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Arvoisat Kurvis-sukuiset, 

 

talvinen alkuvuoden tervehdys täältä Joensuusta. On kulunut jo melkoinen tovi siitä kun tapasimme 

heinäkuun lopussa Vammalan Karkussa. Paikalla olikin runsas joukko osanottajia, jotka jokainen teitte 

viikonlopusta omalta osaltanne ikimuistettavan. Vielä kerran kiitos kaikille osanottajille! 

 

Vanhojen ja uusien tuttavuuksien tapaamisten lisäksi sukukokous- päivillä oli muutakin ohjelmaa. 

Pekka Kurvinen kertoi värikkäästi Kurvisten vaikutuksesta Karkun ja koko Vammalan alueella; mistä 

vielä uudelleen kiitos hallintoneuvokselle. Päivän toinen aihe käsitteli suomalaista tangoa ja Toivo 

Kärkeä. Aiheesta kertoi ansiokkaasti Maarit Niiniluoto Pasi Kauniston avustaessa musiikillisesti. Illan 

aikana Pirkko-Liisa Kärki-Huotarinen opasti kaikkia halukkaita tangon tanssimisen saloihin. 

 

Sunnuntai-aamun valjettua aurinkoisen kauniina vietimme mielenkiintoisen kolmetuntisen Urpo 

Vuorenojan seurassa tutustuen Karkun ja Tyrvään seudun historiaan ja nykyaikaan. Aika tuntui todella 

lentävän mielenkiintoista kerrontaa kuunnellessa, ja allekirjoittaneen lisäksi moni muukin tuntui olevan 

sitä mieltä, että retki loppui kesken.  

 

Varsinaisessa sukukokouksessa tehtiin seuraavia päätöksiä: 

– vuosien -96 ja -97 toimintakertomus käytiin lävitse ja hyväksyttiin 

– vuosien -96 ja -97 tilit ja tilintarkastajien lausunnot käytiin lävitse ja sukuneuvostolle myönnettiin tili- 

ja vastuuvapaus 

– jäsenmaksu säilytettiin entisellään 30–50 mk/vuosi/ruokakunta 

– tilintarkastajiksi valittiin Pekka Turpeinen Tuupovaarasta ja Aaro Piipponen Ilomantsista sekä 

varatilintarkastajiksi Liisa Ryynänen Ylitorniosta ja Eira Kurvinen Ilomantsista 

– varsinaiset sukukokoukset pidetään jatkossa kolmen vuoden välein 

– sukuneuvosto valmistelee ehdotuksen sukuvaakunasta seuraavaan sukukokoukseen v.2001 

– stipendiasiaa kehitellään eteenpäin 

– sukuseuran 50-vuotisjuhlat pidetään jälkikäteen v.2004. 

 

Sukuneuvostoon valittiin seuraavat: Elias Kärki Tampereelta, Pirkka Kärki Vaasasta, Eija Karine 

Savitaipaleelta, Päivikki Janhunen Tuupovaarasta, Vilja-Tuulia Huotarinen Tampereelta, Eeva-Riitta 

Kilpi Joensuusta ja Leena Kuusaro Joensuusta. 

Varajäseniksi valittiin seuraavat: Matti Pitkänen Hollolasta, Riitta-Miina Piipponen Ilomantsista, 

Sirkka Heikkilä Helsingistä, 

Pekka Kärki Helsingistä, Jyrki Jalkanen Seinäjoelta, Otto Kurvinen Joensuusta ja Pirkko Eloranta 

Keravalta. 

Sukuneuvosto valitsi keskuudestaan sukuseuran puheenjohtajaksi Elias Kärjen ja varapuheenjohtajaksi 

Eija Karineen. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Eeva-Riitta Kilpi. Päivikki Janhunen hoitaa 

edelleen esinekokoelmia ja arkistoa, ja Eeva Taponen jatkaa osoiteluettelon ylläpitämistä. 

 

 



 

Sukukokouksessa päätettiin myös muuttaa jäsenmaksujen perintää loppuvuodesta vuoden alkuun, 

mistä johtuen jäsenmaksupankkisiirto pyritään postittamaan jatkossa heti alkuvuodesta. Tämän vuoden 

pankkisiirto seuraa ohessa. Sukuneuvosto pyytää myös, että mahdolliset stipendilahjoitukset 

maksettaisiin erillisellä pankkisiirrolla. 

 

Lopuksi muistuttaisin Eliaksen pyynnöstä lähettää kokouksen aikana otettuja valokuvia sukuseuran 

arkistoon. Valokuvat voi lähettää vaikka sihteerin osoitteeseen, joka löytyy kirjeen yläreunasta. 

Toimitan kuvat sitten eteenpäin arkistonhoitajalle. 

 

Muistattehan vielä toimittaa mahdolliset osoitteen-, nimen-, perhesuhteiden ym. muutokset esim. 

sihteerille, jotta osoitteistomme pysyisi ajan tasalla. Ja jos mahdollisesti haluatte jostain syystä erota 

sukuseurasta tai poistaa nimenne osoitelistalta, ilmoitattehan asiasta. 

 

Puheenjohtajamme Elias Kärki on syksyn mittaan rakentanut taloa Pirkkalaan ja on vihdoin päässyt 

perheineen muuttamaan uuteen kotiin. Varmasti kaikki sukuseuran jäsenet yhtyvät onnitteluihini uuden 

kodin johdosta! Tässä vielä Eliaksen uusi osoite: 

  Elias Kärki Leukuntie 2 

    33980 Pirkkala 

  puhelimet: 03-265 5022/koti 

    050-586 5181/gsm 

 

 

Sukuneuvoston ja omasta puolestani toivotan kaikille sukuseuralaisille oikein hyvää vuoden jatkoa. 

Pitäkäämme yhteyttä puolin ja toisin! 

 

 

 

 

 

 

Eeva-Riitta Kilpi 

sihteeri 

 

Liite: jäsenmaksupankkisiirto 


