TAHVANA -SUKUSEURA RY

JÄSENTIEDOTE 1/2008

HYVÄ SUKUSEURAMME JÄSEN!
On se vaan uskottava että kesä on takana, vaikka tuntuukin, että tänä vuonna se viipyy
meidän tanhuvilla tavallista kauemmin. Tämä tiedote on viipynyt yhtä kauan kuin
mennyt kesä. Moni on varmasti tätä odottanut kuin kuuta taivaalta, mutta kesä
kaikkinensa on viivyttänyt monella tavalla tämän tiedotteen julkaisua.
Tämä jäsentiedotteemme lähetetään jokaiselle rekisterissämme olevalle eli vuonna
2007 jäsenmaksunsa ja/tai sukukirjan ennakkovarausmaksun maksaneelle
Tahvanaiselle, jonka osoite on tiedossamme. Yhteensä meitä on nyt 130, mutta lisää
porukkaa edelleen kaipaamme.
Kuten niin moneen kertaan olemme todenneet, sukukirjahankkeen ollessa nyt viimeistä
hiontaa vaille valmis painovaiheen toteutukseen, tarvitsemme rahallista tukea sekä
jäsenmaksujen että ennalta tehtyjen kirjavarausten muodossa.
Kannustamme siis jäsenistöämme aktivoitumaan jäsenmaksujen maksamisessa sekä
tiedottamaan seuramme toiminnasta kaikille Tahvana-suvun historiasta kiinnostuneille.
Jokainen Tahvanaisista polveutuva sekä hänen puolisonsa ja lapset ovat lämpimästi
tervetulleita sukuseuramme jäseneksi. Vaikka maailmalla on tapahtunut moninaisia
rahajärjestelmien ja yritysten mullistuksia, seuramme perhekohtainen jäsenmaksu on
edelleen 20 euroa vuodessa.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET JA SUKUKIRJAN TILANNE
Syysterveiset Helsingistä!
Täällä Helsingin seuduilla kesä on viivytellyt tavallista lämpimämpänä ja pitkään. Monin
tavoin sillä on ollut sukuseuran kirjaprojektin luonne. Projektimme on ollut lämpimänä,
mutta viipynyt yllättävänkin kauan loppusuoralla. On kuitenkin monia asioita ollut ja on
vieläkin tarkistettavana ja muokattavana kirjan sisällössä. Sukuneuvostossa aiemmin
sovittujen periaatteiden mukainen toteutus takaa hyvän laadun, mutta on työläs.
Työtä ovat olleet hidastamassa allekirjoittaneen henkilökohtaiset raskaat ajat puolison
kuoltua, kiireet normaalissa leipätyössä erityisesti pitkänä kevätkautena, kesäloman
lomapäiville pahimmilleen ajoittuneet kiinteistön vesivahinkokorjaukset sekä
syksykaudelle osunut muutto toiseen kotiin. Vihdoin nämä vaikeudet on ohitettu.
Onneksi kirjan toimitustyössä myös ulkopuolista apua on ollut tarjolla, mikä on vienyt
toimitustyötä eteenpäin, vaikkei se kentällä olekaan näkynyt konkreettisena kirjana valitettavasti. Tätä vaihetta on odotettu tosi hartaasti jo vuosia. Kuitenkaan emme halua
näinkin arvokkaan ja mittavan teoksen kyseessä ollessa sortua loppumetreilläkään
kiireessä hosumiseen, vaan haluamme, että ulos tullessaan teos kestää vertailun
muiden vastaavien rinnalla ja jopa päihittää ne.
Vielä on kuitenkin projektin talouden kannalta raskain vaihe eli kirjan painaminen
käytävä lävitse. Ennen painokoneiden käynnistystä on työläs taittovaihe, jossa koottu
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kuva- ja kirjoitusmateriaali nidotaan yhteen vuosikymmeniä kerätyn henkilödatan
kanssa. Tavoitteenamme on, että sukukirja on valmiiksi painettuna ennen 27.6.2009
pidettävää sukukokousta. Edessä on kuitenkin vielä kovasti ponnisteluja. Syntyvä
