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TAHVANA –SUKUSEURA RY JÄSENKIRJE 1/2004 
 25.5.2004 
 
 
HYVÄ SUKUSEURAN JÄSEN  
 
Kevät alkaa olla paikoin pitkällä, kevään ensimmäiset kesäiset päivätkin ovat jo hellineet meitä. 
Sukuneuvosto on kesän jälkeen viritellyt yhteistyötään ja olemme kokoontuneet täällä 
pääkaupunkiseudulla neljä kertaa. Viimeisimmässä kokouksessamme päätimme esittäytyä 
jäsenillemme ja tässä kirjeessä esittäytyy uusi puheenjohtajamme Armi Polo, sekä monille tuttu 
pitkäaikainen sukuseuran jäsen Martti Tahvanainen. Ensiksi kuitenkin tietoja tulevista kesän 
tapahtumista. 
 
SUKUTAPAAMISIA KESÄLLÄ 2004 
 
4.7.2004  sunnuntai Ilomantsi, Huhuksen kylä, Partalanranta 
 
klo 10.00  Ilomantsin ev.lut. srk:n järjestämä jumalanpalvelus kesäkirkossa Koitereen 

Partalanrannassa. 
Kirkkokahvit Huhuksen kylätalossa omakustannehintaan. Tämän jälkeen 
paluumatkalla mahdollisuus tutustua Pitkälahden ja Putkelan kantatiloihin. 
(Ajo-ohje: Huhuksen kylätalolta eteenpäin Naarvan suuntaan n. 1 km, josta 
vasemmalle rantaan vajaa 1 km.) 
 

25.7. 2004 sunnuntai Kivilahti 
 
klo 10.00  Jumalanpalvelus Kivilahden kirkossa.  

(Ajo-ohje: Uimaharjusta pikitietä 13-14 km, viitta oikealle Kivilahti 2 km, kirkko 
kylän korkeimmalla paikalla.) 
Kirkkokahvit viereisellä seurakuntatalolla omakustannehintaan.  
Käynti Kivilahden hautausmaalla n. 5 km päässä kirkolta. Se sijaitsee kauniilla 
paikalla Koitereen rannalla ja siellä on paljon vanhoja Tahvanaisten 
hautamuistomerkkejä. 
Tutustumiskäynti Kyösti Tahvanaisen tilalle. Tilan pihapiirissä on eräs vanhimpia 
Tahvanaisten asuinrakennuksia. Isäntä Kyösti kertoo Tahvanaisten alkuajoista 
muistitietojen ja isänsä kertomusten pohjalta.  

 
21.8. 2004 lauantai Hammaslahti, Honkavaaran perinnepiha 

 
klo 10.00  Noljakan Tahvanaisten tapaaminen, toki kaikki muutkin Tahvanaiset ovat 

tervetulleita. 
Tulokahvit Honkavaaran perinnepihassa omakustannehintaan. Myöhemmin tarjolla 
lohikeittoa kohtuullista korvausta vastaan.  
Tutustuminen Honkavaaran tsasounaan ja Tahvanaisten alkukotiin. 
(Ajo-ohje: Joensuusta tultaessa n. 25 km, heti Kiihtelysvaara/ Hammaslahti 
risteyksen jälkeen nousu Honkavaaran mäelle.) 

 
Kaikkiin tilaisuuksiin toivotaan pieniä ohjelmanumeroita paikallisilta esiintyjiltä. Tilaisuuksissa 
otetaan vastaan valokuvia ja kirjoituksia Tahvanaisista käytettäväksi tulevissa sukukirjoissa. 
Tarkempia tietoja Martti Tahvanaiselta. 
 
SUKUNEUVOSTO ESITTÄYTYY 
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Armi Polo, puheenjohtaja 
 
Armi on syntynyt vuonna 1962 Ilomantsissa, josta hän lähti  
4-vuotiaana vanhempiensa mukana Yhdysvaltoihin, New Jerseyn osavaltioon. Vietettyään sillä muutaman 
vuoden, hän palasi Suomeen ja Hyvinkäälle, jossa vietti elämänsä nuoruusvuodet, kunnes lähti 
opiskelemaan Tampereelle. Valmistuttuaan 3-vuotisesta urakastaan Armi lähti katselemaan 
"mualimmoo", kunnes muutti Helsinkiin ja meni töihin. Muuttaessaan yhteen ensimmäisen aviomiehensä 
kanssa hän muutti Espooseen, josta sitten myöhemmin Vantaalle. Tytär syntyi vuonna 1986. Yhteiselo ei 
kuitenkaan sujunut niin kuin haluttiin, jolloin avioero astui voimaan keväällä 1993. Oltuaan jonkin aikaa 
"villi ja vapaa" yksinhuoltaja, Armi tapasi elämänsä miehen. Hynttyyt pistettiin yhteen 1994 keväällä ja 
muutto Helsinkiin koitti. Sittemmin asunnon jäädessä liian pieneksi, Armi on päätynyt asumaan 
Nurmijärven Klaukkalaan. Viimeiset kolme vuotta hän on viihtynyt siellä erinomaisesti eikä näillä 
näkymin kaipaa ympäristönvaihdosta. 
 
