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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät sukuseuran jäsenet
Elämme mielenkiintoista aikaa. Maailmalla myllertää harva se päivä. Olemme kuitenkin kääntäneet
toiveikkaat katseet alkaneeseen vuoteen ja sen
tapahtumiin.
Keväällä järjestämme Honkavaaran Perinnepihassa leivontapäivän: Karjalanpiirakoita, vatruskoita ja sultsinoita, ym.
Kesä-heinäkuun vaihteessa matkaamme Petroskoihin eli tutustumme Venäjän Karjalaan ja sen
kulttuuriin.
Elokuussa järjestämme Tahvana-tanssit Kontiolahden Uurossa. Pääkaupunkiseudulla on suunnitteilla nuorten tapaaminen, myös mahdollisesti
jo tänä vuonna.
Tervetuloa joukolla mukaan näihin tapahtumiin,
joista infoa myös toisaalla tässä tiedotteessa.
Toivotan sukuseuran jäsenille oikein antoisaa
alkanutta vuotta 2019.
*** Talvisin terveisin

Tahvana-Sukuseura r.y.

Martti Tahvanainen
puheenjohtaja
SUKUKOKOUS 9.6.2018 Honkavaaran
Perinnepiha, Pyhäselkä

Kuva 2. Sukukokoukseemme Venäjän Karjalasta
saapuneen taiteilijaryhmä ”Karjalan” jäseniä.
Vasemmalla ryhmän johtaja Andrey Anisimov,
keskellä päähineessä Tahvana-Sukuseuran uusi
puheenjohtaja Martti Tahvanainen, vasemmalla
vierellään taiteilijat Irina Poroshina ja oikealla Olga
Stepanov Petroskoista.

Sääntömääräinen sukukokous pidettiin Pyhäselän
Perinnepihassa lauantaina 9.6.2018 klo 12 alkaen
omakustanneruokailulla ja seuran tarjoamalla
kakkukahvilla. Kokouksen avasi seuraa vuodesta
2006 johtanut Jorma Tahvanainen. Virallisessa
kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Kokouksen lomassa ja sen jälkeen esiintyi
taiteilijaryhmä ”Karjala” esittäen mukaansa
tempaavia perinteisiä karjalaisia kansantansseja
kuorolauluineen, joihin kaapattiin mukaan myös
osa kokousyleisöä.
Perinnepihan sisällä
oli myös nähtävillä ja
hankittavissakin karjalaisia perinnepukuja,
tekstiileitä ja koruja
Olga Stepanovin ja
Irina
Poroshinan
opastuksella.
Myös runoutta esitti
tunnetulla taidollaan
seuralle juuri valittu
uusi puheenjohtajamme Martti Tahvanainen,
taiteilijanimeltään Martin Staffan. Kokouksen
lopulla istutettiin sukupuu Perinnepihan lähelle
muistokyltteineen. Sukupuu on lähtenyt hyvin
kasvuun kesän kuivuudesta huolimatta.

Kuva 1. Kansantanhuja Venäjän Karjalasta.
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Kokouksen musiikista ja
yhteislaulusäestyksestä
erinomaisella ammattitaidolla
vastasi taiteilija Juuso
Vesterinen haitareineen.
Sydämelliset kiitokset
Juusolle!

Kuva 4. Haitaritaiteilija Juuso Vesterinen

Kokouksemme erinomaisen tunnelman loi omalta
osaltaan Perinnepihan miljöö pihapiireineen, jossa
kansantanssit saatiin esittää kauniissa säässä.
Kokousjärjestelyistä erinomaisine tarjoiluineen
vastasi Tarja Lehikoinen, josta hänelle erityiskiitokset.
Kokouksen ajankohta osui tänä vuonna juuri
sellaiseen viikonloppuun, jolloin P-Karjalan useat
kylät järjestivät kesäisiä kylätapahtumia. Tämä
verotti tuntuvasti sukukokouksemme osallistujamäärää, mikä oli valitettavaa kansainvälisen ja
monipuolisen ohjelmamme kannalta.
Lämpimät kiitokset kansallispuku- ja korunäyttelyn järjestäjälle, rouva Irina Poroshinalle ja
Olga Stepanoville sekä Venäjän Karjalan upeasti
esiintyneelle
taiteilijaryhmälle
”KARJALA”,
johtajanaan Andrey Anisimov sekä omana
säestäjänään haitaristi Sergei!
Karjalaisten laulu laulettiin reippaasti kauniin
kesäpäivän kunniaksi. Sydämellinen kiitos kaikille
kokoukseen osallistuneille! Te teitte sukutapahtumasta vähäisestä osanottajajoukosta huolimatta
onnistuneen juhlan.
Lausumme suuret kiitokset nyt kokouksessa
sukuneuvostosta pois vaihtuneille jäsenillemme
sihteeri/rahastonhoitaja Ari Korpelaiselle, jäsenille
Maija-Liisa Pekki, ja Seppo A. Tahvanainen, sekä
varajäsenille Sinikka ja Unto Tahvanainen.

