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Sääntömääräinen varsinainen sukukokous 

 

Aika: Lauantai 5.7.2008, alkaen kello 13.00 

Paikka: Mekrijärven tutkimusasema, Ilomantsi 

Läsnä: Luettelo läsnäolijoista liitteenä 

 

 

 

 

 

1 Kokouksen avaus 

Sukuseuran puheenjohtaja Pekka Kärki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat terve-

tulleiksi. 

 

Vietettiin hiljainen hetki suvun poisnukkuneiden jäsenten muistoksi. 

 

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Kokouksen järjestäytyminen: 

– puheenjohtajaksi valittiin Elias Kärki 

– sihteeriksi kutsuttiin Eeva Kilpi-Nevalainen 

– pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Kärki ja Toini Sanila 

 

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Sihteeri huomautti esityslistan yhdeksännessä pykälässä olevasta virheestä koskien 

nykyisen jäsenmaksun suuruutta. Virhe korjattiin ja pykälään 16 lisättiin stipendin 

myöntäminen, minkä jälkeen työjärjestys hyväksyttiin. 

 

5 Sukuyhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta 

Sihteeri kävi lyhyesti lävitse toimintakertomuksen edelliseltä toimintakaudelta. Toi-

mintakertomus hyväksyttiin. 

 

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

linpäätöksistä liitteenä kokouskutsussa 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilit ja tilintarkastajien lausunnot kuluneelta toimin-

takaudelta. 

 

7 Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sukuneuvostolle ja 

yhdistyksen toimihenkilöille 

Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaudet myönnettiin. 

 

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

Ali- ja ylijäämät siirretään oman pääoman tilille. 
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9 Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen. Ensimmäisen vuoden jäsenmaksu, ns. 

tervetuliaisjäsenmaksu on 10 euroa/rk/v, jäsenmaksu on 10-20euroa/rk/v ja ainais-

jäsenmaksu on 150 euroa/hlö (henkilökohtainen) 

Sukuneuvosto ehdotti varsinaisen jäsenmaksun korottamista 5 €:lla. Keskustelun ai-

kana tehtiin vastaehdotus, jossa esitettiin jäsenmaksun pitämistä ennallaan. Ehdotusta 

ei kannatettu, joten sukuneuvoston ehdotuksen mukaan päätettiin jäsenmaksu nostaa 

15–25 €:oon. Muut jäsenmaksut pidettiin ennallaan. 

 

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

seuraavalle toimikaudelle. Nykyinen sukuneuvosto: 

Sukuneuvostoon valittiin seuraavat sukuseuran jäsenet: 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 

Pekka Kärki, Helsinki   Maija Törmänen, Pyhäselkä 

Eija Karine, Savitaipale   Sari Manninen, Joensuu 

Eero Kurvinen, Ilomantsi   Anne Järvi, Vantaa 

Eeva Kilpi-Nevalainen, P.selkä  Elina Kerälä, Parola 

Pirkka Kärki, Pirkkala   Paavo Kärki, Pirkkala 

Matti Kuusaro, Äänekoivisto  Johanna Suurpää, Helsinki 

 

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

Nykyiset tilintarkastajat ovat Eeva Taponen ja Hannu Tukiainen ja varatilintarkastajat 

ovat Leena Kuusaro ja Pirkka Kärki 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Hannu Tukiainen ja Matti S. Pitkänen. Varati-

lintarkastajiksi valittiin Leena Kuusaro ja Pirkka Kärki. 

 

12 Toimintasuunnitelman laatiminen seuraavalle kaudelle 

Sukuneuvosto ehdottaa seuraavia: 

– Sukuviirin toteuttamista jatketaan 

– Aloitetaan sukukirjan kokoaminen. Pekka Kärki esitteli sukukirjaideaa. Kirjaan tuli-

si sukutaulujen lisäksi pienimuotoinen historiikki suvun vaiheista ja mahdollisesti 

henkilökuvia joistakin suvun jäsenistä. Kirjan rahoittamiseksi ehdotettiin mm. ennak-

komyyntiä ja tekijäksi esim. opiskelijaa suvun piiristä. 

– Sukuneuvosto pohtii nuorison kiinnostuksen herättämistä; kuinka saadaan nuoria 

mukaan toimintaan. Katseet suunnataan enemmän tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. 

Esille nousi seuraavanlaisia ideoita: musiikkikurssi nuorille, retkeilyä. 

– Seuran jäsenille annetaan mahdollisuus tehdä itsestään tai ruokakunnastaan esittely 

seuran kotisivuille 

– Toivomus-/ aloitelaatikon saaminen sukukokoukseen ja kotisivuille 

– Kuvien keräämistä Picasa-albumiin jatketaan 

– Ehdotettiin myös sukutapaamisen järjestämistä vaihteeksi muualla kuin Ilomantsis-

sa, esimerkiksi Kiuruvedellä. Kokouksen teemaksi ehdotettiin karjalaista ruokaperin-

nettä 

 

13 Sukuseuran uuden kunniapuheenjohtajan ja uusien kunniajäsenten kutsuminen 

Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Eeva Taponen Joensuusta ja kunniajäseniksi Toini 

Sanila Sevettijärveltä, Elias Kärki Pirkkalasta sekä Eero Kurvinen Ilomantsista. 
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14 Sukuseuran jäsenyysperusteiden muuttaminen 

Sukuseuraan on jäseneksi hakenut sellaisia henkilöitä, jotka ovat syntyperältään Kur-

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

jokainen, joka polveutuu Paavo Kurvisesta, syntynyt 1713, tai jostain aikaisemmasta 

kantaisästä, mikäli sellainen myöhemmin voidaan saada selville, ja hänen puolison-

sa.” 

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

neet henkilöt selvästikin ovat sukujuuriltaan Kurvisia, ehdottaa sukuneuvosto sääntö-

jen 4. pykälän muuttamista seuraavaan muotoon: ”Yhdistyksen jäseneksi voidaan hy-

väksyä jokainen, joka polveutuu Paavo Kurvisesta (syntynyt 1713), tai muusta Kurvis-

ten kantaisästä joka edeltää Paavo Kurvista taikka jonka sukulaisuus voidaan suurel-

la todennäköisyydellä osoittaa, ja hänen puolisonsa.” 

Keskustelun jälkeen päätettiin pitää seuran sääntöjen sanamuoto entisellään. 

 

15 Sukututkimuksen aloittaminen; selvitettävänä mm. yhteys Ristiinan ja Kuusamon 

Kurvisiin 

Sukututkimusta suoritetaan sukukirjan kokoamisen myötä. Katsotaan, mitä löytyy. 

 

16 Muut esille tulevat asiat 

– Sukuseuran stipendi (100 €) luovutettiin Saara Lindahlille 

– Sunnuntaina kukkalaitteet Matelin haudalle ja Pietari Kurvisen muistomerkille las-

kevat Toini Sanila ja Eija Karine. Airueina toimivat Lippe Kähkönen ja Saara Lindahl 

 

17 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia aktiivisesta kokouksesta ja päätti kokouksen kel-

lo14.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elias Kärki   Eeva Kilpi-Nevalainen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

 

 

 

 

Mikko Kärki   Toini Sanila 


