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Pitkästä aikaa, hyvät sukulaiset! 

 
 

Vuosi on jo vierähtänyt edellisestä jäsenkirjeestä! Mutta sukuneuvosto ei suin-
kaan ole ollut toimettomana tätä aikaa, vaan tulevan kesän sukukokouksen val-
mistelut ovat täydessä vauhdissa! 

 
Kesän 2005 sukukokoustapaaminen 

pidetään Ilomantsissa, Mekrijärvellä 9.-10.7.2005. Olethan merkinnyt ajan ka-
lenteriisi ja suunnitellut lomareittisi siten, että osallistut sukukokoukseen? Mek-
rijärvellä sijaitsee Joensuun yliopiston tutkimusasema ja aivan aseman vieressä 

on Simana Sissosen pirtti, jossa on osa sukukokouspäivien ohjelmasta. 
 
Tapaamisen alustava aikataulu on seuraavanlainen: 

Lauantai 9.7.: 
* 10.00-12.00 Sukukokouspäivät alkavat: ilmoittautuminen ja 

majoittuminen 
* 11.00-13.00 Lounas tutkimusaseman ruokalassa 
* 13.00-15.00 Varsinainen sukukokous ja päiväkahvi 

* 15.30- Muuta ohjelmaa: mm. musiikki- ja runopitoinen 
luento runonlaulajista sekä muutamien suku-

haarojen ja niiden jäsenten esittelyt. 
 
Illaksi on varattu saunomis- ja uintimahdollisuus sekä iltapala. Illan 

ohjelma sisältää myös pari yllätystä, joita ei kannata jättää väliin! 
 
Sunnuntai 10.7.: 

* 7.30-9.30  Aamupala tutkimusaseman ruokalassa 
* 10.00-11.00 Jumalanpalvelus Ilomantsin ev. lut. kirkossa 

(Sadan enkelin kirkko) 
 
Aikataulu tarkentuu kevään mittaan. Myöhemmin keväällä lähetetään vielä toi-

nen jäsenkirje, jossa kerrotaan sukutapaamisen tarkka aikataulu. Kirjeen muka-
na lähetetään paitsi sukukokouksen ilmoittautumislomake, myös varsinaisen 

kokouksen esityslista ja muut tarvittavat asiakirjat. 
 
Sukukokouksen alustavat kustannukset ovat seuraavat: 

* Paketti 1 sisältää osallistumismaksun, kaikki ateriat sekä majoituk-
sen. Alustava hinta: 55 euroa 
* Paketti 2 sisältää osallistumismaksun ja kaikki ateriat. Alustava hin-

ta: 30 euroa 
* Paketti 3 sisältää pelkän osallistumismaksun. Alustava hinta: 15 eu-

roa 
 
Hinnat ovat aikuisten hintoja; 4-14-vuotiaiden sekä alle 4-vuotiaiden hinnat sel-

viävät myöhemmin. Yhteystietoni löytyvät kirjeen alalaidasta alustavia ilmoit-
tautumisia varten. 
 



 
Sukutaulujen ajan tasalle saattaminen 
Uusien ja vanhojen tuttujen tapaamisen lisäksi toinen hyvä syy osallistua ta-

paamiseen on se, että sukutauluissa olevat henkilöt on vihdoinkin saatu syötet-
tyä ATK:lle, kuten oli puhetta kolme vuotta sitten edellisessä sukukokouksessa. 
Tiedot ovat pääosin niitä, jotka Ilmari Kärki keräsi 50-luvulla tehdessään ensim-

mäistä sukututkimusta sekä Toini Sanilan ja Kalervo Kärjen myöhemmin löytä-
miä tietoja ja henkilöitä. Viimeisimpien sukupolvien tiedot on kasattu lähinnä 

kyselemällä ja yhdistelemällä sukulaisilta saatuja tietoja. 
Tallennettuina on tällä hetkellä noin kahden tuhannen sukulaisemme nimet ja 

osa heidän tiedoistaan, mutta tiedostot eivät suinkaan ole täydelliset! 
Pyrkimyksenä olisikin nyt saada sukutaulut ajan tasalle. Kerätkää lähipiiristänne 
seuraavat tiedot ja tulkaa joukolla tarkistamaan, että ne on oikein tallennettu! 

Tarvittavia tietoja ovat seuraavat: 
– Henkilön sukunimi ja kaikki etunimet (naisilla myös tyttönimi) 
– Syntymäaika ja -paikka sekä mahdollinen kuolinaika ja -paikka 

– Arvo ja/tai ammatti 
– Perhesuhteet 

– Muut mahdolliset tiedot, jotka haluatte kertoa jälkipolville 
 
Sukuseuran stipendien hakuaika on jälleen meneillään. Lisätietoja ja hakuohjei-

ta saa seuran puheenjohtajalta, Elias Kärjeltä, puh. 050-586 5181. 
 
Muistattehan käydä myös tutkimassa seuran nettisivuja osoitteessa 

”www.genealogia.fi/sukus/kurvinen”. Kaikenlainen palaute ja ehdotukset sivuis-
ta ovat tervetulleita! 

 
Sukuseuran tuotteita 
tulee myös myyntiin sukukokoukseen. Muistathan viirit, historiikin ja mm. seu-

ran logolla varustetut kirjekuoret. 
 

Jäsenmaksu 
on jälleen ajankohtainen. Tämän kirjeen liitteenä on jäsenmaksupankkisiirto. Jä-
senmaksuhan ei ole suuren suuri: 5-10 euroa/ruokakunta. Toivottavasti mah-

dollisimman moni tänäkin vuonna maksaa seuran jäsenmaksun! 
 
Sukuneuvoston puolesta toivotan kaikki sukulaiset tervetulleiksi runsaalla jou-

kolla Ilomantsiin! 
 

 
 
 

Eeva 
sukuseuran sihteeri 

 
Liitteet: jäsenmaksupankkisiirto 
 

Seuran yhteystiedot: 
Kurvisen sukuyhdistys ry.  
c/o Eeva Kilpi 

Mansikkatie 1 D 12, 80330 Reijola 
Puhelin: 050–493 2033 (iltaisin)  Sähköposti: kurviset@luukku.com 


