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Alkusyksyn tervehdys täältä Joensuusta! 

 

Sukuseuran 50-vuotisjuhlat vietettiin heinäkuun alussa Ilomantsin entisellä Kansalaistalolla, joka 

toimii nykyisin kunnan nuorisotalona. Juhlat onnistuivat kaikin puolin hyvin, myös ilmojen haltijat 

olivat meille suosiollisia. Lauantaipäivän sää oli pilvipoutainen eikä onneksi niin helteinen kuin 

perjantaina, jolloin sukuneuvosto apujoukkojen kera hikoili juhlatiloja kuntoon. Näille apujoukoille 

välitänkin vielä kerran suurkiitokset sukuneuvoston puolesta! 

 

Osanottajia oli paikalle saapunut runsaasti; läsnä oli kaiken kaikkiaan hieman yli sata suvun jäsentä. 

Juhlat olivat innostaneet mukaan useita, jotka eivät olleet aiemmin sukukokouksissa käyneet. Ilo-

mantsissa tutustuimme myös uusiin sukulaisiin, joista toivottavasti saamme innokkaita ja aktiivisia 

jäseniä. Myös ennen sukukokousta monet aiemmin sukuseuraan kuulumattomat Kurvis-sukuiset 

ottivat yhteyttä vaikka eivät syystä tai toisesta voineetkaan osallistua Ilomantsin tapaamiseen. Heille 

kaikille lämmin tervetulotoivotus sukuseuran toimintaan! 

 

Lauantain päiväjuhlan ohjelma sisälsi Maria Jaatisen ja Piipposen lasten esittämää musiikkia, Eeva-

Maija Mitronen valaisi meitä käspaikkojen historiasta ja valmistuksesta ja Vilja-Tuulia Huotarinen 

kertoi vastavalmistuneen historiikin sisällöstä. Sukuneuvosto jakoi sukuseuran uunituoreita viirejä 

suvun ansioituneille jäsenille. Viirin on suunnitellut Marjatta Kärki sukuseuran logoa mukaillen ja 

sen saivat mm. seuran kunniajäsenet Sirkka Eloranta ja Irene Bogdanoff sekä kunniapuheenjohtaja 

Pekka Kurvinen, joka tosin sairauden vuoksi oli estynyt saapumasta paikalle. Uskonkin kaikkien 

suvun jäsenten toivovan hänelle voimia parantumiseen. Viirit saivat myös entiset ja nykyiset pu-

heenjohtajat ja sihteerit, mm. Eeva Taponen, Toini Sanila ja Riitta Kurvinen. Myös Kalervo ja Mar-

jatta Kärki sekä Eero Kurvinen ovat nyt viirien omistajia. Useina vuosina sukukokouksiin ohjel-

mansuorittajana osallistuneelle rajaseutupastori Arvo Salomaalle luovutettiin seuran 50-vuotis-

historiikki kiitoksena kiinnostuksesta sukuseuraamme kohtaan. 

 

Iltajuhlassa meillä oli tilaisuus kokea jotakin ennenkuulumatonta. Kalervo Kärjen musiikkipitoisen 

alustuksen jälkeen kuulimme kantaesityksenä Toivo Kärjen säveltämän ja Auvo Kurvisen sanoitta-

man valssin ”Liian paljon”, joka on paremmin tullut tunnetuksi tangona ”Köyhä laulaja”. Kanta-

esityksestä huolehtivat mestarillisesti Pekka Turpeinen ja hanuristi Mauno Talonen. Kaiken kaikki-

aan upea kokonaisuus! 

 

Sunnuntaiaamuna halukkailla oli mahdollisuus käydä tutustumassa Sissolaan, jossa runonlaulaja 

Simana Sissonen on asunut. Paikkaa esitteli Pekka Kärki. Retken jälkeen osallistuimme perinteisesti 

jumalanpalvelukseen, minkä jälkeen laskettiin kukkalaitteet lähetyssaarnaaja Pietari Kurvisen ja 

runonlaulaja Mateli Kuivalattaren muistomerkeille. Parppeinvaaran nähtävyyksiin tutustumisen 

jälkeen Eeva ja Kauko Taponen opastivat halukkaita Matkamiehen ristille. 

 

Varsinainen sääntömääräinen sukukokous pidettiin lauantain päiväjuhlan jälkeen. Sukukokouksessa 

tehtiin seuraavanlaisia päätöksiä: 

– Marjatta Kärjen suunnittelema vaakuna hyväksyttiin yksimielisesti. 