UUDET SUKUNEUVOSTON JÄSENET
ESITTELYSSÄ
Tämän tiedotteemme tilan rajallisuuden takia
esittelemme tässä aluksi kolme uutta jäsentä.
Aila Vallius
Putkelan sukuhaaraan kuuluvan
isäni äidin Hanna Beata Virtasen,
os. Tahvanainen suku on aina
kiinnostanut ja vaikuttanut läheiseltä, mutta Tahvana-Sukuseuraan liityin vasta v. 2017. Olen
syntynyt Imatralla ja aikuisikäni
olen
asunut
omakoti-talossa
Joutsenossa. Perheeseeni kuuluu puoliso ja kaksi
jo aikuista poikaa. Ammatiltani olen insinööri ja
työurani olen tehnyt kunnallisella puolella
Joutsenossa ja Lappeenrannassa, josta jäin
eläkkeelle v. 2015 tilakeskuksen kunnossapitopäällikön virasta. Lapin tunturivaellukset
ympäri vuoden ovat rakkain harrastukseni mutta
venäjän ja espanjan kielten opiskelu, kuntoilu, ja
kulttuuri (teatteri, ooppera ja kirjallisuus) kiinnostavat. Liikuntaa ja ajankäyttöä edesauttavat myös
nuori koira, ja kolme lastenlasta. Olen intohimoinen marjastaja ja sienestäjä, mökkiympäristössäni metsät ovat tuttuakin tutummat.

Tuulikki Kinnunen
Tahvanaisen sukuun kuulun
isäni äidin Hanna Beata Virtasen,
os. Tahvanainen kautta. Vaikka
olen asunut koko ikäni Etelä–
Karjalassa, on Pohjois–Karjala ja
siellä asuneet sukulaiset olleet
todella läheisiä. Sieltä periytyy
myös kiinnostus suvun historiaan. Olen syntynyt vuonna
1948 Imatralla, joka tosin oli vielä syntymäni
aikaan Ruokolahtea. Muutamaa Lappeenrannassa vietettyä vuotta lukuun ottamatta olen
ollut imatralainen.

Tervetuloa mukaan Tahvana-Sukuseuran
iloisiin tapahtumiin!
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Perheeseen kuuluu puoliso ja kolme aikuista
lasta. Valmistuin apuhoitajaksi jouluna 1968,
hoitotyötä ehdin tehdä 16 vuotta Rauhan
Sairaalassa, kunnes siirryin vakituisesti perheyritykseen. Vapaa-aikani on kulunut suurelta osin
lastenlasten hoidon ja harrastusten parissa.
Lastenlapset ovat iältään 3-21-vuotiaita, joten
tässä on nähty lastenhoitoa sekä lasten
harrastustoimintaa jo kahden vuosikymmen ajalta.
Vapaa-aikaa vietän myös omakotitalomme
puutarhatöissä. Lisäksi kierrämme mieheni
kanssa ympäri Suomea raviurheilun parissa sekä
toimimme yhdistystoiminnassa mm. Lions,
Imatran Invalidit ry, Itä-Siitolan Kyläyhdistys ry.

Vesa Tahvanainen

SUKUKIRJA-ASIAA
Sukukirjamme ennakkomaksun maksaneista
jotkut eivät yhä ole ottaneet yhteyttä sukuneuvostoon, ja ilmoittaneet tilauksen yhteydessä,
mitä kirjan osaa (1 tai 2) tilaus koskee.
Sukuneuvosto voi auttaa asiassa, ja selvittää,
mihin sukuhaaraan ao. henkilö tai perhe lähinnä
kuuluu. Näin voimme toimittaa tilatun kirjan
oikeaan osoitteeseen. Kirjan yhden osan (osa 1 tai
osa 2) hinta on nykyisin 50 EUR. Ottakaa siis
yhteyttä saadaksenne kirja/kirjat. Tätä kirjoitettaessa kirjoja on jäljellä – NOUTAMATTOMIA
ENNAKKOTILAUKSIAKIN.
Ennakkomaksunsa
maksaneet tilaajat ovat etusijalla kirjojen
lunastuksessa. Nämä varaukset tulee hoitaa
mahdollisimman pian, jotta kirjojen normaalia
myyntiä voidaan jatkaa. Nämä ennakkotilaukset
tulee hoitaa toukokuun 2019 loppuun
mennessä. Eniten ennakkovarauksia on osaan 1
(Pitkälahden sukuhaara) liittyen. Osan 1 painosta
on jäljellä enää noin 3 kpl. Osan 2 painosta
(Putkela – Leppävirta – Ruokolahti – Venäjän
sukuhaarat) on jäljellä muutamia kymmeniä.
Pyydämme, että ennakkomaksun maksaneet
ilmoittavat rahastonhoitajalle, kumman sukukirjan
haluavat, vai molemmat osat. Yhteystiedot sihteeri
Jorma Tahvanaiselle ovat tämän tiedotteen
lopussa. Jos et ole varma, kumpaan sukuhaaraan
kuulut, ota yhteys sihteeriin taikka seuran
kotisivun palaute-alasivun kautta.

