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Puheenjohtajan tervehdys 
Hyvät sukuseuran jäsenet

Alkanut vuosi on totuttanut meidät hyvin erilaisiin 
ääri-ilmiöihin. Sää on vaihdellut erittäin 
voimakkaasti ja poikkeuksellisesti. Useiden 
valtioiden hallinnoissa on alkanut 
poikkeuksellisen voimakas protestiliike, ja 
valtiojohto on joutunut lähtemään. Taloudessa 
perinteiset yritysmahdit kuten Nokia ovat 
joutuneet kokemaan suuria muutoksia, ja 
perinteiset omistussuhteet ovat muuttuneet 
radikaalisti.

Suurissa muutoksissa oman suvun tuottama 
turva on ratkaisevan tärkeä. Hakeudumme 
läheistemme luo ja pidämme yhteyttä useammin 
varmistaaksemme että kaikki on hyvin. Tämä 
tiedote kertoo Teille kauan kaivattua viestiä että 
sukuneuvostollamme on kerrottavana hyviä 
uutisia.

Tiedotteen jakelussa on ollut pitkä viivytys, sillä 
olemme halunneet yhdistää siihen sukukirjamme 
julkaisuun liittyvää lopullista tietoa. Vihdoin tämä 
tiedote on voitu jaella Teille. Kirjan ensimmäinen 
osa on toimitettu viimeiseen korjaustaittoon josta 
se menee monien vuosien odottelun jälkeen 
vihdoin painatukseen.

Suvun tutkiminen on hyvin mielenkiintoista ja 
viimeisinä vuosina se on ollut tavattoman 
suosittua. Siihen sukukirjamme on erinomainen 
apu. Myöhemmin tänä vuonna aiomme järjestää 
sukukirjan julkistustilaisuuden lisäksi toisen 
sukutapaamisen.

Olemme siis aktivoitumassa. Kuten vanhalla 
viipurilaissyntyisellä ystävälläni on tapana sanoa: 
”ELÄKÖÖN ELÄMÄ!” Lämmintä kevään alkua !

Tahvana-Sukuseura r.y. 
Jorma Tahvanainen
puheenjohtaja 

Sukukirjan julkistaminen
Sukuneuvosto pahoittelee sukukirjojen julkaisun 
viivästymistä suunnitellusta aikataulusta.
Sukukirjan ensimmäinen osa, Pitkälahden haara, 
julkaistaan v. 2011 aikana ja toinen osa, Putkelan 
haara, vuoden 2012 aikana.
Sukukirjan ensimmäisen osan julkistamistilaisuus 
tullaan pitämään Joensuussa myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana.

Pyydämme, että ennakkomaksun maksaneet 
ilmoittavat rahastonhoitajalle, kumman sukukirjan 
haluavat vai ostavatko molemmat osat. 
Yhteystiedot Raimo Tahvanaiselle on 
0400 173 582 tai raimo.tahvana(@pp.inet.fi.
Jos et ole varma, kumpaan sukuhaaraan kuulut, ota 
sähköpostilla yhteys puheenjohtajaan 
j.tahvanainen@kolumbus.fi.

Sukutapaaminen
Suunnitteilla on yksi sukutapaaminen, sukukirjan 
julkistamistilaisuuden lisäksi, loppukesään tai 
alkusyksyyn. Ideoita paikasta ja ohjelmasta 
otetaan ilolla vastaan. 

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. 

Jäsenmaksut
Sukuseuran toimintaa tuet maksamalla 15.4.2011 
mennessä perhekohtaisen 20€ jäsenmaksun 
vuodelle 2011. Maksulomake on liitteenä.

Tahvana-Sukuseura ry:n tili on Sampo 800013-
1751989. Ilmoita maksun yhteydessä maksajan 
nimi, postiosoite ja syntymäaika. Viestit-kentään 
voit kirjoittaa muiden saman perheen jäsenten 
nimet.

Tervetuloa mukaan Tahvana-sukuseuran 
iloisiin tapahtumiin!

http://www.tahvana.com/
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Koska etu- ja sukunimeltään samannimisiä 
henkilöitä on suvussamme useita, helpotat 
sihteerin työtä toimimalla ohjeen mukaan.

Sukuneuvoston uudet jäsenet
Tahvana –sukuseura ry:n sukuneuvostossa on 
uusia jäseniä, joiden esittely lienee paikallaan.