esipainos vaatii vielä oman tarkastuksensa ennen lopullista painoa.
Jotta painotyö käynnistyisi, on sukuseuran suoritettava etumaksuna puolet
painatuskuluista. Painatuskulut määräytyvät kirjan koon sekä painosmäärän
perusteella. Tässä suhteessa sukuneuvoston on tehtävä optimoitu valinta, kun kirjan
koko on jo tiedossa kootun materiaalin perusteella. Siten sukuseuran rahatilanne
pääasiallisesti määrää valittavan painosmäärän. Sukuseuran rahat eivät yksin riitä tällä
hetkellä optimipainosmäärän valmistukseen vaan lisärahoitusta on hankittava. Tämän
vuoksi toivoisimme sukuneuvostossa, että seuran taloustilanne olisi mahdollisimman
hyvä painokoneiden käynnistyessä.
Edellä kuvatuista syistä sukuneuvosto on päätynyt ensi painoksessa rajoitettuun (noin
200 kappaleen) painosmäärään. Siten saadaan varmistettua, ettei kirjoja jää paljon
varastoon pidemmäksi ajaksi ensi painoksesta. Lisäpainos on mahdollista melko
nopeastikin, jos tarvetta ilmenee. Etukäteen tilanneiden kirjat painetaan ensin, koska
he ovat tätä kirjaa odottaneet kaikkein innokkaimmin ja sitoneet rahansa sen puolesta
jopa vuosiksi.
Ennakkovarausmaksun maksaneet saavat siten kirjansa ensimmäisenä.
Kiitämme lämpimästi tähän mennessä kaikkia kirjan ennakkovarausmaksun maksaneita
kärsivällisyydestä kirjan valmistumisen suhteen. Toivoisimme silti lisää
ennakkovarausmaksuja, jotta voisimme paremmin arvioida oikean painosmäärän.
Lisäksi toivoisimme jäsenten muistavan jäsenmaksujen suorittamisen. Kaikki
mahdollinen taloudellinen tuki sukuseuran jäsenten taholta on tärkeää.
Sukujuhlamme Polvijärven Huhmarissa heinäkuussa 2007 oli onnistunut. Kulttuuripitoinen ja värikäs ohjelmisto sai jälleen kerran lausumaan ääneen, että Tahvanasukumme yhteenkuuluvuus kaikkine vastoinkäymisineenkin, mutta erityisesti
onnistuneine tapahtumineen, on edelleen vahvistunut. Enon Pahakalassa kesäkuussa
v. 1976 pidetty seuran perustava kokoontuminen on kantanut suvun kaikkien jäsenten
ponnistelujen myötä saavutuksia, joita aina kannattaa juhlia näkyvästi. Meillä on aina
paljon rupattelun aiheita!
Sukumme vanhin jäsen, Mannerheim-ristin ritari Onni Määttänen ylitti tämän vuoden
helmikuussa kunniakkaan 100 vuoden ikäkynnyksen. Hänen saavutuksensa ovat
Tahvana-suvussa vertaansa vailla olevia esimerkkejä sitkeydestä ja
peräänantamattomuudesta taistelunkin hetkellä, mutta myös rauhan ajan
ponnisteluissa. Sukuseuramme kävi onnittelemassa virkeää sankariamme juhlapäivänä.
Jatkakaamme seuramme työssä ritari Onni Määttäsen lailla esimerkillistä työtä muiden
puolesta ja muiden hyväksi.
Omasta puolestani toivotan kaikille Tahvana-suvun jäsenille virkistäviä syksyn päiviä ja
jaksamista pimeän talvikauden ajalle.
Syysterveisin
Jorma Tahvanainen
Tahvana-Sukuseuran pj.
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TAHVANA-SUKUSEURAN 30-VUOTISJUHLA HUHMARISSA 14.7.2007
Sukujuhlatoimikunta (Pauli Tahvanainen, Valto Tahvanainen, Timo Tahvanainen sekä
Päivi Tahvanainen) saapui juhlapaikalle jo perjantaina tarkistamaan tekniikkaa,
koristelemaan salia, laittamaan arpajaisia… Ilmassa oli iloista jännitystä.
Juhlapäivänä sataa riputteli, mutta aurinkokin pilkahti sadekuurojen lomassa. Puolilta
