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Tervetuloa mukaan Tahvana-Sukuseuran  

iloisiin tapahtumiin! 
 

Puheenjohtajan tervehdys  
 

Hyvät sukuseuran jäsenet 
 
Elämme mielenkiintoista aikaa. Maailmalla myller-
tää harva se päivä. Viime vuosi oli varsin 
haasteellinen. Olemme kuitenkin kääntäneet 
toiveikkaat katseet tulevaan vuoteen ja sen 
tapahtumiin kuten sukukokous kesällä 2021. 
 
Pidetään toisistamme huolta. Ja osallistutaan 
ahkerasti seuran tapahtumiin. 
 
Toivotan sukuseuran jäsenille oikein antoisaa 
syksyä ja loppuvuotta 2020. 

 
*** Syksyisin terveisin 

 
Tahvana-Sukuseura r.y.  
Martti Tahvanainen 
puheenjohtaja  
 
SUKUSEURAN KUULUMISIA 

Vuosi 2020 on ollut monessa suhteessa hyvin 

merkillinen ja merkittävä. Vuonna 2019 olimme 

rakentamassa vuotta jolloin sukuseuran 

toiminnassa on todellista aktivoitumista. 

Hyvistä toiveista huolimatta toisin kuitenkin kävi. 

Useat tapahtumat jouduttiin peruuttamaan. 

Sikälikin säälittävää oli että monet tapahtumat 

vaativat runsaasti esivalmistelua, vaikkapa 

Venäjän Karjalaan suunniteltu matka useine 

mielenkiintoisine vierailuineen eri paikoissa, 

Tahvanaisten omat latotanssit Uurossa, 

Piirakkaperinnetapahtuma, jne., kaikki ne 

peruuntuivat osanottajien vähyyden perusteella. 

Tällainen aktiivisuuden väheneminen voi johtua 

useasta syystä. Ehkä tärkeimmäksi on koettu 

postitse normaalisti jaetun sukutiedotteen 

puuttuminen, mistä syyt kantaa seuran sihteeri. 

Toisaalta kotisivumme www.Tahvana.com on 

informoinut kyseisistä tapahtumista runsaastikin. 

Lisäksi Itä-suomalaisten suosimassa Karjalainen-

lehdessä on ilmoitettu useampaankin kertaan 

tulossa olevista tapahtumista sisältöineen ja 

aikatauluineen. Nämä kanavat eivät ole 

tavoittaneet riittävästi seuramme jäseniä. Yksi 

tärkeä syy on myös nyky-yhteiskunnan ihmisten 

kiinnostuskohteiden muuttuminen, sekä aiemmin 

niin tavattoman aktiivisen vanhemman jäsenistön 

ikääntyminen. Ei enää jakseta aktivoitua 

tarpeeksi ja lähteä mukaan seuran rientoihin.  

Vuoden 2020 aktiivisuuden ja seuran toimintaa 

ovat leimanneet koronaviruksen aiheuttamat uhat 

ja rajoitukset, sekä sukuneuvoston jäsenten omat 

henkilökohtaiset rasitteet. Koronaviruksen takia 

mm. joka vuosi lokakuun alkupuolella pidettävä 

”Kuulutko Sukuuni”-tapahtuma Vantaalla on 

peruttu.  

SUKUTIEDOTEJAKELUN UUDISTUS 

Sukutiedotteiden jakelupuutteiden korjaamiseksi 

on keväällä 7.3.2020 pidetyssä sukuneuvoston 

kokouksessa päätetty siirtyä sukutiedotteiden 

sähköiseen jakeluun niille jäsenille joille se on 

mahdollista, muiden saadessa edelleenkin 

paperiset tiedotteet. Tästä syystä on perustettu 

erillinen sähköinen rekisteri jäsenille jotka 

haluavat tiedotteensa sähköisesti. 

Pyydämmekin ilmoittamaan pikimmiten seuran 

sihteerille sähköpostiosoite, johon haluatte 

tiedotteet jaeltavaksi sähköisessä muodossa. 

Kätevästi se käy myös ilmoittamalla jäsenmaksun 

yhteydessä ”Viesti”-osassa. 

----------------------------------------------------------

KOITERE 

 

Tuuli lautoin liidähtelee 

Vaatteet pyykkinarulla toisiaan niiaa 

Pilvet vaihtaa väriä 

Kosmeettisuus on päivän sana 

Niin kaunista on katsella 

Koiteretta Karjalan kauneinta 

vesihelmiäistä 

vain Karjala 

tuo Suomen runon kehto 

sinne mieleni helmistyy 

 

Martin Staffan 

http://www.tahvana.com/
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SUKUNEUVOSTON JÄSENET 

ESITTÄYTYVÄT  

Martti Tahvanainen 

Olen syntynyt Enossa 

07.12.1953, kolmetoista 

lapsisen perheen 

viidenneksi nuorin. Kalastus 

on ollut koko ajan 

lempiharrastukseni. 

Kirjoittamaan aloin 1991 

ensin mainoslehteen runoja 

ja sitten kolumneja aina 

silloin tällöin 1993-1998. 

