tai puheenjohtaja Jorma Tahvanaiselle.
Kokousvieraille on tilattu kahvitarjoilu, josta
peritään omakustannushinta 9 €/henkilö Tarjoilu
maksetaan paikan päällä sukuneuvoston
edustajalle. Pyydämme varaamaan tasarahan.

Tervetuloa mukaan Tahvana-sukuseuran
iloisiin tapahtumiin!
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Jäsenmaksut
Sukuseuran toimintaa tuet maksamalla 30.6.2011
mennessä perhekohtaisen 20€ jäsenmaksun
vuodelle 2012. Maksulomake on liitteenä.
Tahvana-Sukuseura ry:n tili on Sampo 8000131751989. Ilmoita maksun yhteydessä maksajan
nimi, postiosoite ja syntymäaika. Viestit-kentään
voit kirjoittaa muiden saman perheen jäsenten
nimet.
Koska etu- ja sukunimeltään samannimisiä
henkilöitä on suvussamme useita, helpotat
sihteerin työtä toimimalla ohjeen mukaan.

Seija Tahvanainen, Pieles 2 C 10, 82140
Heinävaara, 050 543 0349,
seija.tahvanainen1@luukku.com
Varajäsen Päivi Tahvanainen, Kapteeninkatu 4,
80170 Joensuu, 050 305 8330,
paivi.k.tahvanainen@luukku.com

Hyvää kesän odotusta ja tapaamisiin
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,
Porslahdentie 2 C 12, 00960 Helsinki,
040 510 3900 (iltaisin),
jorma.tahvanainen@prysmiangroup.com
Varapuheenjohtaja Pauli Tahvanainen,
Vainiontie 11, 81200 Eno, 0500 574 332,
013 761 832, pauli.tahvanainen@josek.fi
Sihteeri ja varajäsen Pirjo Nurmi,
Aleksis Kiven katu 56 A 11, 00510 Helsinki,
050 553 5751, pirjon65@gmail.com
Rahastonhoitaja Raimo Tahvanainen,
Niskapietiläntie 58, 55910 Imatra, 0400 173 582,
raimo.tahvana@pp.inet.fi
Timo Tahvanainen, Kauratie 11, 82500 Kitee,
040 847 9329, timo.tahvanainen@elisanet.fi
Raija Riissanen, Kalevankatu 11 C 19, 80110
Joensuu, 0400 765860 raijariissanen@hotmail.com
Eira Laasonen, Kangaslammentie 5,
82360 Onkamo, 050 374 7597,
eiralaasonen@gmail.com

Tervetuloa mukaan Tahvana-sukuseuran
iloisiin tapahtumiin!