Martti Tahvanainen, sukututkija 
 
Martti syntyi 1934 Pyhäselässä 9-lapsisen perheen esikoisena.  
Sukututkijana hänen päätyönään on ollut saada isän suvun tiedot julkaistuksi, mutta kiinnostusta on 
riittänyt myös äidin (Saarelainen) ja vaimon (Martikainen) sukujen tutkimiseen. Tahvanaisten tietoja on 
koossa jo n.17000 nimeä. Isä Sauli on Tahvanaisista niin sanottua Noljakan sukuhaaraa, joka on lähtenyt 
kasvamaan Joensuun kaupungin nykyisestä kaupunginosasta. Sukuhaarasta on vuonna 2002 julkaistu 
kirja Noljakan Tahvanaiset. Kirjassa on n. 2400 nimeä, 477 taulua eli perhettä. Erityisen 
mielenkiintoiseksi kirjan tekee siinä olevat  n. 250 kuvaa. Tutkimuksen pohjana on Juhanin Nuoton 
selvitys vuodelta 1982. 
 
Martti asuu talvet Porvoossa ja kesät Pyhäselän rannalla, jonka molemmin puolin asuu hänen 
lähisukuaan. Sieltä on lyhyt matka Joensuun maakunta-arkistoon, vilvoittelemaan kesähelteellä. 
Varsinaisesta leipätyöstään Martti jäi eläkkeelle vuonna 1994, jolloin hän lopetti rakennusmestarin 
tehtävät. Nyt hän on tyytyväinen nykyiseen elämänvaiheeseensa. Sukututkimus harrastuksena ei lopu 
koskaan ja Martti onkin harrastanut sitä jo 8-vuotta päätyönään. Vuodesta 2000 alkaen puoli 
ammattimaisesti, hankittuaan sukuseuran myötävaikutuksella väestörekisterikeskuksen tiedoston kaikista 
Tahvanaisista.  
 
Kimmokkeen sukututkimukseen Martti sai vuonna 1983, kun hän oli lähdössä Ilomantsiin Pogostan 
hiihtoon. Hän kirjoitti ennen lähtöään silloiselle Tahvanaisten sukututkijalle Toimi Leppäselle, ja kysyi 
hiihtäisikö siellä esi-isien erämailla vai ei. Silloin oli vielä epäselvää, missä oli Noljakan haaran kantaisän 
Johanin syntymäpaikka. Kontiolahden rippikirjan mukaan hänen syntymävuotensa oli 1757, mutta 
Ilomantsin kastekirjasta löytyi oikea syntymä aika 26.05.1756.  
 
Lopuksi Martti haluaa muistuttaa meitä muita siitä, ettei hyvä sukukirjaa synny vain yhden tutkijan 
kammiossa. Kirjan elävöittämiseksi tarvitaan tueksi kaikkien sukumme jäsenten apua lyhyiden 
henkilökuvausten ja valokuvien muodossa. Niitä ei uuttera Marttikaan löydä arkistoista, vaan ne piilevät 
meidän kaikkien kotien ja muistien kätköissä. 
 
 
TULEVAT SUKUKIRJAT 
 
Syystalvella 2003 sukuseura postitti tiedotteen kaikille tiedossamme olleille n.1500:lle 
Tahvanais- perheelle. Toiveena oli saada mahdollisimman paljon uusia tietoja ja kuvia tekeillä 
oleviin sukukirjoihin. Palautetta on tullut, mutta lisää toivotaan. Niinpä kaikki lähettämään 
tietoja, aineistoa ja kuvia sukukirjassa käytettäväksi. 
Sukuneuvosto on päättänyt, että vielä julkaisematta olevat sukutiedot julkaistaan kolmen kirjan 
sarjana. Kirjoissa julkaistaan tiedossamme oleva henkilöt nykypäivään saakka. Ensimmäisessä 
kirjassa tulee olemaan lyhyet selostukset kaikista Tahvanaisten sukuhaaroista ja alku Pitkälahden 
sukuhaaran henkilötiedoista. Toisessa kirjassa Pitkälahden suuren sukuhaaran tiedot jatkuvat ja 
siinä on myös molempia kirjoja koskeva henkilöhakemisto. Kolmannen kirjan alkuosa on 
pääosin samansisältöinen kuin ensimmäisen Pitkälahden haaraa käsittelevän kirjan yleisosa. 
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Henkilötiedot kolmanteen kirjaan tulevat Putkelan, Leppävirran, Ruokolahden, Venäjän ja Juvan 
sukuhaaroista ja lisäksi siinä on kolmatta osaa koskeva henkilöhakemisto. 
Kirjojen yleisosiin tulee kirjoituksia suvusta, suvun asuinpaikoista, suvun henkilöistä, 
sukuseurasta ja muita yleisluontoisia kirjoituksia. Näihin kaivataan ideoita ja kirjoittajia, joten 
kaikki kirjoittavaiset rohkeasti mukaan! 
Lisätietoja voi kysyä sukututkija Martti Tahvanaiselta ja muilta sukuneuvoston jäseniltä. 
Aineisto pyydetään lähettämään seuran sihteerille, Helga Tahvanaiselle. 
 
