
Kurvisen sukuyhdistys ry.   Esityslista 

 
 
 

 

 

Sääntömääräinen varsinainen sukukokous 

 

Aika: Lauantai 5.7.2008, alkaen kello 13.15 

Paikka: Mekrijärven tutkimusasema, Ilomantsi 

Läsnä: Luettelo läsnäolijoista liitteenä 

 

 

 

 

ESITYSLISTA 

 

 

 

1 Kokouksen avaus 

 

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

3 Kokouksen järjestäytyminen: 

– puheenjohtajan 

– sihteerin 

– pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) 

– ääntenlaskijoiden (2 kpl) 

valinnat 

 

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

5 Sukuyhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta 

 

6 Yhdistyksen tilit vuosilta 2005–2007 sekä tilitarkastajien lausunnot; lyhennelmät 

tilinpäätöksistä liitteenä kokouskutsussa 

 

7 Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sukuneuvostolle ja 

yhdistyksen toimihenkilöille 

 

8 Alijäämän (vv.-05) ja ylijäämien (vv. –06 ja –07) käyttäminen 

 

9 Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen. Ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 

10 euroa/rk/v, jäsenmaksu on 5-10 euroa/rk/v ja ainaisjäsenmaksu on 150 eu-

roa/hlö (henkilökohtainen) 

 

10 Sukuneuvoston varsinaisten jäsenten (6-8 kpl) ja varajäsenten (6-8 kpl) valitsemi-

nen seuraavalle toimikaudelle. Nykyinen sukuneuvosto: 

 

 



Kurvisen sukuyhdistys ry.   Esityslista 

 
 
 
 

 

Varsinaiset jäsenet    Varajäsenet 

Pekka Kärki, puheenjohtaja, Hki   Kalle Kärki, Hämeenlinna 

Eija Karine, varapuheenjohtaja, Sle   Helka Kukkola, Nurmijärvi 

Eero Kurvinen, Ilomantsi   Jyrki Jalkanen, Seinäjoki 

Risto Kurvinen, Ilomantsi   Matti Kuusaro, Valko 

Eine Räsänen, Pyhäselkä   Maija Törmänen, Pyhäselkä 

Eeva-Riitta Kilpi, sihteeri, Pyhäselkä  Sari Manninen, Joensuu 

 

 

11 Tilintarkastajien (2 kpl) ja varatilintarkastajien (2 kpl) valinta vuosille 2008–2011 

Nykyiset tilintarkastajat ovat Eeva Taponen ja Hannu Tukiainen ja varatilintarkas-

tajat ovat Leena Kuusaro ja Pirkka Kärki 

 

12 Toimintasuunnitelman laatiminen seuraavalle kaudelle 

Sukuneuvosto ehdottaa seuraavia: 

– Sukukirjan kokoaminen: sukutaulut ja pienimuotoinen tutkielma Kurvisten his-

toriasta 

– Sukuviirin toteuttaminen 

– Muuta? 

 

13 Sukuseuran uuden kunniapuheenjohtajan ja uusien kunniajäsenten kutsuminen 

 

14 Sukuseuran jäsenyysperusteiden muuttaminen 

Sukuseuraan on jäseneksi hakenut sellaisia henkilöitä, jotka ovat syntyperältään 

Kurvisia, mutta eivät täytä sääntöjen 4. pykälää: ”Yhdistyksen jäseneksi voidaan 

hyväksyä jokainen, joka polveutuu Paavo Kurvisesta, syntynyt 1713, tai jostain ai-

kaisemmasta kantaisästä, mikäli sellainen myöhemmin voidaan saada selville, ja 

hänen puolisonsa.” 

Koska tällä hetkellä ei ole tiedossa aiempaa kantaisää, mutta seuran jäsenyyttä ha-

keneet henkilöt selvästikin ovat sukujuuriltaan Kurvisia, ehdottaa sukuneuvosto 

sääntöjen 4. pykälän muuttamista seuraavaan muotoon: ”Yhdistyksen jäseneksi 

voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Paavo Kurvisesta (syntynyt 1713), tai 

muusta Kurvisten kantaisästä joka edeltää Paavo Kurvista taikka jonka sukulai-

suus voidaan suurella todennäköisyydellä osoittaa, ja hänen puolisonsa.” 

 

15 Sukututkimuksen aloittaminen; selvitettävänä mm. yhteys Ristiinan ja Kuusamon 

Kurvisiin 

 

16 Muut esille tulevat asiat 

 

17 Kokouksen päättäminen 

 

 

 

Sukuneuvosto 
 