Vuonna 2001 julkaisin esikoisteokseni Rappunen 

Kerrallaan jota on painettu 7 painosta eli 

yhteensä 3200 kpl. 

Kaikkiaan olen julkaissut 7 runokirjaa ja vuonna 

2020 ilmestyy kahdeksas teokseni ja sekin on 

runoutta. 

Lausun myös omia runojani, ja olen tehnyt kaksi 

isompaa kiertuetta sekä lukemattoman määrän 

yksityiskeikkoja erilaisiin tilaisuuksiin. Synttäri- ja 

häärunoja olen tilauksesta pyöräytellyt noin 700 

kertaa pientä korvausta vastaan. 

Ottakaa yhteyttä sukuseuran asioissa niin kuin 

taiteellisissakin asioissa suoraan minulle. 

Hyvää alkanutta syksyä ja tulkaa joukolla 

mukaan sukuseuran tapahtumiin.  

 
Jorma Tahvanainen  
 
Olen syntynyt Kiihtelysvaarassa nelilapsiseen 

maanviljelijäperheeseen v. 1950. Yo-tutkinto 

Joensuun lyseosta, ja sen jälkeen DI-tutkinto 

sähkö- ja elektroniikkaopinnoin. Sotilasarvo on 

reservin vänrikki Ilmavoimista 1974. Lähes koko 

työurani vuodesta 1982 tein kaapelialalla, ja 

kansainvälisissä tehtävissä, projektipäällikkönä 

Brasiliassa, ja eri mittaisissa töissä mm.Turkissa 

ja E-Koreassa. Olin myös ylempien 

toimihenkilöiden pääluottamushenkilö 20 vuotta 

Nokia Kaapelin ja sen seuraajien, NK Cables, ja 

Draka, ylemmille toimihenkilöille. Eläkkeellä olen 

ollut lokakuusta 2014 alkaen. Sukuseuran 

toiminnassa olen ollut v:sta 2003, seuran 

puheenjohtajana 2006-2018, ja sitten seuran 

sihteerinä. Kovin haaste oli saattaa seuran 

julkaisema virallinen sukukirja kahtena osana 

kirjan muotoon ja jakeluun vv. 2011-2013. Minulla 

on aiemmasta avioliitosta 2 

tytärtä, ja jäin sen jälkeisestä 

noin 12 vuoden avoliitosta 

leskeksi vuonna 2007. 

Harrastuksiini kuuluvat 

sukuseuratoiminnan lisäksi 

nykyisin haitarinsoitto ja 

ikonimaalaus sekä radio-

amatööritoiminta. Asun yksin 

Helsingissä. 

 

Seppo Tahvanainen 
  
Urani katsastusmiehenä alkoi vuonna 1968 
Joensuun katsastuskonttorilla. Ennen tätä kävin 
YK-joukoissa Kyproksella, olin vuoden 
ammattikoululla opettajana ja pari vuotta 
työskentelin Auto-Ruposella työnjohtajana.  
 
Aikaisemmin olin aktiivisesti mukana 
metsästystoiminnassa ja toimin Riistanhoito-
yhdistyksen ja – piirin puheenjohtajana. Nykyisin 
olen järjestötoiminnassa mukana mm. 
seurakunnan ja kunnallispolitiikan saralla.  
 
Töissä oleminen ei ole tuntunut raskaalta, kun 
fyysinen kunto on ollut hyvä. Siitä on tullut pidettyä 
huolta talvella hiihtämällä 
sekä kuntoilu mielessä, 
että kilpaa hirven-
hiihtokisoissa. Kesä- 
harrastuksena soutu on 
ollut tärkeä. Sen parissa 
on tullut kierrettyä 
Sulkavalla kilpahengessä 
useasti. Mottona elämässä 
on ollut, että eihän tätä 
kaikkea tekisi, jos ei 
tykkäisi.  
 

http://www.tahvana.com/
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Tuomo Tahvanainen  
 

Olen syntynyt 61 vuotta sitten Tahvanaisten 
sukuun Kiihtelysvaarassa. Työurani on ollut 
varsin laaja - noin niin kuin tekemisiin liittyen. 80-
luvun alusta työskentelin finanssisektorilla 
pankinjohtajana sekä yritysrahoitusjohtajana. 
Pankkiuran jälkeen siirryin PK-yrityssektorille 
vientitoiminnan ja markkinoinnin pariin 
työskennellen metalliteollisuudessa sekä 
säteilyturvallisuusalalla palo- ja pelastustoimi, 
sairaalat sekä ydinvoimalat asiakkaina. 2000-
luvun taitteesta alkaen olen työskennellyt EU-
rahoituksen parissa, kansainvälisissä 
kehityshankkeissa. Toimin nykyisellään 
aluekehitysyhtiön 
toimitusjohtajana sekä saman 
yhtiön matkailutoimialan, 
luovien alojen sekä 
elintarviketeollisuustoimialan 
johtajana Kainuussa. 
Perheeseen kuuluvat vaimo 
sekä kaksi jo työelämässä kiinteästi 
työskentelevää tytärtä. Harrastuksista läheisimpiä 
ovat valokuvaus sekä 1890 rakennetun 
perinnetalomme entisöinti.  

