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Tervehdys Pohjois-Karjalasta! 

 

 

Koleahko kesä alkaa olla muisto vain ja valmistautuminen talven koitoksiin on alkanut. Palaan kui-

tenkin vielä hetkeksi ajassa parin kuukauden taakse ja muistelen mennen kesän onnistunutta suku-

kokousta ja sen antia. 

 

Ohjelmasta 

Joukko Kurvisia kokoontui heinäkuun alussa Ilomantsin Mekrijärvelle tapaamaan sukulaisia. Meitä 

konkareita ilahdutti erityisesti se, että vanhojen tuttujen ohella paikalla oli paljon uusia osallistujia! 

Tämänkertaisen tapaamisen teema oli suvun nuoret taitajat, joita edusti Suurpään perheyhtye esit-

tämällä Matelin ja Saara Lindahlin lauluja sekä Piipposen sisarusten kokoonpano musisoinnillaan. 

Sunnuntaina toiseksi teemaksi noussutta Mateli-aihetta jatkettiin Eija Komun esitelmän ja Väärä-

pyörän musiikkiteatteriesityksen myötä. Vääräpyörän esitys ”Minä olen Mateli” oli todella vaikut-

tava, ja se tuntuikin tehneen lähtemättömän vaikutuksen yleisöön. 

 

Varsinainen sääntömääräinen sukukokous 

Varsinainen sukukokous sujui entiseen tapaan sopuisasti. Varmaankin muistatte, että esityslistalla 

oli mm. sääntömuutosasia (koskien pykälää 4) ja uuden kunniapuheenjohtajan sekä kunniajäsenten 

kutsuminen. Keskustelun jälkeen sääntömuutosasia hylättiin eli seuran jäsenyysperusteet pidettiin 

ennallaan. 

Uudeksi kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Eeva Taponen. Eeva on seuran entinen puheenjohtaja, 

joka on ollut aktiivisesti mukana toiminnassa puheenjohtajuutensa jälkeenkin, hoitaen mm. merkki-

päivävastaavan tehtävää. 

Uusiksi kunniajäseniksi puolestaan kutsuttiin Toini Sanila, Elias Kärki sekä Eero Kurvinen. Toini 

on seuran entinen pitkäaikainen sihteeri, joka myös aikoinaan jatkoi sukutaulujen täydentämistä. 

Elias on sukuseuran edellinen jämäkkä puheenjohtaja, joka piti ainakin neuvoston järjestyksessä. 

Eero Kurvinen puolestaan on tarmonpesä, joka kauppiaan toimensa ohella on aina valmis auttamaan 

sukukokousjärjestelyissä. Eero jatkaa edelleen sukuneuvoston jäsenenä. Sydämelliset onnittelut 

kaikille! 

Sukuseuran stipendi luovutettiin tällä kertaa Saara Lindahlille, joka on Anna-Liisa Suurpään tyttä-

rentytär ja Toivo Kärjen tyttärentyttärentytär. 

Kokouksessa tehtiin ehdotus seuraavan sukutapaamisen järjestämistä vaihteeksi jossakin muualla 

kuin Ilomantsissa. Ehdotuksia ja toiveita seuraavasta tapaamispaikasta voi esittää sihteerille ja muil-

le sukuneuvoston jäsenille! Mm. Ristiina oli puheissa esillä seuraavana tapaamispaikkana. 

Sukuneuvosto 

Toimikaudelle 2008 – 2011 sukuneuvostoon valittiin seuraavat sukuseuran jäsenet: 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 

Pekka Kärki Helsingistä   Maija Törmänen Pyhäselästä 

Eija Karine Savitaipaleelta   Sari Manninen Joensuusta 

Eero Kurvinen Ilomantsista  Anne Järvi Vantaalta 

Eeva Kilpi-Nevalainen Pyhäselästä  Elina Kerälä Parolasta 

Pirkka Kärki Pirkkalasta   Paavo Kärki Pirkkalasta 

Matti Kuusaro Äänekoivistolta  Johanna Suurpää Helsingistä 

Neuvosto uusiutui ja nuorentui jonkun verran, míkä on oikein hyvä asia. Uudet ideat ja ajatukset 

ovat aina tervetulleita! 
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Järjestäytymiskokouksessaan neuvosto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi jatkamaan Pekka 

Kärjen. Eija Karine toimii edelleen varapuheenjohtajana sekä huolehtii merkkipäivien muistami-

sista. Eeva Kilpi-Nevalainen jatkaa sihteerinä ja rahastonhoitajana ja Kurvisen Eero hoitaa edel-

leen seuran arkistoja. Aivan uutena ”virkamiehenä” remmiin astuu Pirkka Kärki, joka on seuran 

nuorisoasiamies. Hän ideoi toimintaa nuorten näkökulmasta, jotta saisimme toimintaan mukaan 

myös nuorempaa sukupolvea. 

 

Seuran tilit ja tilinpäätökset tekee jatkossa tilitoimisto ja niiden oikeellisuuden tilintarkastajina tar-

kastavat Matti S. Pitkänen ja Hannu Tukiainen. Varalla ovat Leena Kuusaro ja Pirkka Kärki Vaa-

sasta. 

 

Toimintakertomus 

Edellisen kauden toimintakertomus on tämän kirjeen liitteenä koska sitä ei saatu jakeluun ennen 

kesän sukutapaamista. 

 

Jäsenmaksu 
Jäsenmaksuun tehtiin kokouksessa korotus. Uusi jäsenmaksu ensi vuoden alusta on 15 – 25 € / 

ruokakunta / vuosi. Muut maksut (tervetuliaisjäsenmaksu ja ainaisjäsenmaksu) säilytettiin ennal-

laan eli tervetuliaisjäsenmaksu on edelleen 10 € / ruokakunta / vuosi ja ainaisjäsenmaksu 150 € 

(henkilökohtainen). 

Korotetulla jäsenmaksulla mm. rahoitetaan sukukirjan kokoaminen. Kirjaan on tarkoitus koota su-

kutaulujen lisäksi pienimuotoinen historiikki ja tarinoita suvun vaiheista. 

 

Jäsenmaksujen perinnästä 

Varsinaisessa kokouksessa keskusteltiin jäsenmaksun maksaneiden ruokakuntien määrästä ja lähin-

nä niiden vähyydestä. Siltä pohjalta uusi sukuneuvosto päätti, että jatkossa ryhdytään noudat-

tamaan aiempaa tarkemmin sääntöjen 5. pykälää, jossa sanotaan mm. näin: ”Sukuneuvostolla 

on valta todeta eronneeksi jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan sukukokouksien välisenä 

aikana, ellei siihen sukuneuvoston mielestä ole ollut hyväksyttävää syytä.” 

 

Kannattaakin varmistaa, että on maksanut jäsenmaksun viimeistään tämän vuoden loppuun mennes-

sä, koska vuoden vaihteen jälkeen osoiteluettelosta poistetaan kaikki ne ruokakunnat, jotka eivät ole 

jäsenmaksua maksaneet. Jos et ole varma, oletko maksanut jäsenmaksusi tai tarvitset esim. jäsen-

maksupankkisiirron, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen asian varmistamiseksi. 

 

 

Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille! 

 

 

 

Eeva Kilpi-Nevalainen 

sukuseuran sihteeri 

 

Tämä jäsenkirje tulee poikkeuksellisesti perinteisen postin mukana kaikille jäsenille, joiden osoite 

on tiedossa, jotta se varmasti tavoittaa kaikki jäsenet. 

 

Liite Toimintakertomus kaudelta 2005 – 2008 


