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Toimintakertomus kaudelta 5.7.2008 – 18.6.2011 
 

 

Yleistä 

Kurvisen sukuyhdistys r.y.:n sukutapaaminen järjestettiin 5. – 6.7.2008 Ilomantsissa, Mekrijärven 

tutkimusasemalla. Sääntömääräisen sukukokouksen lisäksi tapaamisessa tutustuimme lähemmin 

kansanopiston johtajan, P. J. I. Kurvisen jälkeläisiin. Tuota haaraa esitteli Mikko Eloranta Kuopios-

ta. 

Muu ohjelma oli Mateli-painotteinen: kokouksen teeman mukaan suvun nuoret taitajat esittelivät 

taitojaan: Suurpään perheyhtye esitti Toivo Kärjen säveltämiä Mateli Kuivalattaren runoja sekä 

Piipposen lasten kokoonpano esitti musiikkia. 

Sunnuntain aluksi kuulimme kirjallisuudentutkija Eija Komun puheenvuoron: "Niin on pitkät miun 

pihani..." - Mateli Kuivalattaren laulujen tunnoista ja tunnelmista. Puheenvuoron jälkeen vedimme 

henkeä ja nautimme lounasta, minkä jälkeen oli vuorossa Kulttuuriyhdistys Vääräpyörän upea mu-

siikki-teatteriesitys ”Minä olen Mateli”. 

 

Toiminta 

Sukuyhdistyksen ja sukuneuvoston kyseisen kauden toiminnan suuntaviivat määriteltiin kesällä 

2008 sukukokouksen yhteydessä. 

Sukukokouksessa päätetyssä toimintasuunnitelmassa mainitut kohdat ovat toteutuneet seuraavasti: 

- Sukuviirin toteuttamista jatketaan 

* Sukuviiri on toteutettu 

- Aloitetaan sukukirjan kokoaminen. Pekka Kärki esitteli sukukirjaideaa. Kirjaan tulisi suku-

taulujen lisäksi pienimuotoinen historiikki suvun vaiheista ja mahdollisesti henkilökuvia 

joistakin suvun jäsenistä. Kirjan rahoittamiseksi ehdotettiin mm. ennakkomyyntiä ja tekijäk-

si esim. opiskelijaa suvun piiristä. 

* Asia on kesken. Kesän 2011 sukukokouksessa päätetään jatkotoimista sukututkija 

Tuula Kiiskin esitelmän pohjalta 

- Sukuneuvosto pohtii nuorison kiinnostuksen herättämistä; kuinka saadaan nuoria mukaan 

toimintaan. Katseet suunnataan enemmän tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. Esille nousi 

seuraavanlaisia ideoita: musiikkikurssi nuorille, retkeilyä. 

* Asia on kesken 

- Seuran jäsenille annetaan mahdollisuus tehdä itsestään tai ruokakunnastaan esittely seuran 

kotisivuille 

* Asia on kesken 

- Toivomus-/ aloitelaatikon saaminen sukukokoukseen ja kotisivuille 

* Asia on kesken 

- Kuvien keräämistä Picasa-albumiin jatketaan 

* Kuvia lisätään albumiin sitä mukaa, kun jäsenet lähettävät kuvia 

- Ehdotettiin myös sukutapaamisen järjestämistä vaihteeksi muualla kuin Ilomantsissa, esi-

merkiksi Kiuruvedellä. Kokouksen teemaksi ehdotettiin karjalaista ruokaperinnettä 

* Kesän sukutapaaminen järjestetään Polvijärvellä 

 

 

Syksystä 2010 sukuneuvosto keskittyi valmistelemaan kesän 2011 sukutapaamista. 
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Jäsenistö 

Sukukokouksessa yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin seuraaviksi: 

- varsinainen jäsenmaksu on 15–25 € / ruokakunta / vuosi 

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

€/ruokakunta 

- ainaisjäsenmaksu on 150 €, ainaisjäsenmaksu on henkilökohtainen 

 

Jäsenmaksun maksaneiden määrä toimikauden aikana on vuosittain hieman vaihdellut: 

Vuonna 2008 maksaneita ruokakuntia oli 79 kpl 

Vuonna 2009 68 kpl 

Vuonna 2010 62 kpl. 

 

Tällä hetkellä seuran osoiteluettelossa on 147 ruokakunnan osoitteet. 

 

Hallinto 

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

tomuskautena kokouksia on ollut yhteensä 6 kappaletta, jotka olivat yhtäaikaisia puhelinkokouksia. 

Yhtään kokousta ei peruutettu osanottajien puutteen vuoksi. 

 

Sukuneuvoston kokoonpano oli seuraavanlainen: 

Varsinaiset jäsenet:   Varajäsenet: 

Pekka Kärki, Helsinki   Maija Törmänen, Pyhäselkä 

Eija Karine, Savitaipale   Sari Manninen, Joensuu 

Eero Kurvinen, Ilomantsi   Anne Järvi, Vantaa 

Eeva Kilpi-Nevalainen, Polvijärvi  Elina Kerälä, Parola 

Pirkka Kärki, Pirkkala   Paavo Kärki, Pirkkala 

Matti Kuusaro, Äänekoivisto  Johanna Suurpää, Helsinki 

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 Eija Karine 

Suvun arkistoa hoiti Eero Kurvinen. 

Tilintarkastajia olivat Matti S. Pitkänen ja Hannu Tukiainen. Varatilintarkastajia olivat Leena Kuu-

saro ja Pirkka Kärki. 

 

Talous 

Yhdistyksellä on pankkitili Ilomantsin Osuuspankissa. Tiliin on käyttöoikeus puheenjohtajilla ja 

sihteeri/taloudenhoitajalla. Tarkastelupäivänä 31.5.2011 rahaa tilillä oli 5002,16 euroa. Tarkemmin 

talousasiat on selostettu erillisessä tilikertomuksessa. 

 

Huomioinnit 

Sukuseuran puolesta huomioitiin sukukokouspäätöksen mukaisesti jäseniä merkkipäivien ja hauta-

jaisten johdosta. Huomiointeja koko kertomuskautena oli yhteensä 20 kpl. 

 

 

 

 

Sukuneuvosto 