– Käytiin lävitse sukuseuran toimintakertomus vuosilta 1998 – 6.7.2001 sekä tilit, ti-

lin-päätökset ja tilintarkastuskertomukset vuosilta 1998–2001 ja hyväksyttiin tuloslas-

kelmat ja taseet. Tilinpäätökset vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus sukuneuvos-

tolle ja yhdistyksen toimihenkilöille. 

– Seuraavan kauden (2003–2005) jäsenmaksuksi vahvistettiin 5-10 

€/ruokakunta/vuosi. 

 



 

– Sukuneuvostoon valittiin seuraavat suvun jäsenet: 

Varsinaisiksi jäseniksi:     Varajäseniksi: 

Eija Karine Savitaipaleelta     Pirkko Eloranta Keravalta 

Eeva-Mari Karine Lappeenrannasta    Sirkka Heikkilä Helsingistä 

Eeva-Riitta Kilpi Joensuusta    Jyrki Jalkanen Seinäjoelta 

Elias Kärki Pirkkalasta     Otto Kurvinen Joensuusta 

Pirkka Kärki Vaasasta     Pekka Kärki Helsingistä 

Eero Kurvinen Ilomantsista    Riitta-Miina Piipponen Ilomantsista 

Risto Kurvinen Ilomantsista    Matti S. Pitkänen Hollolasta 

– Tilintarkastajiksi valittiin Aaro Piipponen ja Liisa Ryynänen sekä varatilintarkasta-

jiksi Eeva Taponen ja Leena Kuusaro. 

– Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavanlaisin muutoksin: 

*toiminnallisiin tavoitteisiin lisättiin sukututkijan saaminen suvun piiriin 

*sukuneuvosto ideoi lisätutkimusta Matelista 

*sukuneuvosto suunnittelee isännänviirin pohjautuen sukuvaakunaan 

– Varsinaisessa kokouksessa oli läsnä 51 suvun jäsentä. 

 

Toimintakertomus viime toimikaudelta, toimintasuunnitelma sekä budjettiehdotus vuosille 02-05 

olivat jakelussa sukukokouksen yhteydessä koska ne eivät ehtineet mukaan kevään jäsenkirjeeseen. 

Asiakirjat ovat liitteenä tässä kirjeessä niille jäsenille, jotka eivät olleet paikalla Ilomantsissa. 

 

Sukuseuran puheenjohtajaksi sukuneuvosto valitsi keskuudestaan edelleen Elias Kärjen, varapu-

heenjohtajaksi Eija Karineen sekä sihteeri-rahastonhoitajaksi Eeva-Riitta Kilven. Arkistonhoitajan 

sukuneuvosto valitsee myöhemmin. Jos mieleenne tulee jotakin sukuseuraa koskevaa: ehdotuksia, 

ruusuja, risuja tms., ottakaa rohkeasti yhteyttä kehen tahansa sukuneuvoston jäseneen. Yhteystiedot 

saa tarvittaessa sihteeriltä. 

 

Kirjeen liitteenä on ryhmäkuva, jonka toiselle puolelle olen kerännyt kuvassa näkyvien henkilöiden 

nimet. Lista on puutteellinen muutamien henkilöiden osalta, niinpä pyydänkin apua tyhjien aukko-

jen täyttämisessä. Viestittäkää allekirjoittaneelle, tunnistaessanne puuttuvia nimiä! 

 

Sukuseuran viiriä ja 50-vuotishistoriikkiä on vielä saatavilla. Molempien hinta on 20€ / kpl 

(+postikulut). Tiedustelut ja tilaukset sihteeriltä. 

 

Sukuseura on vähitellen siirtymässä tietokoneaikaan ja tämä jäsenkirje on ensimmäinen, joka lähe-

tetään sähköpostin välityksellä niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme. Syksyn 

aikana selvitämme myös jäsenmaksujen perinnän sähköisesti. Jos haluat jatkossa saada ”suku-

postin” tietokoneellesi, ilmoita sähköpostiosoitteesi sukuseuran osoitteella: 

”kurviset@luukku.com”. 

 

Lopuksi haluan vielä toivottaa oikein hyvää syksyn alkua kaikille ja pidetään yhteyttä sukuseura-

toiminnan merkeissä! 

 

 

 

 

 

Eeva Kilpi 

sihteeri 

 

Liite 50-vuotisjuhlaväen ryhmäkuva tunnistuslistan kera 

Toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja budjettiehdotus (niille jäsenille, jotka eivät 

olleet paikalla Ilomantsissa) 


