Kurvisen sukuyhdistys ry.

TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 6.7.2002 – 9.7.2005
Yleistä
Sukuyhdistyksen ja sukuneuvoston toiminnan pääsuuntaviivat määriteltiin kesällä 2002 sukuseuran
50-vuotisjuhlakokouksessa.
Sukuseura vietti 50-vuotisjuhliaan 6.-7.7.2002. Niihin osallistui yli 100 suvun jäsentä; myös useita
uusia kasvoja löytyy juhlaväestä otetussa valokuvassa. Kaiken kaikkiaan juhlat onnistuivat
erinomaisesti: sää suosi, ohjelma oli mielenkiintoinen ja jopa yksi musiikillinen kantaesitys oli
saatu juhlistamaan suvun tapaamista. Nimittäin Toivo Kärjen arkistoista oli löytynyt serkku Auvo
Kurvisen sanoittama valssi ”Liian kaunis”, jonka Pekka Turpeinen ja Mauno Talonen meille
mestarillisesti esittivät. Kyseinen valssi tunnetaan nykyään tangona ”Köyhä laulaja”. Juhlassa
julkistettiin Marjatta Kärjen suunnittelema pöytästandaari, jota jaettiin ansioituneille tahoille. ViljaTuulia Huotarisen kokoama historiikki "Kurvikas matka" julkaistiin. Molemmat tuotteet ovat
myynnissä suvun kesken.
Sukutaulujen muuttaminen sähköiseen muotoon atk:lle toteutettiin, joskin työ kaipaa vielä
täydennystä. Muut aikaansaannokset on selostettu luvussa Toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen.
Keväästä 2004 alkaen sukuneuvosto keskittyi valmistelemaan seuraavan kesän tapaamista.
Jäsenistö
Jäsenmaksun maksaneitten määrä on vuosi vuodelta hieman vaihdellut:
Vuonna 2002 maksaneita ruokakuntia oli 106 kpl
Vuonna 2003 93 kpl
Vuonna 2004 109 kpl.
Tällä hetkellä seuran tiedostoissa on 208 ruokakunnan osoitteet, mikä vastannee yhteensä noin
450:ta henkilöä.
Hallinto
Sukuneuvosto hoiti yhdistyksen asioita sukukokousten välisenä aikana sääntöjen mukaisesti.
Kokouksia oli yhteensä 7 kappaletta, jotka kaikki olivat yhtäaikaisia puhelinkokouksia. Yhtään
kokousta ei peruutettu osanottajien puutteen vuoksi.
Sukuneuvoston kokoonpano oli seuraava:
jäsen
Elias Kärki, puheenjohtaja
Eija Karine, varapuheenjohtaja
Eeva-Riitta Kilpi, sihteeri, taloudenhoitaja
Risto Kurvinen
Eero Kurvinen
Pirkka Kärki
Eeva-Mari Karine

varajäsen
Pirkko Eloranta
Sirkka Heikkilä
Otto Kurvinen
Pekka Kärki
Riitta-Miina Piipponen
Matti S. Pitkänen
Jyrki Jalkanen (toiminut vakituisena
sijaisena Eeva-Mari Karineen tilalla)

Merkkipäivävastaavana toimi Eeva Taponen.
Suvun arkistoa hoiti Eero Kurvinen.
Tilintarkastajia olivat Liisa Ryynänen ja Aaro Piipponen sekä varatilintarkastajina Eeva Taponen ja
Leena Kuusaro
Talous
Yhdistyksellä on pankkitili Ilomantsin Osuuspankissa. Tiliin on käyttöoikeus puheenjohtajalla ja
taloudenhoitajalla. Tarkastelupäivänä 31.3.2005 tilillä oli 1427,75 euroa. Tarkemmin talousasiat on
selostettu erillisessä tilikertomuksessa.
Huomioinnit
Sukuseuran puolesta huomioitiin sukukokouspäätöksen mukaisesti jäseniä merkkipäivien ja
hautajaisten johdosta. Huomiointeja koko kertomuskautena oli yhteensä 32 kpl.
Toiminnalliset tavoitteet ja toteutus kaudella 2002–2005:
1) Sukurekisterin laadinta atk:lle:
Toteutettu
2) Kannustusstipendijärjestelmää kehitetään:
Stipendien myöntämisperusteet ovat kunnossa. Ongelmana on lähinnä huono
kiinnostavuus.
3) Jäsentiedotusta kehitetään sähköisen tiedonvälityksen suuntaan. Laaditaan sukuyhdistyksen
omat internet-kotisivut.:
Kotisivut avattiin 1.6.2003; jäsenkirjeet toimitetaan osalle jäsenistä kotisivujen kautta,
osalle edelleen kirjepostina toivomusten mukaisesti.
4) Suvulle tärkeät vuosipäivät huomioidaan:
Jäseniä on onniteltu niiden tietojen puitteissa, jotka ovat tiedossamme.
5) Matkamiehen Ristin ympäristön kunnossapidosta huolehditaan:
Ristin tekstilaatta oli vuosien mittaan mennyt todella huonoon kuntoon. Laatta on nyt
kunnostettu ja jälleen paikoillaan.
6) Sukukokouspäivät järjestetään kesällä 2005:
Sukukokous järjestetään 9.-10.7.2005, Ilomantsissa, Mekrijärvellä

Sukuneuvosto