päivin vieraita alkoi virrata juhlapaikalle ja iloinen puheensorina täytti Sotkumakabinetin, kun siellä kahviteltiin ja vaihdettiin kuulumisia tuttujen ja vähän
tuntemattomampienkin sukulaisten kanssa.
Varsinainen juhlaosuus alkoi klo 14.00 Huhmarin auditoriossa nuoren, lahjakkaan
hanuristin Tiia Karttusen esittämällä haitarimusiikilla. Juhlamme juonsi leppoisasti
tarinoiden Armi Rautavuori. Tervehdyssanat lausui puheenjohtajamme Jorma
Tahvanainen. Juhlapuhujaksi olimme saaneet professori Veijo Saloheimon, joka on
paljon tutkinut itäsuomalaisten sukujen historiaa.
Iloa ja väriä juhlaamme toivat tanhuryhmä Kulleroisten pirteät tanssijat. Musiikin ja
tanssin lomassa kuulimme runoesityksiä. Rainer Tahvanaisen kirjoittaman Kronikan
Tahvanaisten suvusta esitti taitavasti hänen vaimonsa Anneli. Kronikka löytyy nyt myös
sukukirjamme sivuilta. Puheenjohtajamme Jorma oli kirjoittanut juhlaamme koskettavan
runon lapsuudestaan ja nuoruudestaan Kiihtelysvaaran Lapiovaarassa. Runon esitti
juhlayleisölle Pauli Tahvanainen.
Juhlassa muisteltiin sukuseuran perustamistakin. Mukana oli toistakymmentä henkilöä,
jotka olivat olleet myös seuran toimintaa aloittamassa. Lämpimin kiitoksin ja kukkasin
muistettiin erityisesti seuran ensimmäisiä puheenjohtajia eli Erkki Tahvanaista, Pirkko
Kyllöstä ja Armi Leppästä sekä sukuun liittyvää tietoa keränneitä jäseniämme eli Martti
Tahvanaista, Toimi Leppästä ja Leo Tahvanaista.
Juhlan yllätysvieraaksi saapasteli Waikko Joe reppuineen ja kekseineen
hauskuuttamaan juhlaväkeä jutuillaan. Juhlan päätössanat lausui seuramme
varapuheenjohtaja Pauli Tahvanainen ja lopuksi laulettiin Karjalaisten laulu.
Sukujuhlan jälkeen istutettiin perinteinen suvun visakoivu lomakeskuksen alueelle.
Istuttajina olivat Erkki Tahvanainen ja Armi Leppänen. Hanuristimme Tiia Karttunen
soitti tilaisuudessa nostalgisen kappaleen Rantakoivun alla.
Sukuneuvostomme puuasiantuntija Valto Tahvanainen hankki visakoivun taimen juhlaa
varten jo keväällä. Hän on kertonut meille neuvoston jäsenille, että visakoivu on
sukumme tunnus, koska se kuvaa osuvasti laajaa ja monisäikeistä Tahvanaisten sukua.
Sillä on juuret tukevasti maassa ja runko on luja. Se on kaunis, laadukas puu ja kestää
voimakkaan haaroittumisen. Löydät sukumme juhlakoivun Huhmarin alueelle tullessasi
vasemmalla puolella olevan parkkialueen reunasta. Taimen vierellä on nimikilpi.
Visakoivun istutuksen jälkeen kuultiin auditoriossa sukukirjan tilannekatsaus ja
seurusteltiin keskenämme ennen juhlapäivällistä.
Kaikille mukana olleille lämmin kiitos koko sukuneuvoston puolesta! Vieraat tekevät
tilaisuudesta juhlan. Niin tälläkin kertaa. Timo Tahvanainen vastasi ansiokkaasti
juhlamme tekniikasta, otti paljon valokuvia ja videoi koko juhlan. Niitä voimme katsella
seuraavissakin tapaamisissamme. Joitakin kuvista julkaistaan myös kotisivuillamme.
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Osa juhlaväestä jäi vielä illaksi ja yöksi Huhmariin. Veijo Tahvanainen piti hauskan
musavisan neljälle kovatasoiselle Tahvana-joukkueelle. Tuomari oli tehnyt visaisia
musiikkiaiheisia kysymyksiä ja oli tiukkana: ”luikuripeliä” ei suvaittu. Kisan jälkeen
