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Tervehdys täältä syksyisestä Joensuusta! 

 

Helteinen ja kaunis kesä on muisto vain ja nyt odottelemme ensi kesää ja tulevia sukuseuran 50-

vuotisjuhlia. Toivottavasti olette muistaneet merkitä ajankohdan kalentereihinne; sukukokous-

päivät pidetään Ilomantsin ent. Kansalaistalolla (nyk. Nuorisotalolla) 6-7.7.2002. 

Toivottavasti tapaamme Ilomantsissa suurella joukolla! 

  

Sukukokouspäivien tarkempi ohjelma mm. ilmoittautumis- ja majoitusohjeineen lähetetään ensi 

kevään jäsenkirjeessä. Alustavasti voin kertoa että sääntömääräisen kokouksen lisäksi sukukokouk-

sen ohjelmassa on päiväjuhla, jossa paljastetaan sukuvaakuna ja julkaistaan sukuseuran historiikki 

ja illalla nautitaan herkullinen juhlapäivällinen. Virallisen ohjelman jälkeen seuraa illanvietto oh-

jelmineen.  Sukukokouspäiviin kuuluvat tietysti myös sukulaisten tapaamiset. Lisäksi juhlapaikalla 

on näyttely, johon kaikki suvun jäsenet voivat halutessaan tuoda esille esim. kuva- tai tekstiilitaide-

teoksiaan, veistoksiaan tms. Lisätietoja ja ilmoittautumiset sihteerille. 

 

Kansalaistalolle kootaan myös valokuvanäyttely ”Kurvis-suku 1952 – 2002”, johon voitte lähettää 

sukuseuran tiimoilta vuosien varrella ottamianne kuvia. Näyttelystä ja sen kokoamisesta vastaa Eero 

Kurvinen. Eeron tavoittaa esim. puhelimitse numerosta 0400-279 476 tai työmaalta numerosta 013-

881 565. 

 

Sukuseuran stipendit (3 kpl) ovat jälleen haettavissa. Hakuaika päättyy 30.4.2002. Lisätietoja ja 

hakuohjeet saa puheenjohtaja Elias Kärjeltä. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 050-586 5181 

tai sähköpostitse: elias.karki@pirkkala.fi. 

 

Jos olet halukas esittämään laulu-, soitto-, yms. taitojasi sukujuhlien illanvieton aikana, olet enem-

män kuin tervetullut esiintymään. Ohjelmailmoittautumiset voi tehdä Vilja-Tuulia Huotariselle, puh 

040 – 745 6250. 

 

Sukuseuran historiikkia varten sukuneuvosto toivoo, että kaikki jäsenet kaivelisivat muistilokeroi-

taan ja laittaisivat paperille muistojaan sukuseurasta. Muistoja menneistä kokouksista, muisti-kuvia 

kohtaamisista sukulaisten kanssa, merkkitapahtumista, juhlista… Kaikesta minkä haluatte jakaa 

muiden kanssa. Muistelot voitte kirjata vaikka kauppakuitin taakse jos ei muuta paperia osu sillä 

hetkellä käsille. Ainoa toivomus on, että käsiala olisi sen verran selvää, ettei tarvitsisi hyvin montaa 

kertaa käydä apteekissa suomennuttamassa! Kaikki pienimmätkin muistikuvat otetaan kiitollisina 

vastaan: ” Muistan silloinkin siellä Ilomantsissa vuonna…”. Niin, tapahtumapaikka ja -ajankohta 

olisi myös hyvä laittaa mukaan. Nämä mieliin tulleet muistot voitte lähettää Vilja-Tuulia Huotari-

selle, mielellään marraskuun loppuun mennessä. Osoite on: 

Keulantie 6 E 50, 28190 PORI 

 

Lopuksi toivotan oikein hyvää syksyn jatkoa sekä omasta että sukuneuvoston puolesta 

 

 

 

 

Eeva-Riitta Kilpi 

sihteeri 

os.: Lepikkoahontie 3b G 27, 80260 Joensuu 

puh.: 013-744 147 (varmimmin iltaisin) 

sähköposti: kurviset@iobox.fi 
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