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Sukukokous lähestyy, arvoisat sukulaiset! 
 
Kolme vuotta on pian kulunut edellisestä tapaamisesta ja tapaamisen muistot lämmittävät 
mieltä edelleen! Tulevan kesän sukutapaaminen luo varmasti lisää upeita muistoja! 
 

Edellisessä jäsenkirjeessä oli virheellinen aika tulevan kesän tapaamiselle. Jos olet merkin-

nyt kalenteriisi kyseisen ajan, niin korjaathan sen! Tulevana kesänä tapaamme 5.-6.7.2008 
Ilomantsissa, Mekrijärven tutkimusasemalla. Sääntömääräisen sukukokouksen 

lisäksi viikonlopun aikana on luvassa paljon muutakin kiinnostavaa ohjelmaa. 
 

Aiemmista vuosista poiketen ohjelma jatkuu täysipainoisesti sunnuntainakin. Silloin on 
mahdollista nauttia esiäitimme, runonlaulaja Mateli Kuivalattaren elämästä kertovasta 
musiikkiesityksestä ”Minä olen Mateli”. Sunnuntaina on myös mahdollista saada lounasta 
tutkimusasemalta, jos syöjiä löytyy vähintään 15 kappaletta. Kertokaa ilmoittautuessanne, 
haluatteko syödä myös sunnuntaina.  
 

Tämän kirjeen liitteenä on sukutapaamisen ohjelma. Seuraavassa tarkempia tietoja osallis-
tumispaketeista, kustannuksista, ilmoittautumisesta ym. tarpeellisesta. 
 

Osallistumispaketit: 
Majoituksista ja ruokailuista on koottu muutama paketti, joista jokainen voi valita mielei-
sensä. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 
1. Täysihoitopaketti (majoitus, kaikki ruokailut, ohjelmat ja osallistumismaksu) 

– aikuiset 60 euroa (majoitus 2 h huoneissa; 1 h huone lisämaksusta) 
– 4-14 v. 50 euroa 

2. Ateriapaketti (kaikki ruokailut, ohjelmat ja osallistumismaksu) 
– aikuiset 30 euroa 
– 4-14 v. 20 euroa 

3. Osallistumispaketti (ohjelmat ja osallistumismaksu) 
– hinta kaikille sama 10 euroa 

Alle 4-vuotiailta ei peritä maksuja sikäli kun eivät tarvitse majoittuessaan omaa petipaik-
kaa. Lauantai-iltana sukuseura tarjoaa iltapalaksi nuotiolettuja ja kahvia. Lisäksi on mah-
dollista ostaa grillimakkaraa sekä virvoitusjuomia. 
Aterioita voi lunastaa myös erikseen (lounas, päivällinen, aamupala). 
 
Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä toukokuun loppuun mennessä. Ilmoittautua voi: 
1. Postitse osoitteeseen: 

Kurvisen sukuyhdistys ry. 
c/o Kilpi-Nevalainen 
Kankurintie 3 
80220 HAMMASLAHTI 

2. Sähköpostitse: kurvisen.sukuyhdistys@elisanet.fi 
3. Puhelimitse: 050–493 2033 / Eeva Kilpi-Nevalainen (HUOM! Puhelinilmoittau-

tumisia EI 14.-29.3.08, olen matkoilla) 
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Muistakaa ilmoittautumisen yhteydessä kertoa seuraavat asiat: 

- kuinka monta henkeä on tulossa mukaan; kuinka monta lasta (lasten iät!) 
- minkä/mitkä paketit otatte 
- tarvitsetteko erityisruokavalioita 

 

Osallistumismaksut voi suorittaa kahdella tavalla: 
A) Mekrijärvellä lauantaina 5.7. ilmoittautumisen yhteydessä. 
B) Sukuseuran tilille kesäkuun puoliväliin mennessä. Valitessasi tämän vaihtoehdon, 

kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

Ajo-ohje tutkimusasemalle: 
Ilomantsiin me kaikki osaamme, ja sieltä pääsemme tutkimusasemalle seuraavia ohjeita 
noudattamalla: Noin kilometri keskustasta Enoon päin kääntyy tie Hattuvaaraan ja Naar-
vaan (numero 522). Ajellaan noin 10 kilometriä. Kun vasemmalla puolella alkaa häämöttää 
iso Mekrijärvi, niin on aika hiljentää vauhtia. Järven jälkeen tulee kyltti Mekrijärvi 3. Sitä 
tietä pitkin körötellään nuo mainitut kolme kilometriä, ja peltoaukeiden keskellä näkyy 
tienviitta vasemmalle ”Mekrijärven tutkimusasema”. Tieltä on matkaa asemalle noin 400 
metriä, ja perillä ollaan. 
Tutkimusasemaan nettisivut löytyvät osoitteesta: www.joensuu.fi/mekri 
Muistakaa jälleen seuraavat asiat: 

- Lemmikkieläimiä EI SAA tuoda tutkimusasemalle. 
- Ottakaa mukaan reilusti hyttyskarkotteita; näitä ”ystäviä” riittää! 

 

Stipendit 
Sukuseuran stipendit ovat haettavissa. Hakuaika päättyy 30.4.2008. Lisätietoja ja hakuoh-
jeet saa sihteeriltä, yhteystiedot löytyvät sivun yläosasta. 
 

Jäsenmaksu 
Näin vuoden alussa on aika maksaa jäsenmaksu, jonka suuruus on 10–20 euroa/ruoka-
kunta/vuosi. Jäsenmaksut ovat seuran ainoa tulonlähde, joten jokainen euro on tärkeä! 
 
 

Tässä tärkeimmät tiedot kesän tapaamisesta. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos haluatte lisä-
tietoja! Lämpimästi tervetuloa mukaan! 
 
 
 
Pekka Kärki    Eeva Kilpi-Nevalainen 
sukuseuran puheenjohtaja  sihteeri 
 

Liitteet: Jäsenmaksupankkisiirto 
Sukutapaamisen ohjelma 
Sukukokouksen esityslista, tilinpäätökset vv. -05, -06 ja -07 sekä talousarvio-
esitys kaudelle 08–11 
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