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Huom ! JÄSENNUMEROSI ON KIRJEEN OSOITETARRASSA!

HYVÄ SUKUSEURAN JÄSEN!
SUKUKOKOUS 8 – 9.7.2000
Tulevana kesänä on jälleen sääntömääräinen sukukokous. Paikka on
Joensuun lähellä Niittylahden Hopealahdessa 8.-9.7.2000.
Lauantaina 8.7. on virallinen sukukokous oheistapahtumineen ja
sunnuntaina 9.7. on juhlajumalanpalvelus Joensuun evlut. kirkossa.
Merkitse tapahtuma kalenteriisi. Tiedotamme ohjelmasta tarkemmin kesän
alussa.
SUKUKIRJA
Sukukirjatoimikunta on edennyt hyvin työssään ja koossa on jo n. 7000 suvun
jäsenen tiedot. Toimikunta on asettanut tavoitteekseen n. 10 000 nimeä.
Kirjan julkaisuajaksi on suunniteltu sukukokousta v. 2003. Jotta tavoitteeseen
päästään, tarvitaan Teidän jokaisen apua, koska kirkonkirjoista ei saada
tietoja elossa olevista henkilöistä. Toivommekin, että jokainen täyttää
huolellisesti ja selvästi liitteenä olevan lomakkeen, ellei ole jo tehnyt sitä
aikaisemmin.
Tarvittaessa lomaketta voi monistaa muille sukulaisille, koska tämä kirje ei
tavoita läheskään kaikkia Tahvanaisia. Pyydämme palauttamaan lomakkeet
Martti Tahvanaiselle. Sähköpostiosoite: martti.tahvanainen(tähän@merkki)nic.fi.
Toimikunta ottaa vastaan myös tositarinoita tai juttuja tärkeistä tai hauskoista
tapahtumista suvussamme, koska niitä on tarkoitus julkaista kirjassa. Myös
valokuvat ovat tervetulleita. Lähetä ne lomakkeen mukana tai myöhemmin.
KAIKKI INNOLLA SUKUKIRJAN TEKOA AVUSTAMAAN!
SUKULAULUN SANOITUS-/SÄVELLYSKILPAILU
Sukuneuvosto on päättänyt julistaa oman sukulaulu - kilpailun kaikille sukuun
kuuluville. Kantaesitys sukulaululle on ensi kesän sukukokouksessa.
Kilpailusäännöt ovat seuraavat:
- laulu voi olla sanoitus johonkin vanhaan sävellykseen
- kokonaan uusi sanoitus ja sävellys
- uusi sävellys pitää lähettää nauhalle äänitettynä ja - mikäli mahdollista nuotit mukana
- kilpailuun voi osallistua myös useammalla kappaleella
- kilpailukappaleet toimitettava 30.4.2000 mennessä Raimo Tahvanaiselle,
osoite: LOUHIOJA.
Kilpailuraatina toimii sukuneuvosto täydennettynä 2-3:lla asiantuntijajäsenellä.

LEIKEKIRJA
Muistathan avustaa leikekirjan teossa. Jokainen voi lähettää leikkeitä oman
paikkakuntansa lehdistä Tahvanaisten sukuun liittyvistä asioista, myös
kuolinilmoitukset, sihteerille: Raija Riissanen, LEHMO.
JÄSENMAKSU
Tämän vuoden jäsenmaksun voit suorittaa tilille PSP 800013-1751989.
Maksun suuruus on 100,-/talous/vuosi. Erillistä pankkisiirtoa emme lähetä.
Muista maksaessasi mainita jäsennumerosi, jonka löydät kirjekuoren
osoitetarrasta.
KOTISIVUT INTERNETISSÄ
Kotisivun osoite on muuttunut.
Uusi osoite: www.nettisaitti.com/tahvana/
Kotisivuilta voit käydä lukemassa tietoa Tahvanaisten suvusta ja
sukuseurasta. Myös ehdotuksia ja toiveita kotisivun toteutuksesta voi lähettää
kirjeitse tai sähköpostilla tai soittaa sihteerille tai puheenjohtajalle.
SÄHKÖPOSTI
Voit lähettää viestejä sukuneuvostolle myös sähköpostin välityksellä.
Tahvana - sukuseuran sähköpostiosoite on:
tahvana@xoommail.com
LAHJOITUKSET
Sukuseuralla on sukutalosta jäljellä vielä velkaa, jota lyhennetään talosta
saatavilla vuokratuloilla. Samoin sukukirjan julkaisemiseen tarvitsemme
varoja. Mikäli haluat avustaa, otamme mielellämme lahjoituksia vastaan.
Lahjoituksen voit laittaa jäsenmaksutilille.
LOPUKSI
Toivotamme hyvää alkanutta uutta vuotta! Tavataan viimeistään
sukukokouksessa heinäkuussa. Pidetään yhteyttä!
Puheenjohtaja Armi Leppänen
Sihteeri Raija Riissanen