Eira Laasonen os. Tahvanainen
Heinäkuun 7.päivä 1945 Hukanhaudalla isäni 
Vilhon rakentamassa uutukaisessa mökissä äitini 
Saimi Johanna os. Puhakka synnytti viidennen 
lapsensa, tummatukkaisen tytön, jonka nimeksi 
annettiin Eira Inkeri. Vartuin isän ja äidin luona 
18-vuotiaaksi, jolloin avioiduin ja muutin kotoa 
pois. Melko pian perhe lisääntyi 3 lapsella, joista 
yksi tytär kuoli 1,8 v. ikäisenä. Muutin 1972 
Tohmajärven Onkamoon avioiduttuani nykyisen 
mieheni Aarne Laasosen kanssa. Jätin työni 
Valtion puhelimessa ja jäin kotiäidiksi, kun lapsia 
siunaantui vielä kaksi. Lastenlapsia on nyt kaksi.
Onkamo on edelleen asuinpaikkana ja nyt olen 
virallisesti eläkeiässä. Olen mukana seurakunnan 
toiminnassa, kotimme ovet ovat avoimet ja meillä 
käy paljon ihmisiä, joten aika ei käy pitkäksi. Nyt 
olen uutena jäsenenä sukuneuvostossa ja on 
ollut todella mukava tutustua uusiin ystäviin, joilla 
on samat sukujuuret kuin itsellä.

Raija Riissanen os. Tahvanainen
Olen syntynyt v. 1952 Ilomantsin Kivilahdessa 
nelilapsiseen perheeseen. Työni ja elämäni on 
edennyt Kontiolahden ja Joensuun alueella. 
Lehmossa vierähti 20 vuotta, kunnes puolisoni 
kuolema edesauttoi muuttoa Joensuuhun.
Työelämäni olen ollut lähes koko ajan, yli 30 v, 
Puolustusvoimien palveluksessa Kontiorannassa 
siviilitehtävissä.  Lapsia olen saanut kolme, kaksi 
tytärtä ja pojan. He kaikki ovat jo lennähtäneet 
pesästä. Vanhimman tyttären ansiosta minulla on 
kaksi lastenlasta, jotka asuvat myös Joensuussa.
Olen toiminut sukuseurassa aiemmin sihteerinä 
ja johtokunnan jäsenenä. Aloitin Armi Leppäsen 
kanssa pestin yhtä aikaa v. 1997. Toiminta 
sukuseurassa on antoisaa ja mielenkiintoista.

Pirjo Nurmi

Olen 45 -vuotias, itsellinen nainen ja kuulun äitini 
puolelta Tahvanaisen sukuun. Asun Helsingissä 
ja teen myyntityötä. Vapaa-aikani vietän liikkuen 
ja erilaisissa kulttuuririennoissa. Valintani 
sukuneuvoston varajäseneksi on ensimmäinen 
kokemukseni yhdistystoiminnasta.

Sukuseuran yhteystiedot
Puheenjohtaja Jorma Tahvanainen, 
Porslahdentie 2 C 12, 00960 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 ja varajäsen Pirjo Nurmi, 
Mariankatu 18 A 2, 00170 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, Länsikatu 22 A 9, 80110 Joensuu, 
0400 765860 raijariissanen@hotmail.com 

Eira Laasonen, Kangaslammentie 5, 
82360 Onkamo, 050 374 7597, 
eiralaasonen@gmail.com 

Seija Tahvanainen, Pieles 2 C 10, 82140 
Heinävaara, 050 543 0349, 
seija.tahvanainen1@luukku.com 

Tervetuloa mukaan Tahvana-sukuseuran 
iloisiin tapahtumiin!
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Varajäsen Päivi Tahvanainen, Kapteeninkatu 4, 
80170 Joensuu, 050 305 8330, 
paivi.k.tahvanainen@luukku.com 

Hyvää kevättä ja tapaamisiin 
sukukirjan julkistamistilaisuudessa! 
t. Sukuneuvosto
Onni Henrik Määttänen, 
Mannerheim-ristin ritari

Onni Henrik Määttänen syntyi 10.2.1908 
Ilomantsin Maukkulassa Antti ja Anna (o.s. 
Tahvanainen) Määttäsen maanviljelijä-
perheeseen esikoisena. Sisaruksia oli kuusi.