lauleskeltiin Veijon kitaran säestyksellä. Toisena esilaulattajana meillä oli Tukiaisen
Marja Reijolasta. Laulun jälkeen saivat kaikki tanssihaluiset verrytellä Huhmarin
parketilla tanssiyhtye Kolibrin musiikin tahdissa.
Sunnuntaiaamuna parinkymmenen hengen pirteä joukko tutustui Huhmarin uusimpaan
kokous- ja juhlatilaan, Louheen. Nimensä mukaisesti se on louhittu kallion sisälle ja
ihastutti katselijoitaan. Sitten oli hyvästelyjen vuoro. Moni kertoi jo innolla odottavansa
uutta tapaamista. Vinkiksi annettiin, että entä jos tavattaisiin Enossa sukuseuran
syntysijoilla seuraavaksi…
Iloisin terveisin sukujuhlatoimikunnan puolesta
Päivi T.
SEURAAVA SUKUKOKOUS
Sääntömääräinen Tahvana-Sukuseuran sukukokous pidetään lauantaina 27.6.2009
Joensuussa. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
SUKUSEURAN KOTISIVUT (www.tahvana.com)
Sukuseuramme omia kotisivuja on päivitetty. Sivuilta löytyy tietoa sukuseuran
toiminnoista ja sukukirjojen valmistumisesta. Voit antaa palautetta ja toiveita sivujen
sisällöstä.
SUKUKIRJAN/-KIRJOJEN ENNAKKOTILAUS
Maksamalla 20 € kirjatilillemme Sampo 800025-36390551 varaat itsellesi
sukukirjasta/kirjoista oman kappaleesi. Maksamasi varausmaksu huomioidaan
loppumaksussasi. Tietenkin voit maksaa enemmänkin kuin 20 € ennakkomaksua.
Muistathan ilmoittaa täydellisen nimesi sekä voimassa oleva osoitteesi Raimo
Tahvanaiselle (yhteystiedot tiedotteen lopussa). Näin pystymme kohdistamaan maksut
varmuudella oikealle henkilölle. Muistathan ilmoittaa myös osoitteenmuutoksesta.
Olemme saaneet jo 130 ennakkomaksua, mutta rahaa tarvitsemme runsaasti vielä
painatuskustannusten maksuun. Sukukirja painetaan kaksiosaisena ja hinta tulee
olemaan 70-100 €/osa. Kirjojen painatusmäärä tulee olemaan tämän hetken
suunnitelman mukaan 200 kappaletta. Joten varaahan ajoissa omasi!
JÄSENMAKSUT
Mikäli haluatte kuulua Tahvana -sukuseuran jäsenistöön ja saada ajankohtaiset
jäsentiedotteet, pyydämme teitä maksamaan sukuseuran jäsenmaksun 20 € (perheeltä)
vuodelta 2008 tilillemme Sampo 800013-1751989. Maksun yhteydessä muistattehan
ilmoittaa myös syntymäaikanne (pv.kk.vuosi) sekä osoitteenne, jotta voimme
lähettää jäsenkirjeet ym. tiedotteet oikealle henkilölle ja oikeaan paikkaan.
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Jos haluat jäsentiedotteen jatkossa sähköisesti, ilmoita sihteerille e-mail –osoitteesi.

SUKUSEURAN YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja Jorma Tahvanainen, Karistimentie 1 A 19, 00920 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, (05) 414 9079
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.

Iloa ja voimia syksyn tuuliin ja talven viimoihin!
t. Sukuneuvosto
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

TILISIIRTO GIRERING
Vain Suomessa Kotimaan maksuvälityksen ehtojen mukaisesti
Endast i Finland enligt Allmänna vilkor för inrikes betalnigsförmedling

800013-1751989

Viesti Meddelande

Tahvana –sukuseura ry

Jäsenmaksu 20 €/vuosi/perhe

Maksaja
Betalare

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
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