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50-VUOTISJUHLAKUTSU! 

 

 

Sukuneuvostolla on ilo kutsua Teidät Kurvisen sukujuhlapäiville ja yhdistyksen 50-vuotisjuhliin. 

 

 

Juhlat pidetään 6-7.7.2002 ja juhlapaikaksi on valittu Ilomantsin Nuorisotalo, jossa pidettiin 

sukuyhdistyksen perustava kokous vuonna 1952. Talon nimi oli silloin vielä Ilomantsin Kansalais-

talo, joten tulossa on muistorikas tapahtuma ainakin niille jäsenille, jotka olivat paikalla jo ensim-

mäisessä kokouksessa. Toivottavasti näemme Teistä monet paikan päällä juhlimassa ja muistele-

massa ensimmäistä kokousta! 

 

 

PIETARI KURVISEN JUHLAVUOSI: 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 160 vuotta lähetyssaarnaaja Pietari Kurvisen syntymästä. Kunnioi-

tamme häntä mm. seppeleenlaskulla muistomerkille. 

 

 

SUKUKOKOUS: 
Vuoden 2002 sääntömääräinen sukukokous pidetään lauantaina 6.7.2002 osana juhlatapaamista. 

Sekä juhlien ohjelma että sukukokouksen esityslista ovat tämän kirjeen liitteenä. 

 

 

STIPENDIT: 

Sukuseura jakaa sukukokouksessa jälleen kannustusstipendejä taiteen, kulttuurin ja sukuseuratoi-

minnan harrastajille. Lisätietoja stipendien myöntämisperusteista ja hakuohjeet saa puheenjohtajal-

ta. Hänen yhteystietonsa löytyvät jäsenkirjeen lopussa. 

 

 

SUVUN NUORET JÄSENET MUKAAN: 

Tänä vuonna haluamme toivottaa erityisesti nuoremmat sukulaiset tervetulleiksi sukukokoukseen. 

Innostakaa erityisesti ”nuoria aikuisia” mukaan sukuseuratoimintaan. Sukuyhdistyksen jäsenistö 

alkaa pikkuhiljaa ikääntyä, joten tarvitsemme uusia innokkaita toimijoita mukaan, jotta toiminta 

jatkuu vireänä. Perheen pienimmille olemme lisäksi varanneet mm. monenlaisia pelejä, piirustus-

välineitä, kirjoja, musiikkia ym. ajanvietettä. Houkutelkaa siis nuorisoa joukolla mukaan! 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN: 

Kahvitus- ja ruokailujärjestelyjen vuoksi etukäteisilmoittautuminen sukukokoukseen on tärkeää. 

Kerrottehan tulostanne viimeistään 10.6.2002 mennessä. 

– postitse: os. Kurvisen sukuyhdistys ry. / Eeva Kilpi 

 Lepikkoahontie 3b G 27 

80260 JOENSUU 

– puhelimitse: 013-744 147 /koti 

 050-560 9612 /matkapuhelin 

(varmimmin puhelimitse tavoittaa iltaisin) 

– sähköpostitse: kurviset@luukku.com 

mailto:kurviset@luukku.com


 

 

JUHLAILLALLINEN: 

Lauantain iltajuhla aloitetaan nauttimalla Karjalaisen pitopöydän antimista. Juhlaillallisen hinta on 

aikuisilta 15 euroa/henkilö lapsilta: 4-12v puoleen hintaan, 0-4v maksutta. Illalliskortit lunaste-

taan ilmoittautumisen yhteydessä. Kertokaa sukukokoukseen ilmoittautuessanne kuinka monta hen-

keä osallistuu juhlaillallisille. Ohjelmassa mainitut päiväkahvin ja iltapalan tarjoaa sukuseura. 

 

 

JUHLANÄYTTELYSTÄ: 
Juhlapaikalla löytyy vielä tilaa erilaisille taidetyönäyttelyille. Esimerkiksi käsitöiden ja vaikkapa 

kuvataiteiden harrastajien taidonnäytteet voi tuoda koko suvun nähtäville. Ilmoittautumiset sihtee-

rille. 

 

 

MAJOITUKSESTA: 
Majoitusta tarvitseville on koottu lista Ilomantsin kirkonkylän tienoilla sijaitsevista vaihtoehdoista. 

Majoitusvaraukset voi tehdä Ilomantsin Matkailun kautta. 

 

 

JÄSENMAKSU: 

Vuoden 2002 jäsenmaksuksi on määritelty 5,00–8,00 euroa/ruokakunta. Jäsenmaksupankkisiirto on 

tämän kirjeen liitteenä. 

 

 

Tämä kirje on postitettu niille Kurvis-suvun jäsenille, joiden osoitteet löytyvät osoiteluettelostamme 

ja siinä on valitettavia puutteita. Kerrothan tulevista juhlista niillekin sukulaisille, jotka eivät kirjettä 

ole saaneet. Kaikki ovat tervetulleita juhlistamaan 50 vuotta täyttävää sukuyhdistystä! 

 

 

 

Sydämellisesti tervetuloa Ilomantsiin juhlatapaamisen merkeissä, 

sukuneuvoston puolesta 

 

 

 

 

Elias Kärki   Eeva Kilpi 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

Puheenjohtajan yhteystiedot ovat seuraavat: 

Elias Kärki 

Leukuntie 2 

33980 PIRKKALA 

puh: 050-586 5181/matkapuhelin 

sähköposti: elias.karki@pirkkala.fi  

 

 

LIITTEET 50-juhlaohjelma 

  Sukukokouksen esityslista ja sukuseuran tilit vv. 1998–2001 

 Jäsenmaksupankkisiirto 

 Lista majoitusvaihtoehdoista 

 Ilomantsin Pogostan kartta 

mailto:elias.karki@pirkkala.fi

