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Tervehdys Pohjois-Karjalasta 
 

Vuosi on vierähtänyt edellisestä jäsenkirjeestä, joten on aika päivittää suku-
seuran kuulumisia. Sukuneuvosto aloitti kuluneena syksynä tulevan sukukokouksen 

suunnittelun. Seuraava sukukokous järjestetään 7.-8.7.2008, Ilomantsissa. Tällä het-

kellä kokouksen pitopaikaksi vaihtoehtoina ovat Möhkön ruukkialue ja viime kokouksesta 
tuttu Mekrijärven tutkimusasema, tarkempi paikka päätetään myöhemmin. Laittakaa su-
kukokouksen ajankohta muistiin! 
 

Seuraavan kokouksen teemaksi valittiin ”Suvun nuoret taitajat”. Tällä tee-
malla sukuneuvosto haluaa nostaa esiin sukumme nuorempaa polvea, josta löytyy monen 
alan osaajia: soittajia, kirjoittajia, laulajia jne. Neuvosto mietti viime kokouksessaan lähi-
piiristään henkilöitä, jotka täyttävät ko. määreet ja saimme kasaan jonkinlaisen listan, mut-
ta näiden henkilöiden lisäksi pyydämme nyt muitakin halukkaita esiintyjiä ilmoittautu-
maan sihteerille mahdollisimman pian! 
 

Sukuseuran tuotteet 
Muistattehan, että mm. sukuseuran tunnuksella varustettua pöytästandaaria, 

kirjekuoria ja 50-vuotishistoriikkia on koko ajan saatavilla. Tuotteisiin voi tutustua suku-
seuran kotisivuilla ja tarkempia tietoja saa myös sihteeriltä. Tuotteiden tilaukset tehdään 
myös sihteerille. Suvun isännänviirin suunnittelu on hyvässä vauhdissa, edelleen kerätään 
listaa kiinnostuneista viirin hankkijoista. 
 

Sähköpostiosoitteet 
Seuran osoitelistalla on tällä hetkellä noin 80 jäsenen sähköpostiosoite. 

Enemmänkin osoitteita joukkoon mahtuu, joten jos käytössänne on sähköposti, niin kerto-
kaa se myös seuralle! Etuna sähköpostin käytöstä on mm. se, että jäsenkirjeet tulevat no-
peammin perille. Joitakin jäsentiedotteita lähetetään eri syistä johtuen vain ”sähköpostijä-
senille”, koska joskus asiat vaativat nopeaa reagointia. Varsinaiset jäsenkirjeet tulevat 
edelleenkin aina kaikille jäsenille. 
Muistattehan myös päivittää mahdolliset sähköpostiosoitteissa tapahtuvat muutokset! 
 

Jäsenmaksuista 
Tämän kirjeen liitteenä on kuluvan vuoden jäsenmaksupankkisiirto. Tällä ker-

taa laitan pankkisiirron myös sähköpostin kautta tuleviin jäsenkirjeisiin. Ottakaa talteen 
seuran tilinumero ja maksamisessa tarvittava henkilökohtainen viitenumeronne tulevia 
vuosia varten. (Tiedot saa kyllä jatkossakin sihteeriltä.) Muistathan maksaa jäsenmaksun!  
 



 
 
 
Viime vuonna jäsenkirje lähetettiin 229 ruokakunnalle, joista jäsenmaksun maksoi 81 

ruokakuntaa. Eli vajaa puolet jäsenistöstä. Sukuseuran juoksevat asiat hoidetaan jäsen-
maksutulojen avulla, joten maksusi tulee todelliseen tarpeeseen yhteiseksi hyväksi! 

Kuten varmaan muistatte, jäsenmaksussa on seuraavanlaisia vaihtoehtoja: 
– Kuluvan toimintakauden aikana jäsenmaksu on 10–20 €/ruokakunta/vuosi.  
– Käytössä on myös ns. tervetuliaisjäsenmaksu, ts. ensimmäisenä jäsenyys-

vuonna jäsenmaksu on 10 €/ruokakunta/vuosi. Toki jo ensimmäisenä jäsenyysvuonnakin 
saa maksaa suuremman jäsenmaksun jos haluaa! 

– Ainaisjäsenmaksu otettiin jälleen käyttöön. Sen suuruudeksi määrättiin 150 

euroa. Tarkempia tietoja ainaisjäsenmaksusta voi kysellä sihteeriltä (yhteystiedot löytyvät 
kirjeen alusta). 
 

Nettiosoitteessa ”www.ilomantsi.fi” voi käydä tutkimassa Ilomantsin kuulu-
misia ja tapahtumakalenteria. ja muistattehan myös seuran omat kotisivut osoitteessa: 
www.genealogia.fi/sukus/kurvinen. Sieltä löytyvät entiseen tapaan vanhat jäsenkirjeet, 
tietoa suvun historiasta ja myytävistä tuotteista ynnä muuta mukavaa. 
 

Tässä lyhyesti tärkeimpiä kuulumisia Kurvisen sukuyhdistyksen puitteissa. 
Ottakaa yhteyttä, jos mieleenne tulee jotakin kysymistä, haluatte esittää toivomuk-
sia/ehdotuksia esim. koskien sukukokousta tai suvun toimintaa, tai vaikka ihan muuten 
vain haluatte kertoa kuulumisianne! 
 

Oikein hyvää talven jatkoa kaikille. Näkemisiin viimeistään reilun vuoden 
päästä kesällä Ilomantsissa! 
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