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Hyvää loppukevättä, arvoisat sukulaiset! 
 

Kesän sukutapaaminen lähestyy vääjäämättä ja niissä merkeissä on-

kin aika kertoa tapaamisesta tarkemmin. Tapaaminenhan pidetään 9.-10.7.2005 
Ilomantsissa, Mekrijärven tutkimusasemalla. Koko asema on varattu viikonlo-

puksi meidän käyttöömme eli kokouksen lisäksi myös ruokailut ja majoitus ta-
pahtuvat samassa paikassa. 
 

Ohjelmarunko noudattaa pääpiirteiltään hyviksi havaittuja perinteitä. Sukuta-
paaminen aloitetaan lauantaina puolilta päivin lounaan merkeissä, jatketaan 
varsinaisella kokouksella ja päiväkahvilla sekä muulla ohjelmalla. Illalla on vuo-

rossa vapaamuotoinen ohjelmallinen illanvietto saunoineen ja iltapaloineen. Oh-
jelmaa voitte tutkia tarkemmin kirjeen liitteestä. 

 
OSALLISTUMISMAKSUT 

 

Tutkimusaseman pyynnöstä ja asioiden yksinkertaistamiseksi on koottu kolme 
erilaista pakettia: 

- Paketti 1: osallistumismaksu, ateriat sekä majoitus 
Hinnat: aikuiset 55 € / 4-14v 40 € 

- Paketti 2: osallistumismaksu ja ateriat 

Hinnat: aikuiset 25 € / 4-14v 15 € 
- Paketti 3: osallistumismaksu 

Hinta kaikille sama: 10 €/hlö 

Alle 4 vuotiaat ilmaiseksi, edellyttäen että yöpyminen tapahtuu vanhempien huo-
neessa ilman omaa vuodetta. 

 
Osallistumismaksu sisältää kokoustilan vuokran ja ohjelman sekä päiväkahvin, 
iltapalan ja –ohjelman sekä saunan. 

 
Majoittumista varten käytössämme ovat Mekrijärven oppilasasunnot, jotka ovat 

kahden ja kolmen hengen huoneista koostuvia soluasuntoja. Majoitushinnat si-
sältävät liinavaatteet. 
 

Ilmoittautumisen voit tehdä kolmella tavalla:  
1. Postitse, palauttamalla oheinen lomake täytettynä seuraavaan osoitteeseen: 

Kurvisen sukuyhdistys / Eeva Kilpi 

Mansikkatie 1 D 12 
80330 REIJOLA 

 
2. Sähköpostitse: kurvisen.sukuyhdistys@elisanet.fi 
 

3. Puhelimitse: numeroon 050–493 2033 / Eeva Kilpi 
 

Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä toukokuun loppuun mennessä. Osallis-
tumismaksut voit maksaa kahdella tavalla: 

A) Mekrijärvellä lauantaina 9.7. ilmoittautumisen yhteydessä. 

B) Sukuseuran tilille kesäkuun puoliväliin mennessä. Valitessasi tämän vaih-
toehdon, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 



 
 
HUOM! Te, jotka olette jo ilmoittautuneet, tarkentakaa vielä tulijoiden määrä ja 

mahdollisesti mukana tulevien lasten iät sekä paketit, jotka haluatte. Ilmoittau-
tumiset on merkitty ylös, mutta tarvitsen kyseiset tiedot. 
 

Lauantain iltaohjelmassa on mm. saunomista rantasaunassa matalan uimaran-
nan läheisyydessä. Iltapalakin nautitaan sään salliessa rannalla. Muutakin ajan-

vietettä on tiedossa, mutta jätetään jotain yllätykseksi! Tutkimusaseman alueelta 
löytyy luontopolku ja käytössämme on soutuveneitä, joten tekemistä riittää myös 
nuoremmille osanottajille. Järjestämämme ohjelman lisäksi muistutan nuorem-

pia sukulaisia siitä, että aiempien vuosien tapaan sukukokouksessa tapaa uusia, 
kivoja kavereita! 

 
Ajo-ohje tutkimusasemalle: 
Ilomantsiin me kaikki osaamme, ja sieltä pääsemme tutkimusasemalle 

seuraavia ohjeita noudattamalla: Noin kilometri keskustasta Enoon päin kääntyy 
tie Hattuvaaraan ja Naarvaan (numero 522). Ajellaan sitä noin 10 kilometriä. Kun 
vasemmalla puolella alkaa häämöttää iso Mekrijärvi, niin on aika hiljentää vauh-

tia. Järven jälkeen tulee kyltti Mekrijärvi 3. Sitä tietä pitkin körötellään nuo 
mainitut kolme kilometriä, ja peltoaukeiden keskellä näkyy tienviitta vasemmalle 

Mekrijärven tutkimusasema. Tieltä on matkaa asemalle noin 400 metriä, ja peril-
lä ollaan. 

Mekrijärven tutkimusasemaan voitte käydä tutustumassa myös Inter-

netissä, osoitteessa www.joensuu.fi/mekri. 
 

Lisäksi kannattaa muistaa seuraavat asiat: 
- Lemmikkieläimiä EI SAA tuoda tutkimusasemalle. 
- Ottakaa mukaan reilusti hyttyskarkotteita; näitä ”ystäviä” sillä alu-

eella riittää! 
- Mukaan myös rennommat varusteet (ulkoiluasu tms.) mukaan 

- Jos aiotte nauttia saunan kanssa muuta kuin vettä tai mehua, 

kannattaa asiaan varautua 

 

Annan lisätietoja ja vastaan mielelläni kokousta koskeviin kysymyksiin. Joten ota 
yhteyttä, jos mieleen tulee kysymyksiä joihin et tästä kirjeestä löydä vastausta! 
Yhteystietoni löytyvät edellisen sivun lopusta. 

 
 

Pidemmittä puheitta, tervetuloa Ilomantsiin! 
 
 

 
 
Elias Kärki    Eeva Kilpi 

puheenjohtaja   sukuseuran sihteeri 
 

 
Liitteet Sukukokouspäivien ohjelma 

Sukukokousasiakirjat (esityslista, toimintakertomus, talousarvioesi-

tys, tilinpäätökset vuosilta 02–04) 
Ilmoittautumislomake 


