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Talvinen tervehdys Joen kaupungista, arvoisa sukulainen! 
 

 

Taas on juhlakausi vierähtänyt ja vuosi vaihtunut. Näin uuden vuoden alkuun onkin 

hyvä aika paneutua hetkiseksi sukuseuramme asioihin. 

 

Palataan vielä hetkeksi viime kesään ja muistellaan sukuseuran 50-vuotisjuhlia. 

Edellisen kirjeen mukana lähetin teille osanottajien ryhmäkuvan ja tunnistuslistan. Sainkin korja-

uksia ja lisäyksiä listaan, mistä kaikille tarkkasilmäisille kiitokset. Tämän kirjeen liitteenä on uusi 

(toivottavasti edellistä selvempi) kuva ja uusi, korjattu tunnistuslista. Tunnistamatta onkin enää 

kaksi henkilöä, joten jos tiedät olevasi kuvassa mutta et löydä nimeäsi listasta, ole hyvä ja ilmoita 

allekirjoittaneelle, jotta saamme listaan kaikkien kuvassa olleiden nimet. 

 

Kesällä 50-vuotisjuhlien iltajuhlassa kuulimme, että Kaustisen Kansanmusiikki-

instituutti on vuonna 1999 julkaissut levyn, jolla Ilomantsilainen Liisa Matveinen ja Tellu Virkkala 

esittävät Mateli Kuivalattaren runoja perinteisten soittimien säestyksellä. Levyä kannattaa tiedustel-

la esimerkiksi kirjastosta, jos kiinnostaa, miltä esiäitimme runot kuulostavat laulettuina! 

 

Sitten ajankohtaisempiin asioihin! 
 

Sukuneuvosto piti joulun alla kokouksen, jossa seuran arkistonhoitajaksi valittiin Ee-

ro Kurvinen Ilomantsista ja uutena toimihenkilönä, merkkipäivävastaavaksi Eeva Taponen Jo-

ensuusta. Halutessanne luovuttaa materiaalia (valokuvia, kirjallisuutta tms.) seuran arkistoon, otta-

kaa yhteys Eeroon tai sihteeriin jolloin lahjoitukset päätyvät oikeaan osoitteeseen. Esim. äskettäin 

seurallemme lahjoitettiin Ester Kärjen käsin kirjoittamaa tekstiä, jotka tallennetaan seuran arkis-

toon. Näitä kirjoituksia voivat kaikki halukkaat ihailla esimerkiksi seuraavassa sukukokouksessa. Ja 

jos haluatte ilmoittaa esimerkiksi tulevista merkkipäivistä tai poisnukkuneista jäsenistä, ilmoitelkaa 

Eevalle tai sihteerille jotta saamme listat pysymään ajan tasalla. Osoitteenmuutoksista ilmoitus on 

paras tehdä sihteerille. 

 

Sukukokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma sisälsi tavoitteen sukuseuran koti-

sivujen laatimisesta. Sivujen laatiminen on nyt aloitettu, kuten ne jäsenemme, joilta olemme pyytä-

neet materiaalia sivuille jo tietävätkin. Sivuilta tulee löytymään linkki sukuseuran toimintaan: 

esim. jäsenkirjeen voi tulevaisuudessa käydä hakemassa kotisivuilta. Toinen päälinkki tulee ole-

maan suvun historia ja siihen liittyen suvun merkkihenkilöiden lyhyet elämänkerrat. Neuvosto 

pyrki löytämään suvun keskuudesta kaikki tiedossa olevat henkilöt, jotka ovat toimineet suvun pii-

rissä ja/tai yhteiskunnallisesti merkittävästi. Myös jäsenten muisteloita menneistä tapahtumista ja 

suvun jäsenten tapaamisista löytyy sivuilta. Kaikkia linkkejä päivitetään tarpeen mukaan, muuten-

kin kuin jäsenkirjeiden osalta. Neuvosto on käynyt lävitse sivujen perusrakenteen ja sisällön, mutta 

jos jollakulla on ajatuksia, toivomuksia, tiedusteluja tai ideoita koskien kotisivuja, ottakaa rohkeasti 

yhteys sihteeriin. Kaikki ajatukset huomioidaan ja otetaan kiitollisina vastaan! Sivut ovat valmiina 

kesäkuun alkuun mennessä, jos ei ilmene mitään suurempia ongelmia. Valitettavasti sivujen osoite 

ei ole vielä tiedossamme, mutta tiedotamme siitä välittömästi niille jäsenille, joiden sähköpostiosoi-

te on tiedossa ja muille viimeistään seuraavassa jäsenkirjeessä. Joten jos sinulla ei ole sähköpos-

tiosoitetta tai et vain ole sitä sukuseuran osoitekortistoon luovuttanut, kannattaa sukuseuran sivujen 

osoitetta kysellä muutaman kuukauden kuluttua esim. sihteeriltä. 

