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Arvoisat Kurvissukuiset! 
 
 

Kesä alkaa pikkuhiljaa kääntyä kohti syksyä joten on aika kerrata mennyttä ja alkaa ajatel-
la tulevia koitoksia ja toimintaa. 
 
Kiitokset 
Aivan ensimmäiseksi uusi sukuneuvosto kiittää sukuseuran puheenjohtajuuden jättänyttä 
Elias Kärkeä ja sukuneuvoston jäsenyydestä luopunutta Pirkka Kärkeä. Teidän panoksen-
ne seuran ja erityisesti neuvoston toimintaan kuluneina vuosina oli suurenmoinen! Toivot-
tavasti pystymme tulevaisuudessa edes lähelle samaan. 
 
Sukutapaaminen 
Menneenä kesänä tapasimme jälleen Ilomantsin laulumailla sukukokouksen merkeissä. 
Heinäkuun alun aurinkoisena viikonloppuna saapui Mekrijärven tutkimusasemalle lähes 
sata osanottajaa seuraamaan monipuolista ja mielenkiintoista ohjelmaa. Uutena ohjelma-
muotona saimme kuulla neljän sukuhaaran esittelyt. Tutummiksi meille tulivat Kärjen, 
Ukko-Heikin, Karjunen/Kuusaron ja Turpeisen sukuhaarat. Nämä sukuhaarojen esittelyt 
herättivät niin paljon kiinnostusta, että perinnettä tullaan varmasti jatkamaan seuraavissa-
kin sukutapaamisissa! Nyt voisivat muiden sukuhaarojen jäsenet keskuudessaan pohtia 
valmiiksi, olisiko ensi kerralla teidän sukuhaaranne esittelyn vuoro? Halukkaat voivat il-
moittautua sihteerille tai jollekin muulle sukuneuvoston jäsenelle. 
 
Toinen pääaihe tänä vuonna olivat runonlaulajat. Tästä aiheesta kertoi tutkimusaseman 
amanuenssi Laura Jetsu aidolla tapahtumapaikalla, nimittäin Sissolan tuvassa, joka pullis-
teli kiinnostuneita kuulijoita; osa joutui jopa jäämään eteisen puolelle. Tietopuolisemman 
esitelmän jälkeen Päivikki Janhunen esitti savitaipalelaisen Eira Vainikan Matelin henkeen 
kirjoittamia, mutta nykypäivään sijoittuvia runoja. 
 
Lauantain kohokohta koitti, kun tapaamisen yllätysesiintyjä, argentiinalainen laulaja Martin 
Alvarado asteli lavalle ja hurmasi ainakin kaikki meidät naiskuuntelijat samettisen pehme-
ällä tenoriäänellään laulaen mm. argentiinalaisia tangoja. Kuin pisteenä iin päälle hän esitti 
Toivo Kärjen ”Liljankukan” espanjaksi omana sanoituksenaan. Vielä illan hämyssä, nuotion 
loisteessa Martin tunnelmoi akustisesti kitaran säestyksellä. 
 
Sunnuntaina osallistuimme perinteitä kunnioittaen jumalanpalvelukseen Ilomantsin ”sadan 
enkelin kirkossa”, minkä jälkeen laskimme kukkalaitteet lähetyssaarnaaja Pietari Kurvisen 
muistomerkille ja Mateli Kuivalattaren haudalle. Tapaamisen päätteeksi kokoonnuimme 
vielä hetkiseksi Parppeinvaaralle kuuntelemaan Martin Alvaradoa. Unohtumaton yhdistel-
mä: suomalainen kesäpäivä parhaimmillaan ja sametinpehmeä tenoriääni! 
 
Sukukokous 
Lauantaina pidettiin sukuseuran sääntömääräinen sukukokous. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntöjen määräämät asiat ja niiden lisäksi hyväksyttiin sukuneuvoston tekemä ehdotus 
sääntöjen 10. pykälän muuttamisesta. Kyseinen pykälä koskee seuran tilien päättämisen 
ja tarkastamisen aikataulua. 



 
 
Vilkasta keskustelua herätti seuran jäsenmaksun suuruus. Seuraavan kauden jäsenmak-
suksi määrättiin 10–20 euroa/vuosi/ruokakunta. Uutena tulee käyttöön ”tervetuliais-
maksu” eli liittymisvuonna ruokakunnan jäsenmaksu on 10 euroa. Lisäksi otetaan jälleen 
käyttöön jo aikoinaan säännöissäkin mainittu ainaisjäsenmaksu. Sen suuruudeksi mää-
rättiin 150 euroa. Se on henkilökohtainen, ei ruokakunnittainen kuten vuosittainen jäsen-
maksu. Sukuneuvosto päättää asiasta tarkemmin syksyn kuluessa ja näistä maksuasioista 
tiedotetaan lisää seuraavassa jäsenkirjeessä, joka lähetetään ensi vuoden alussa. 
 
Olethan muuten maksanut jäsenmaksusi? Sukuseurassamme on reilu kaksisataa jä-
senruokakuntaa, joista vain noin puolet on maksanut! Muistathan, että seuran toiminta 
on täysin riippuvaista jäsenmaksutuloista! Jos et muista, oletko maksanut jäsenmaksun tai 
olet kadottanut jäsenmaksupankkisiirtosi, ota yhteyttä sihteeriin. 
 
