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Yleistä 

Kurvisen sukuyhdistys r.y.:n sukutapaaminen järjestettiin 9.-10.7.2005 Ilomantsissa, Mekrijärven 

tutkimusasemalla. Sääntömääräisen sukukokouksen lisäksi tapaamisen aikana kuultiin Laura Jetsun 

esitelmä runonlaulajista sekä nautittiin argentiinalaisen Martin Alvaradon sametinpehmeästä äänes-

tä hänen esittäessään sekä suomalaisia että argentiinalaisia tangoja. Martin esitti mm. Liljankukan, 

jonka hän on itse sanoittanut espanjaksi. 

 

Tapaamisessa kuultiin myös ensimmäiset, perinteeksi ajatellut, sukuhaarojen esittelyt. Näiden esit-

telyjen tarkoitus on tuoda eri sukuhaarojen jäseniä tutummiksi toisilleen. kuulimme neljä hyvinkin 

erilaista esittelyä, jotka olivat: Kärkien haara (esittelijänä Pirkka Kärki), Ukko-Heikin haara (Lippe 

Kähkönen), Kuusarojen haara (Sari Manninen) sekä Turpeisen haara (Pirkko Kilpi). 

 

Toiminta 

Sukuyhdistyksen ja sukuneuvoston kyseisen kauden toiminnan suuntaviivat määriteltiin kesällä 

2005 sukukokouksen yhteydessä. 

 

Sukukokouksessa päätetyssä toimintasuunnitelmassa mainitut kohdat ovat toteutuneet seuraavasti: 

– Seuraava tapaaminen järjestetään 2008, mahdollisesti Ilomantsissa. 

Sukutapaaminen järjestetään 5.-6.7.2008, Ilomantsissa Mekrijärvellä 

– Sukuseuran viiri toteutetaan 

Viirin toteutus on kesken; lähinnä odotetaan viirin tilaamisesta kiinnostuneiden henki-

löiden ilmoittautumista. Tällä hetkellä kiinnostuneita henkilöitä on kolme kappaletta. 

– Kotisivujen kehittämistä jatketaan, esitettiin esim. keskustelupalstan avaamista 

Asia on kesken 

 

Arkistonhoitaja Eero Kurvinen on siirtänyt sukuseuran valokuvat Internetiin, Picasa-albumiin. Siel-

lä ne ovat kaikkien seuran jäsenten nähtävillä. Albumin osoite on: 

http://picasaweb.google.com/kurvissuku/KurvissuvunKuvaAlbumi?authkey=u_JOsdt0TfQ 

Albumin kuvien kuvatekstit tulevat kokonaan näkyviin, kun hiiren osoitin siirretään kuvan päälle. 

 

Atk:lle siirrettyjä sukutauluja on täydennetty toimikauden aikana sitä mukaa, kun uusia tietoja on 

tullut esille. 

 

Jäsentiedostojen siirtäminen Jäseri-ohjelmaan on aloitettu. 

 

Syksystä 2006 alkaen sukuneuvosto on keskittynyt valmistelemaan kesän 2008 sukutapaamista. 

 

Jäsenistö 

Sukukokouksessa yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin seuraaviksi: 

- varsinainen jäsenmaksu on 10–20 €/ruokakunta/vuosi 

- ns. tervetuliaisjäsenmaksu (jäseneksi liityttäessä ensimmäisen vuoden jäsenmaksu) on 10 

€/ruokakunta 

- ainaisjäsenmaksu on 150 €, ainaisjäsenmaksu on henkilökohtainen 

http://picasaweb.google.com/kurvissuku/KurvissuvunKuvaAlbumi?authkey=u_JOsdt0TfQ
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Jäsenmaksun maksaneiden määrä toimikauden aikana on vuosittain hieman vaihdellut: 

Vuonna 2005 maksaneita ruokakuntia oli 111 kpl 

Vuonna 2006 81 kpl 

Vuonna 2007 101 kpl. 

 

Tällä hetkellä seuran osoiteluettelossa on 225 ruokakunnan osoitteet. 

 

Hallinto 

Sukuneuvosto hoiti yhdistyksen asioita sukukokousten välisenä aikana sääntöjen mukaisesti. Ker-

tomuskautena kokouksia oli yhteensä 9 kappaletta, jotka yhtä lukuun ottamatta olivat yhtäaikaisia 

puhelinkokouksia. Yhtään kokousta ei peruutettu osanottajien puutteen vuoksi. 

 

Sukuneuvoston kokoonpano oli seuraavanlainen: 

varsinaiset jäsenet   varajäsenet 

Pekka Kärki, puheenjohtaja  Kalle Kärki 

Eija Karine, varapuheenjohtaja  Helka Kukkola 

Eeva-Riitta Kilpi, sihteeri ja rahastonhoitaja Matti Kuusaro 

Eero Kurvinen   Jyrki Jalkanen 

Risto Kurvinen   Maija Törmänen 

Eine Räsänen   Sari Manninen 

Varajäsenet eivät ole varsinaisten jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä, vaan kokoukseen on pyy-

detty tilanteen mukaan varajäsen, jonka kalenterista on löytynyt tilaa. 

 

Rahastonhoitajana toimi seuran sihteeri Eeva Kilpi-Nevalainen 

Merkkipäivävastaavana toimi Eeva Taponen. 

Suvun arkistoa hoiti Eero Kurvinen. 

Tilintarkastajia olivat Eeva Taponen ja Hannu Tukiainen. Varatilintarkastajia olivat Leena Kuusaro 

ja Pirkka Kärki. 

 

Talous 

Yhdistyksellä on pankkitili Ilomantsin Osuuspankissa. Tiliin on käyttöoikeus puheenjohtajilla ja 

sihteeri/taloudenhoitajalla. Tarkastelupäivänä 30.5.2008 rahaa tilillä oli 3599,98 euroa. Tarkemmin 

talousasiat on selostettu erillisessä tilikertomuksessa. 

 

Huomioinnit 

Sukuseuran puolesta huomioitiin sukukokouspäätöksen mukaisesti jäseniä merkkipäivien ja hauta-

jaisten johdosta. Huomiointeja koko kertomuskautena oli yhteensä 32 kpl. 
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