 

SUKUKOKOUS ENSI KESÄNÄ V.2021 

Edellisessä sukuneuvoston kokouksessa 

hahmoteltiin jo seuraavan virallisen 

sukukokouksemme pitopaikkaa sekä nimekästä 

esiintyjälistaa. Varauduttehan jo nyt tähän 

tapahtumaan. Seuratkaa kotisivuinfoa. Toivomme 

että virusuhka ei estä kokouksen pitoa sääntöjen 

mukaisesti. 

Ohessa neljä tunnelmakuvaa v:n 2018 

sukukokouksesta Pyhäselästä, Honkavaaran 

Perinnepihasta. 

_______________________________________ 

 

  

 

 

SUKUKIRJA-ASIAA 

Sukukirjamme ennakkomaksun maksaneista 
jotkut eivät yhä ole ottaneet yhteyttä 
sukuneuvostoon lunastaakseen jo 
ennakkomaksetun kirjan. Tilanne on nyt se että 
osa 1 on myyty loppuun, ja uusintapainos on 
harkittavana. Kirjan yhden osan (osa 1 tai osa 2) 
hinta on nykyisin 50 EUR. Ottakaa siis yhteyttä 
puheenjohtajaan taikka sihteeriin saadaksenne 
kirjan.  

http://www.tahvana.com/
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Osan 2 painoksesta (Putkela – Leppävirta – 
Ruokolahti – Venäjän sukuhaarat) on jäljellä 
muutamia kymmeniä. 
 
Jos et ole varma, kumpaan sukuhaaraan kuulut, 
ota yhteys sihteeriin taikka seuran kotisivun 
palaute-alasivun kautta. 
 

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 (vain osa 2 saatavissa) hinta on 50 EUR. 

Teoksen hinnasta vähennetään mahdollinen 

suoritettu ennakkomaksu.  

*** SUKUKIRJA ON 
AINA HYVÄ LAHJA ! *** 
 
 
 
 
 
 

 
SUKUSEURAN KOTISIVUT 
www.tahvana.com 
 
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 ja 
sihteerille sähköpostiin. Jos haluat 
jäsentiedotteen jatkossa sähköisesti, lähetä 

sihteerille sähköpostiosoitteesi.  
 
 

SUKUSEURAN JÄSENMAKSU 
 
Seuran jäsenmaksu vuodelle 2020 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 r.y. Tili on 
DanskeBank FI50 8000 1301 7519 89. Ilmoita 
maksun yhteydessä maksajan nimi, postiosoite ja 
syntymäaika ilman sosiaaliturvatunnusta. 
Viesti-kenttään voit kirjoittaa muiden saman 
perheen jäsenten nimet. Sekä toimivan email-
osoitteen sähköistä sukutiedotejakelua varten. 
 
Myös sukukirjan osa 2:n 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. 
___________________________________  
 
Rannoilla, Koitereen ja Pielisen 
Tahvanaisia asustaa 
maa-äiti Karjalan 
elättää suvun 
maanviljelyksen 
metsätalouden 
teollisuuden 
ja palvelujen parista 
työtä ja elämän sisältöä 
päivä, päivältä 
vuosi, vuodelta 
sadoilta vuosilta 
suku voimakas 
perintö isien 

 
Martin Staffan 

http://www.tahvana.com/
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AFORISMEJA 
 
Mahdollisuuksien rajoilla 
voitot ovat ihan jotain muuta 
 
Hiljaisuuden kynttilät 
viisastuuko ihminen  
 
Martin Staffan  
 
 
SUKUSEURAN YHTEYSTIEDOT 
 
Puheenjohtaja Martti Tahvanainen,       
Vainiontie 1 A 1, 82655 Värtsilä, 040 952 3892, 
martinstaffan@luukku.com 
 

Varapuheenjohtaja Aila Vallius,  
Juhontie 7, 54100 Joutseno, 040 547 8052, 
aila.vallius@gmail.com 
  
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 
 
Jäsen Vesa Tahvanainen, Kievarintie 2 B,  
82915 SONKAJA, 050 363 3097, 
vesa.tahvanainen80@gmail.com 
 
Varajäsen Pauli Tahvanainen, Vainiontie 11, 
81200 Eno, 0500 574 332, 
pauli.tahvanainen@hotmail.fi 
 
Varajäsen Raija Varis, 
Ilomantsintie 2740, 82120 Keskijärvi,  
050 354 4330,  raija.varis@sahko-ierikka.fi 
_______________________________________                                                         
 

 
 

Värikästä syksyä kaikille! 
tv. Sukuneuvosto 

 
  

 

Saajan 
tilinumero 
 

 

FI50 8000 1301 7519 89 
TILISIIRTO  
Kotimaan maksuvälityksen ehtojen mukaisesti 
Viesti 

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

 
 
Osoite: 
 
 

Saaja  Tahvana–Sukuseura ry 
 

Maksaja   

Allekirjoitus  Viitenro    

 
Tililtä nro 

 
 Eräpäivä 

 15.11.2020              20,00 € 
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