Olen syntynyt Ilomantsissa ja kuulun Pitkälahden
sukuhaaraan jo kymmenennessä polvessa. Täältä
olen lähtenyt työn perässä 1960-luvulla Keski- ja
Etelä-Suomeen, ja ollut myös useammalla paikkakunnalla töissä. Viimeksi sitten Helsingistä vaimon
kanssa tultiin jo 1970- luvulla paluu-muuttajana
takaisin Ilomantsiin. Tänne rakennettiin omakotitalo. Meillä on kaksi lasta ja kaksi lastenlasta,
nyt vietämme eläkepäiviä. Harrastuksiani ovat
esim. valokuvaus, pyöräily, sekä erilaiset maastokohteet ja runoilu.

Kirja on maksettava kokonaan ennen noutamista,
tai maksusta on sovittava etukäteen sen sukuneuvoston jäsenen kanssa jolta kirja/kirjat
noudetaan. Ohjeita maksusta löytyy sukuseuran
kotisivulta
www.tahvana.com
alasivulta
”Sukukirja”, sekä neuvoston jäseniltä. Yhden
teoksen (osa 1 tai osa 2) hinta on 50 EUR.
Teoksen hinnasta vähennetään mahdollinen
suoritettu ennakkomaksu.
*** SUKUKIRJA ON
HYVÄ LAHJA ! ***

Muut sukuneuvoston jäsenet esitellään
seuraavissa tiedotteissa.
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TULEVAA SUKUSEURAN TOIMINTAA

SUKUSEURAN KOTISIVUT
www.tahvana.com

Sukuneuvosto on järjestäytymiskokouksessaan
listannut monipuolisia tapahtumia toimikaudelle:
1. Piirakkaperinnekoulutus / huhtikuu 2019
2. Retki Venäjän Karjalaan / kesä 2019
3. Tahvanaisten latotanssit Uurossa / elokuu
2019
4. Nuorten Tahvana-sukulaisten tapaaminen
pääkaupunkiseudulla v. 2019.
Ajankohdat ja ohjelmat tarkentuvat, ja tiedotus
näistä on ensisijaisesti kotisivuilla ja tulevissa
tiedotteissa. Ennakko-ilmoittautuminen on
tarpeellinen kyyditysten, ruokailun ym. varaamiseksi ajoissa.

SUKUTUTKIMUSASIAA
Tahvana-sukuun liittyen on julkaistu vuonna 2007
valmistunut Ilomantsin
Kivilahden seudun
sukumuisteloita koskeva teos ”Polkuja Suuppoon
Kivilahden kyläkulmalle”, toimittanut Tuula Turunen yhdessä 4-henkisen toimituskunnan kanssa.
Kirjassa on haastateltu myös lukuisia Tahvanaisia. Seurallemme on sukukokouksessa
9.6.2018 lahjoitettu tämä teos. LÄMPIMÄT
KIITOKSET ansiokkaasta tutkimustallennetyöstä!

POISMENNEITÄ
Sukuneuvosto sai ennen joulua suruviestin, että
joulukuussa 2018 on poistunut keskuudestamme
Sipoon Kalkkirannassa asunut Martti Tahvanainen, joka oli vuonna 2016 kuolleen Toimi
Leppäsen ohella ratkaisevassa osassa keräämässä sukukirjamme henkilötietoja, tarinoita ja
historiikkia, sekä työstämässä sukukirjaamme
toimitusmuotoiseksi. Martista on julkaistu muistokirjoitus lehdissä, mm. Helsingin Sanomissa.
Otamme syvästi osaa Martin omaisille, kiitollisina
mittaamattoman arvokkaasta työstä, jonka hän
jaksoi tehdä sukumme hyväksi, jatkaen Toimi
Leppäsen aloittamaa suurta kokoomatyötä.