 



 

Edellisen kappaleen loppuun viitaten, jäsentemme sähköpostiosoitteistoa kartutetaan 

koko ajan. Noin 30 jäsentä onkin sp-osoitteensa jo ilmoittanut seuralle, ja lisää otetaan vastaan koko 

ajan. Sähköpostin käytöstä on monenlaisia etuja; ensisijaisesti sukuyhdistys säästää selvää rahaa 

jäsenkirjeiden kopiointi- ja postituskuluissa ja lisäksi säästyy aikaa, kun kirjeen saa lähetettyä muu-

tamassa minuutissa ja muutamalla napin painalluksella usealle jäsenelle samanaikaisesti. Toki jä-

senkirjeet ja muut tiedotteet lähetetään edelleenkin perinteisellä tavalla paperiversiona niille jäsenil-

le, joilla ei sähköpostiosoitetta ole tai eivät sitä jostain syystä halua sukuseuran käyttöön luovuttaa. 

 

Sukuneuvosto keskusteli kokouksessaan alustavasti seuraavasta sukukokouksesta ja 

sen teemoista sekä pitopaikasta. Kesällä 2005 pidettävän kokouksen pitopaikaksi ehdotettiin Sisso-

laa ja yhdeksi aiheeksi karjalaista ruokaperinnettä. Aihe voisi sisältää esimerkiksi luentoja ja 

käytännön harjoituksia esim. karjalaisista leivonnaisista, piirakoista, kukkosista, tsupukoista jne. 

Jatkossa pyrimme myös tekemään eri sukuhaaroja tutuiksi toisillemme. Keinoina voivat olla esi-

merkiksi henkilöesittelyt, sukuhaarojen väliset piirakantekokilpailut yms. Pohtikaa jo tehtyjä ehdo-

tuksia sekä kertokaa omista toiveistanne. Nyt on vielä hyvää aikaa muokata ohjelmaa haluamaanne 

suuntaan. Sukuneuvosto odottaa innokkaasti kaikenlaisia toiveita, ideoita, ehdotuksia! 

 

Varmaan muistattekin, että sukukokouksessa esiteltiin sukuseuran pöytästandaari ja 

50-vuotishistoriikki. Molempia tuotteita myydään edelleen, hintaan 20 €/kpl (+postikulut). Näiden 

uusien tuotteiden lisäksi on edelleen saatavilla sukuseuran logolla varustettua kirjekuorta, jossa 

mm. tämä kirje on postitettu. Kuoren hinta 0,20 €/kpl (+postikulut). Tiedustelut ja tilaukset sihtee-

riltä; yhteystietoni löytyvät kirjeen lopusta. 

 

Neuvosto keskusteli viime kokouksessaan myös sukuseuran rahatilanteesta, joka 

tällä hetkellä on erittäin huono. 50-vuotisjuhlat nielivät seuran rahavarat olemattomiin, eli rahakirs-

tun pohja paistaa. Seuran ainoa tulonlähdehän on jäseniltä kerätyt jäsenmaksut ja neuvosto toivoo-

kin, että jäsenet osallistuisivat jokainen omalla panoksellaan tilanteen kohentamiseen. Erityisesti 

toivomme kaikkien maksavan jäsenmaksunsa ja lisäksi otamme vastaan ylimääräisiä lahjoituksia. 

Viime kesänä toimikauden jäsenmaksuksi vahvistettiin 5-10 €/ruokakunta/vuosi ja kuluvan vuo-

den jäsenmaksupankkisiirto on tämän kirjeen liitteenä. Halutessanne tehdä ylimääräisen lahjoituk-

sen sukuseuralle, se onnistuu kätevästi jäsenmaksun yhteydessä. Pienikin lahjoitus on tervetullut! 

 

 

Sukuneuvoston puolesta kaikille oikein hyvää talven jatkoa toivottaen 

 

 

 

Eeva-Riitta Kilpi 

sihteeri 

 

Sukuseuran osoite on muuttunut.  

Osoite on: Kurvisen sukuyhdistys ry. 

   c/o Eeva Kilpi 

   Äkkiväärä 6 D 20 

   80140 JOENSUU  

  Puhelin:  013-744 147 /kotiin 

                 050-560 9612 /matkapuhelin 

 

Sähköposti: kurviset@luukku.com 

 

Liitteet jäsenmaksupankkisiirto ja 50-vuotisjuhlakuva nimilistoineen 

mailto:kurviset@luukku.com

