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Lämmin tervehdys Pohjois-Karjalasta! 

 

 
Talven tähän asti kovimmat pakkaset ovat onnellisesti takana. Meillä 

täällä Pyhäselässä mittarilukema tipahti viikonloppuna lähes 35 asteeseen, mut-
ta hengissä kuitenkin selvittiin. Toivottavasti muutkin selvisivät koko maata koe-
telleista pakkasista kunnialla! 

 
Jäsenmaksuista 
Viime kesän sukukokouksessa tehdyn päätöksen mukaan tämän toi-

mikauden aikana jäsenmaksu on 10–20 euroa/ruokakunta/vuosi. Perinteisen 
postin mukana jäsenkirjeen vastaanottaville on liitteenä jäsenmaksupankkisiirto. 

HUOM! Sähköpostin kautta tulevassa kirjeessä pankkisiirto ei ole liitteenä, koska 
jokaisella on henkilökohtainen viitenumero (ethän käytä kenenkään muun viite-
numeroa!) ja pankkisiirron lähettäminen jokaiselle erikseen veisi melkoisesti ai-

kaa. Joten jos tarvittavat tiedot (tilinumero, viitenumero) ovat kadonneet tai et ole 
vielä saanut ensimmäistäkään jäsenmaksupankkisiirtoa, voit tiedustella niitä 

sihteeriltä. Yhteystiedot löytyvät kirjeen ylälaidasta. 
Syksyllä kerroinkin jo, että uutena otetaan käyttöön ns. tervetuliais-

jäsenmaksu, ts. ensimmäisenä jäsenyysvuonna jäsenmaksu on 10 eu-

roa/ruokakunta/vuosi. Toki jo ensimmäisenä jäsenyysvuonnakin saa maksaa 
enemmän jos haluaa! 

Samoin kesän sukukokouksessa päätettiin palauttaa käyttöön ainais-

jäsenmaksu, jonka suuruudeksi määriteltiin 150 euroa. Sukuneuvosto sai teh-
täväkseen määritellä maksun tarkemmat raamit ja viime kokouksessa tehtiin 

seuraavanlaisia päätöksiä: 
– Ainaisjäsenmaksu on henkilökohtainen ja käsittää ainaisjäsenmaksun 
maksaneen henkilön kanssa samassa osoitteessa asuvat 

– Kun esim. perheen lapset muuttavat pois kotoa, he eivät enää kuulu sa-
maan ruokakuntaan joten heidän on maksettava itse ainaisjäsenmaksunsa 

– Ainaisjäsenmaksun voi maksaa vasta jäsenen täytettyä 18 vuotta. 
– Ainaisjäsenmaksu maksetaan samalle tilille ja samalla viitenumerolla kuin 
jäsenmaksu 

Muutama vuosi sitten muutama henkilö muisteli, että heidän ainaisjäsenmak-
sunsa on maksettu jo aikoinaan eli eivätkö he siinä tapauksessa ole jo vapaute-
tut jäsenmaksusta. Neuvosto keskusteli asiasta ja tuli siihen lopputulokseen, et-

tä koska kyseiset maksut on suoritettu jo noin 50 vuotta sitten, on aika aloittaa 
puhtaalta pöydältä eli joskus maksetut ainaisjäsenmaksut nollataan. 

 
Valokuva-albumi netissä 
Suvun arkistonhoitaja Kurvisen Eero on koonnut suvun yhteisen va-

lokuva-albumin nettiin. Sieltä löytyy mm. kuvia viime kesän sukukokouksesta. 
Albumi löytyy seuraavasta osoitteesta: 
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http://album.fotosafe.com/altiapp/amp/amp.fcg?GSTLOGIN=&ALBUMID=2MM
BwDclLwIDMj&PASSWD=I1GXVnH32T&LANG=fi 

Albumiin kootaan kansioita, joiden aiheet vaihtelevat suvun historiasta jäsenten 
tapaamisiin muulloinkin kuin sukukokouksissa. Me kaikki voimme osallistua 
albumin kokoamiseen ja ylläpitämiseen lähettämällä valokuvia Eerolle. Mieluiten 

sähköpostilla (mahdollisimman vähän pakattuna) tai perinteisen postin välityk-
sellä. Eeron yhteystiedot löytyvät kotisivuilta linkistä ”sukuneuvosto” ja sihteeril-

tä. ALBUMISSA OLEVIA KUVIA EI SAA LEVITTÄÄ EIKÄ KÄYTTÄÄ JULKISES-
TI, ne on tarkoitettu vain suvun jäsenille henkilökohtaisesti! 
 

Pöytästandaari 
Sukuseuran tunnuksella varustettua viiriä on tilattu seuran varas-

toon, joten sen tilaaminen on entistä helpompaa. Hinta on 25 euroa + postikulut. 
Tiedustelut ja tilaukset sihteeriltä. Viiriin voi tutustua netissä kotisivuilla (etusi-
vu – toiminta – tuotteet – vaakuna). 

 
Isännänviiri 
Sukukokouksessa kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelmaan 

kirjattiin suvun tunnuksella varustetun isännänviirin toteuttaminen. Neuvosto 
onkin ryhtynyt toimeen ja nyt kartoitamme alustavasti, kuinka moni olisi kiin-

nostunut hankkimaan viirin itselleen. Viiristä ei ole vielä tarkempia tietoja, mutta 
te, joita viirin hankkiminen mahdollisesti kiinnostaa, ilmoittakaa sihteerille, niin 
asia etenee! 

 
Sukukokous vuonna 2008 

Sukuneuvosto on jo aloittanut seuraavan sukukokouksen alustavat 
valmistelut. Kokous pidetään todennäköisesti perinteiden mukaan Ilomantsissa, 
tarkempi kokouspaikka päätetään myöhemmin. Nyt neuvosto toivookin, että jä-

senet kertoisivat toiveita ja ideoita kokousta varten. Olkaa yhteydessä! 
Myös viime kesänä aloitettuja sukuhaarojen esittelyjä tullaan jatka-

maan kuten syksyllä kerroin. Pohtikaahan keskenänne, olisiko seuraavassa ko-

kouksessa teidän vuoronne ja ilmoittautukaa sihteerille! 
 

Kotisivut 
Muistathan myös sukuseuran kotisivut tutussa osoitteessa: 

www.genealogia.fi/sukus/kurvinen. Sieltä löytyvät jo totuttuun tapaan vanhat 

jäsenkirjeet, muistoja menneiltä ajoilta, tunnetuimpien sukulaistemme esittelyjä, 
tietoja tilattavista sukuseuran tuotteista sekä viimeisimmän sukukokouksen pöy-

täkirja ja muut kokoukseen liittyneet paperit. 
 
 

Tässäpä tärkeimpiä kuulumisia. Pidetään yhteyttä puolin ja toisin! Muistathan 
maksaa jäsenmaksun! 
 

 
 

Eeva Kilpi 
sukuseuran sihteeri 
 

Liite jäsenmaksupankkisiirto 
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