SANKARIVAINAJAT 
 
Kirjassa julkaistaan sukumme sankarivainajien nimet, tämä tarkoittaa syntyperäisten 
Tahvanaisten lisäksi esim. Tahvanaisten tyttärien sodassa kaatuneita puolisoita. Tätä varten 
pyydämme ao. omaisia lähettämään Martti Tahvanaiselle näiden kaatuneiden nimet, syntymä- ja 
kuolinaikoineen, mikäli ne ovat tiedossa. 
 
SUKUKIRJAN/-KIRJOJEN ENNAKKOTILAUS 
 
Sukukirjasta voi varata itselleen oman kappaleen suorittamalla ennakkomaksuna vähintään 20 €  
kirjatilille (Sampo 800025-36390551). Maksetut varausmaksut huomioidaan kirjan lopullisessa 
hinnassa. Ilmoita tilisiirtolomakkeella nimesi, osoitteesi ja syntymäaika, mikä toimii laskun 
viitenumerona.  
 
KILPAILU SUVUN JÄSENILLE  
 
Mistä löytyy vanhin Tahvanaisten hautamuistomerkki? Entä suvun vanhin valokuva ja 
kuolinilmoitus? Kilpailuun voi osallistua lähettämällä valokuvan hautamuistomerkistä. Mukaan 
tulee liittää tiedot missä se sijaitsee ja kenen muistoksi se on pystytetty. Valokuvien ja 
kuolinilmoitusten mukaan voi myös liittää henkilöiden taustatietoja. Kilpailuun osallistuneiden 
lähettämiä valokuvia voidaan lähettäjän luvalla käyttää tulevien sukukirjojen kuvituksessa. 
Alkuperäiset kuvat palautetaan lähettäjälle.  
Kilpailuun osallistuvat voivat lähettää valokuvat ja ilmoitukset seuran sihteerille. Muistakaa 
laittaa mukaan yhteystietonne; nimi, osoite ja puhelinnumero. 
Vanhimman hautamuistomerkin, valokuvan ja kuolinilmoituksen ilmoittajille annetaan 
palkinnoksi yksi sukukirja. Vastausaikaa on 31.12.2005 saakka ja palkinnot jaetaan kesällä 2006 
sukukokouksessa. 
 
SUVUN TAPAHTUMISTA ILMOITTAMINEN 
 
Sukuseuran jäsentiedotteessa voidaan ilmoittaa jäsenistön kuulumisia; kuten merkkipäiviä, 
valmistumisia, syntymiä yms. Tietoja valokuvien kera voi lähettää sukuseuran sihteerille. 
 
SEURAAVA TIEDOTE 
 
Lähetetään vain jäsenmaksunsa maksaneille marras-joulukuussa 2004. 
 
 
SUKUNEUVOSTON YHTEYSTIEDOT 
 
Arja Loijas Riihimäki 
Armi Polo (puheenjohtaja) Klaukkala  
Jorma Tahvanainen (varapuheenjohtaja) Helsinki 
Helga Tahvanainen (sihteeri) Helsinki 
Martti Tahvanainen Kulloonkylä  
Raimo Tahvanainen (rahastonhoitaja) Imatra 
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Valto Tahvanainen Uimaharju  
 
Varajäsenet: 

Kille Tahvanainen Ruotsi 
Raija Tahvanainen Kuopio 

 
 

JÄSENMAKSUT 
Kaikki jäsenrekisterissämme olevat jäsenemme eivät ole vielä maksaneet vuoden 2004 
jäsenmaksua. Pyydämme Teitä maksamaan sukuseuran jäsenmaksun 20 € (perheeltä) sukuseuran 
tilille Sampo 800013-1751989. Maksaessanne ilmoittakaa syntymäaikanne.  
 
Saajan 

tilinumero 
Mottagarens 

kontonummer 

 

Sampo 800013-1751989 
 

 Saaja 
Mottagare 

Tahvana –sukuseura ry 
 

 Maksaja 
Betalare 

 

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

JÄSENMAKSU VUODELTA 2004 
 
Jäsenen nimi: 
Syntymäaika: 
Osoite: 
 

 Allekirjoitus 
Underskrift 

  

Viitenro 
Ref.nr 

  

Tililtä nro 
Från konto nr 

 

 Eräpäivä 
Förf.dag 

 
30.04.2004 

 
                20,00 € 

 

      
PANKKI 

BANKEN 

 

 

 