Seura sai myös uuden sukuneuvoston. Varsinaisiksi jäseniksi sukuneuvostoon valittiin 
seuraavat suvun jäsenet: 
Entisistä jäsenistä jatkavat Eeva-Riitta Kilpi Pyhäselästä, Eija Karine Savitaipaleelta sekä 
Eero Kurvinen ja Risto Kurvinen Ilomantsista. Uudet vahvistukset neuvostossa ovat Pekka 
Kärki Helsingistä ja Eine Räsänen Pyhäselästä. 
Varajäseniksi valittiin Kalle Kärki Hämeenlinnasta, Helka Kukkola Nurmijärveltä, Matti 
Kuusaro Valkosta, Jyrki Jalkanen Seinäjoelta, Maija Törmänen Pyhäselästä ja Sari Manni-
nen Joensuusta. 
 
Sekä vanhan että uuden sukuneuvoston puolesta esitän kiitokset kaikille sukukokoukses-
sa viihtyneille! Teitte jokainen osaltanne viikonlopusta ikimuistettavan. Kiitokset myös mo-
nista viesteistä, joita on tullut sukutapaamisen jälkeen. 
 
Sukuneuvosto 
Tuore sukuneuvosto piti järjestäytymiskokouksensa elokuun puolivälissä ja silloin valittiin 
sukuseuralle toimihenkilöt. Uusi puheenjohtaja on Pekka Kärki. Tutummaksi hänet meil-
le kaikille varmaankin tekee, kun kerron että Pekka on Toivo Kärjen poika. Hän jatkaa 
isänsä viitoittamalla tiellä aktiivisena toimijana suvun piirissä. Varapuheenjohtajana toimii 
edelleen Eija Karine. Sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Eeva-Riitta Kilpi. Suvun 
arkistosta vastaa edelleen Kurvisen Eero ja Taposen Eeva huolehtii jatkossakin merk-
kipäivien muistamisesta. Näihin henkilöihin kuten myös muihin neuvoston jäseniin kan-
nattaa siis ottaa yhteyttä jos mieleen tulee palautetta, toiveita tai uusia ideoita toiminnalle! 
 
Valokuva-arkistosta 
Heti ensimmäisessä kokouksessa Eero ryhtyi tomerasti toimeen ja pyysi välittämään toi-
veen, että koska useammallakin meistä oli kamera mukanaan Ilomantsissa, niin lähettäisit-
te valokuvia suvun arkistoon liitettäväksi. Kuvat voivat olla perinteisiä paperiversioita tai 
nykyaikaisia digikuvia Internetin välityksellä. Liittäkää kuvaan tiedot siinä olevista henkilöis-
tä sekä kuvausaika ja –paikka. Eeron yhteystiedot löytyvät tämän kirjeen lopusta sekä 
seuran nettisivuilta. Osoitehan on: www.genealogia.fi/sukus/kurvinen. Sieltä löytyvät myös 
muiden neuvoston varsinaisten jäsenten yhteystiedot! 
 
Poisnukkuneita 
Elokuun alussa meidät tavoitti kaksikin surullisempaa viestiä. Hilkka Kärki siirtyi ajasta iäi-
syyteen. Hilkka Kärki oli seuran toiminnassa mukana miehensä Armo Kärjen myötä, maati-
lan emännyyden ja ison lapsikatraan kasvattamisen ohella. 
Toinen poisnukkunut seuran jäsen on rajaseutupastori Arvo Salomaa, jonka totuimme nä-
kemään aivan viime vuosiin asti innokkaasti sukutapaamisissa mukana. Arvo Salomaa 
 

http://www.genealogia.fi/sukus/kurvinen


 
 
koki niin voimakkaasti yhteyttä meihin Kurvissukuisiin, että halusi liittyä sukuseuran jäse-
neksi, vaikka ei itse syntyjään Kurvinen ollutkaan.  
 
Osoitteistosta 
Aivan lopuksi muistuttaisin, että muuttaessanne kerrotte uuden osoitteenne myös suku-
seuralle. Koska jäsenkirjeitä lähetetään pari kertaa vuodessa, ehtii postin kuukauden mit-
tainen jälleenlähettämispalvelu useimmiten loppua ennen seuraavan kirjeen tuloa. Silloin 
kirjeet tulevat takaisin enkä aina pysty jäljittämään saajan uutta osoitetta. Haluattehan py-
syä ajan tasalla seuran tapahtumissa? 
Sähköposti on nykyisin paljon käytössä oleva yhteydenpitoväline ja jäsenkirjeen postitus 
toimii myös sitä kautta; sähköisesti kirje on itse asiassa nopeammin vastaanottajalla kuin 
perinteisen postin mukana! Eli jos teillä on käytössänne sähköpostiosoite, ilmoittakaa se 
seuralle. 
 
Tässäpä oli tärkeimpiä kuulumisia kuluneelta kesältä. Muistakaa, että voitte ottaa yhteyttä 
kehen tahansa sukuneuvoston jäseneen, kun tulee mieleen kysymyksiä, ideoita, toivo-
muksia… mitä vain sukuseuraa koskevaa! 
 
 
 
Oikein hyvää syksyn jatkoa, 
 
 
 
 
 
Pekka Kärki    Eeva-Riitta Kilpi 
puheenjohtaja   sihteeri 
Onnentie 14    Kankurintie 3 
00600 Helsinki   82200 Hammaslahti 
e-mail: pekka.karki@kolumbus.fi 
 
 
Arkistonhoitaja: 
Eero Kurvinen 
Matelintie 1, 82900 ILOMANTSI 
e-mail: eero.kurvinen@k-market.com 
 
 
Merkkipäivävastaava: 
Eeva Taponen 
Pohjolankatu 52, 80260 JOENSUU 
e-mail: eeva.taponen@luukku.com 
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