Kotisivujen ylläpidon kannalta on sivustossa tehty
oleelliset
muutokset
mitkä
mahdollistavat
ylläpidon ja myös lukemisen nopeammin ja
helpommin. Myös sukuseuran sivut ovat nyt
luettavissa kuvineen modernisti älypuhelimissa ja
tableteissa.
Sivuilta löytyy tietoa sukuseuran toiminnasta ja
sukukirjojen valmistumisesta. Kotisivuilla on
alasivu ”Tulossa” jonne lisätään lähiajalle
suunnitellut mielenkiintoiset tapahtumat.
Voit myös antaa palautetta ja toiveita kotisivujen
sisällöstä kotisivujen palautelokeron kautta.
Palaute
menee
suoraan
puheenjohtajalle
sähköpostiin. Jos haluat jäsentiedotteen jatkossa
sähköisesti,
lähetä
sihteerille
sähköpostiosoitteesi.

SUKUSEURAN JÄSENMAKSU
Seuran jäsenmaksu vuodelle 2019 on sama kuin
aiemminkin, eli 20 EUR jäsen / perhe. Perhe on
jäsenmaksun tulkinnassa alla olevan kuitin mukaisesti samassa taloudessa/osoitteessa asuva
perhe. Lisätieto-osassa on syytä mainita jäsenten
nimet ja syntymäajat muodossa pv.kk.vuosi,
ILMAN HENKILÖTURVATUNNUSOSAA!
Vastaanottaja on Tahvana-Sukuseura ry . Tili on
DanskeBank FI50 8000 1301 7519 89. Ilmoita
maksun yhteydessä maksajan nimi, postiosoite ja
syntymäaika ilman sosiaaliturvatunnusta. Viestitkenttään voit kirjoittaa muiden saman perheen
jäsenten nimet.
Myös sukukirjan lunastus tapahtuu maksamalla
teoksen hinta 50 €, mahdolliset ennakkomaksut
vähennettynä em. sukuseuran tilille
DanskeBank FI50 8000 1301 7519 89.
Mahdollisista muista maksumenettelyistä on
sovittava sen sukuneuvoston henkilön kanssa,
jolta teos/teokset noudetaan. Muista merkitä
mukaan maksajan nimi ja postiosoite, ja
mielellään myös puhelinnumero!
Koska etu- ja sukunimeltään samanimisiä ja
samana vuonna syntyneitä henkilöitä on
suvussamme useita, helpotat sihteerin/
rahastonhoitajan työtä toimimalla em. ohjeen
mukaan.
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SUKUSEURAN YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja Martti Tahvanainen,
Tervavaarantie 895 A1, 82655 Värtsilä,
040 952 3892, martinstaffan@luukku.com

Varajäsen Pauli Tahvanainen, Vainiontie 11,
81200 Eno, 0500 574 332,
pauli.tahvanainen@hotmail.fi

Varapuheenjohtaja Aila Vallius,
Juhontie 7, 54100 Joutseno, 040 547 8052,
aila.vallius@gmail.com

Varajäsen Raija Varis,
Ilomantsintie 2740, 82120 Keskijärvi, 050 354
4330, raija.varis@sahko-ierikka.fi

Sihteeri ja rahastonhoitaja Jorma Tahvanainen,
Porslahdentie 2 C 12, 00960 Helsinki,
050 569 3775, jormatahwa@gmail.com
Jäsen Tuulikki Kinnunen,
Pellonreuna 4, 55120 IMATRA, 0400 251 506,
tuulikki.kinnunen@gmail.com
Jäsen Seppo Tahvanainen, Häkkisenkatu 12,
80230 JOENSUU, 0400 276 322,
septahvanainen@gmail.com
Jäsen Tuomo Tahvanainen, Hietaniementie 3 B,
88400 RISTIJÄRVI, 044 551 4585,
tuomo.tahvanainen@gmail.com

Valkoista talvea ja
hienoja hiihtokelejä!

Jäsen Vesa Tahvanainen, Lylyvaarantie 19 B
82915 SONKAJA, 050 363 3097,
vesa.tahvanainen80@gmail.com

Saajan
tilinumero
Saaja

tv. Sukuneuvosto

TILISIIRTO

FI50 8000 1301 7519 89
Tahvana–Sukuseura ry

Kotimaan maksuvälityksen ehtojen mukaisesti
Viesti

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

Maksaja

Osoite:

Allekirjoitus

Viitenro

20190
Tililtä nro

Eräpäivä

28.02.2019

Tervetuloa mukaan Tahvana-Sukuseuran
iloisiin tapahtumiin!

20,00 €