Varusmiesaikansa Onni Määttänen aloitti 
tykistössä. Jalkaväkikoulutusta hän sai 
Suojeluskuntajärjestössä, jossa hankki tarvittavat 
sotilastaidot, taistelutahdon ja oppi tuntemaan 
paikallisen maaston. Hän kunnostautui tarkka-
ampujana jo tuolloin.

Sodan sytyttyä Onni Määttänen määrättiin 
tähystäjä-tarkka-ampujan tehtäviin Möhkön 
suunnalle. Näissä taisteluissa hän haavoittui 
lievästi käteen ja rintaan, mutta ehti vielä 
uudelleen rintamalle. Onni Määttäsen taistelijan 
maine kiiri Joensuuhun sotilastiedustelun 
alajohdolle. Hänet koulutettiin kaukopartio-
mieheksi, jona hän palveli jatkosodan ja Lapin 
sodan ajan maineikkaan osasto Kuismasen 
(OSKU) jäsenenä. Kaikkiaan Määttänen johti 
kuuttatoista kaukopartioretkeä vihollisen 
selustaan ja osallistui mm.kevättalvella 1942 
vihollisen ison huoltokeskuksen tuhoamiseen.

Onni Määttänen omasi erityiset johtaja-
ominaisuudet, mitä käytettiin perusteluina 
Mannerheim-ristin haussa. Mannerheim-ristin 
ritariksi no. 119 Määttänen nimitettiin 1.8.1943.
Sodan aikana Onni Määttänen yleni korpraalista 
vääpeliksi. Ylivääpeliksi hänet ylennettiin v. 1968. 

Onni Määttänen avioitui Kerttu Elina Haran 
kanssa v. 1943. Perheensä elättämiseksi Onni 
valitsi ammatikseen maanviljelyksen ja 

lypsykarjan pidon haluten pysytellä uskollisesti 
kotiseudullaan Ilomantsin Maukkulassa.

Hän toimi useissa erilaisissa luottamustehtävissä, 
mm. Ilomantsin kunnanvaltuutettuna 20 vuotta 
1940- ja 1960-luvuilla, Maataloustuottajien 
Keskusjärjestön (MTK) johtokunnan jäsenenä v. 
1968 - 1973 sekä piiritason pj. vv.1963 - 1975. 
Talousneuvoksen arvonimen hän sai 1977.

Suuri menetys oli Elina-vaimon kuolema v. 1993. 
Onni Määttänen oli monesti huomion kohteena, 
kuten täyttäessään 90 vuotta 1998. Ilomantsin 
kunnantalolla paljastettiin hänen näköisreliefinsä 
1.8.2001. 
Helmikuussa 2006 paljastettiin Pohjois-Karjalan 
Prikaatissa juhlavin menoin Igor Muslimovin 
maalaama muotokuva. Onni Määttänen osallistui 
kunniavieraana moniin Itsenäisyyspäivän juhliin. 
Kun hän ei enää terveyssyistä päässyt 
Presidentinlinnaan, hän huumorimiehenä lupasi 
kutsua 100-vuotisjuhliinsa Tasavallan presidentti 
Tarja Halosen. 

Onni Määttänen täytti 100 vuotta helmikuussa 
vuonna 2008. Tahvana-Sukuseura r.y. kävi 
onnittelemassa virkeää ritaria joensuulaisessa 
hoivakodissa, jossa hän asui viimeiset vuotensa. 
Hänet nimettiin Tahvana-Sukuseura r.y:n 
kunniajäseneksi vuonna 2009.

Onni Määttänen menehtyi 13.6.2010 102 vuoden 
korkeassa iässä ja hänet siunattiin sotilaallisin 
kunnianosoituksin haudan lepoon Ilomantsissa.

Ritarin muisto elää ja velvoittaa meitä kaikkia 
taistelemaan omassa elämässämme myös 
toisten puolesta.

Jorma Tahvanainen

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

Tervetuloa mukaan Tahvana-sukuseuran 
iloisiin tapahtumiin!
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Lähteet:
Alli Suomi: ”Onni Henrik, Mannerheim-ristin 
ritarimme”; Määttästen suvusta (ennen 
evakkoaikaa), ss.238, 274-276, Määttästen 
Sukuseura ry., Jyväskylä 2006. 
Karjalan Maa 28.02.2006 N:o 167
Uusi Lahti Kaupunkilehti 15.11.2006

Tervetuloa mukaan Tahvana-sukuseuran 
iloisiin tapahtumiin!
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