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Arvoisat sukulaiset! 

 
 
Sukukokousten välinen toimintakausi on ehtinyt jo puoliväliin, joten on tarpeen ryhtyä 
suunnittelemaan seuraavaa suvun kokoontumista. Sukuneuvosto valmistelee suku-
kokousta pidettäväksi heinäkuussa 2005, viikonloppuna kaksi viikkoa juhannuksen jäl-
keen. Paikaksi on alustavasti varattu Sissola Mekrijärvellä, Ilomantsissa. 

 
Siis 9.-10.7.2005, Ilomantsin Mekrijärvellä 

 
Laittakaa aika ja paikka jo alustavasti muistiin kalenteriin! 
 
Sukukokouspäivien teemana tällä kertaa ovat runonlaulajat (mm. Sissoset ja Mateli Kui-
valatar) ja sukulaisten/sukuhaarojen esittelyt. 
Tarkoituksena on, että päivien aikana kuullaan 5-6 esittelyä. Lisää esittelyjä on sitten taas 
v. 2008. Esittelyt toteutettaisiin siten, että sovitut perhekuntien edustajat kertovat lähipii-
rinsä edustajista: keitä he ovat, missä asuvat, mitä tekevät, mitä harrastavat ja minkä nä-
köisiä ovat (tämä onnistuu esim. perhekuvin). Sukuneuvosto pyytääkin, että asiasta kiin-
nostuneet ilmoittautuisivat puheenjohtajalle tai sihteerille v. 2004 aikana. Kukin esitys voi-
si olla vaikka noin puolen tunnin mittainen. Lisäksi on mahdollisuus pystyttää esim. valo-
kuvanäyttely tai muuta vastaavaa. Näin tutustutamme toisiamme. 
 
Sukuneuvosto 
Sukuneuvosto on viime sukukokouksen (2002) jälkeen kokoontunut tähän mennessä kol-
me kertaa. Sukuneuvostossa on jaettu tehtäviä jäsenten kesken. Viime vuoden suurin ai-
kaansaannos oli sukuseuran omien kotisivujen avaaminen internetissä. Osoitehan on 

www.genealogia.fi/sukus/kurvinen. Tarkoitus on, että kotisivut toimivat yhtenä 

tiedotuskanavana jäsenistöön päin kokousten välisenä aikana. Sivut on otettu hyvin vas-
taan ja saatu palaute on ollut oikein mukavaa ja rakentavaa. Lisäksi tämä jäsenkirje on en-
simmäinen, jonka ”sähköpostijäsenemme” voivat noutaa kotisivuiltamme! Käykää edel-
leenkin ahkerasti sivuilla ja tutkikaa niiden sisältöä. 
Sivujen sisältöä ja ulkonäköä koskevia kommentteja ja ehdotuksia otetaan edelleen kiitolli-
sina vastaan. Pyrkimyksenä on saada sivuista kehitettyä kaikkien Kurvissukuisten yhtei-
nen uutis- ja tietokanava. Tulevaisuudessa sivuille avataan Ajankohtaista -linkki, jonne 
tulee tietoa esimerkiksi sukukokouksen valmistelujen edistymisestä.  
 
Viime sukukokouksessa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa mainittiin Ilomantsin 
Käenkosken tienristeyksessä olevan Matkamiehen Ristin ympäristön kunnossapitotarve. 
Nyt sukuneuvosto pyytääkin kaikkia alueella liikkuvia sukulaisia talkoisiin. Esim. loma-
matkoilla voisi käväistä katsomassa, että ympäristö on siistinä. Ja jos näin ei ole, roskat voi 
kerätä pois ja suurempia heiniä ja risuja voi karsia. 
 
 



 
 
 
Muistattehan myös seuran omat myynnissä olevat tuotteet? Kurvisen sukuyhdistyksen 
50-vuotishistoriikki, seuran viiri, kahden selvitetyn haaran sukutaulut ja kirjekuoret. 
Kaikkia näitä tuotteita on edelleen saatavilla; kuvaukset ja tarkempia tietoja voit käydä 
katsomassa kotisivuiltamme ja tilaukset voi tehdä sihteerille. 
 
Onko lähipiirissänne tulossa merkkipäiviä? Vuosien kuluessa olemme koonneet tiedot  
mahdollisimman monen sukulaisen syntymäpäivästä, mutta lista ei suinkaan ole täydelli-
nen. Joten ilmoitattehan Taposen Eevalle tai sihteerille jos epäilette, että seuralla ei ole tie-
dossa jonkun sukulaisen tulevaa merkkipäivää. Eevan yhteystiedot löytyvät kirjeen lopus-
ta. 
 
Sukuseuran stipendit ovat jälleen haussa! Lisätietoja ja hakuohjeita voi kysellä puheenjoh-
tajalta ja sihteeriltä 
 
Lopuksi vielä jäsenmaksuista: 

Seuran rahatilanne on kohtalaisen huono; yhdistyksen kassa on ollut melko tyhjänä viime 
juhlakokouksesta alkaen. Jäsenmaksun yhteydessä otamme kiitollisuudella vastaan raha-
lahjoituksia joko yleiseen toimintaan tai stipendirahastoon. Viime vuonna monet jäsenet 
tekivätkin lahjoituksen, mistä neuvosto kiittää ja kumartaa syvään! Selvitykset rahojen 
käytöstä esitellään paitsi sukuneuvostolle, myös sukukokouksessa kaikille jäsenille. Jä-

senmaksu on suuruudeltaan 5-10€/ruokakunta/vuosi. Maksuhan ei ole suuren suuri ja 
tässä lainaus erään jäsenen kommentista asiaan: ”Eihän se kata edes toimisto- ja postitus-
kuluja!” Hieman liioiteltu lause, mutta sisältää vinhan totuuspohjan. 
 
Oikein hyvää talven jatkoa kaikille toivottaen 
 
 
 
 
Elias Kärki    Eeva-Riitta Kilpi 
puheenjohtaja   sihteeri 
os. Leukuntie 2   os. Äkkiväärä 6 D 20 
     33980 Pirkkala         80140 Joensuu 

puh. 050-586 5181   puh. 050-493 2033 
 
 
Eeva Taposen yhteystiedot: os. Pohjolankatu 52 

                  80260 JOENSUU 
            puh. 013-744 112 
 
 

Liite jäsenmaksupankkisiirto 


