
Kurvisen sukuyhdistys ry.   Jäsenkirje 
c/o Kilpi-Nevalainen    2/08–11 
Kankurintie 3, 82200 Hammaslahti 
e-mail: kurvisen.sukuyhdistys@elisanet.fi 
Puh. 050 - 493 2033    15.2.2009 

 

 
 
 
 

Talvinen tervehdys! 
 
 

Vuosi vaihtui ja on aika kertoa sukuseuran kuulumisia. Uusi sukuneuvosto 
hengähti viime kesän sukukokouksen jälkeen ja kokoontui puhelimitse heti vuoden vaih-
teen jälkeen. 
 

Kokouksessa neuvostolla olikin uusia ajatuksia seuran toiminnan kehittämi-
seksi. Ensimmäisenä tosin nousi esille tuttu kysymys seuraavan sukukokouksen pitopai-
kasta. Jo kesän sukukokouksessa ehdotettiin mm. Valamon luostaria, Mikkelin seutua ja 
muutamaa muuta paikkaa. Kaikki jäseniltä tulleet ehdotukset ja toiveet ovat tervetulleita, 
eli ottakaa yhteyttä ja kertokaa ajatuksenne seuraavaksi kokouspaikaksi. Kesään 2011 on 
vielä runsaasti aikaa, mutta paikka tulee päättää jo ensi vuonna! 
 
 

Nuorisotoiminnasta 
Myös seuran uudella toimihenkilöllä, nuorisoasiamies Pirkka Kärjellä (suku-

seuran edellisen puheenjohtajan Elias Kärjen poika) oli hyviä ajatuksia nuorten sukulais-
temme aktivoimiseksi. Hän ehdotti mm. suvun nuorille tutustumis- ja kohtauspaikkaa 
Messengerissä. Messenger on nuorille tuttu ympäristö, jossa he voivat tutustua toisiinsa ja 
vaihtaa ajatuksia. 

Ehdotettiin myös erillisen musiikkileirin järjestämistä nuorille jo ennen seu-
raavaa sukukokousta. Erityisesti tuota suunnitelmaa varten neuvosto pyytää toiveita ja 
ehdotuksia ajankohdasta, paikasta sekä sisällöstä. Kenties jo seuraavassa sukukokouksessa 
saamme nauttia yhden tai jopa useammankin Kurvisen sukuorkesterin musisoinnista! 

Pirkka itse toimii yhteyshenkilönä sekä kohtauspaikka- että musiikkileiriasi-
assa. Kertokaa perheidenne nuorille asiasta ja kehottakaa ottamaan yhteyttä Pirkkaan. 
Hänen sähköpostiosoitteensa on: pike-_87 @ hotmail.com 

 
 

Suvun kuva-arkistosta 
Seuran arkistonhoitaja Eero Kurvinen pyysi muistuttamaan, että seuran sähköiseen kuva-
albumiin on mahdollista jatkuvasti lisätä kuvia vaikkapa juhlista ym. vastaavista sukuun 
ja perheeseen liittyvistä tapahtumista. Ja jos huomaatte vääriä tai puutteellisia kuvatekste-
jä albumissa jo olevissa kuvissa, olisi ne hyvä korjata. Ottakaa yhteyttä Eeroon molempien 
asioiden tiimoilta, hänen yhteystietonsa löytyvät myös seuran kotisivuilta. Albumin osoite 
on: 
http://picasaweb.google.fi/kurvissuku/KurvissuvunKuvaAlbumi?authkey=u_JOsdt0Tf
Q# 
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Jäsenmaksusta 
Muistanette, että edellisessä jäsenkirjeessä kerrottiin seuran postituslistan 

”siivouksesta”, ts. jäsenmaksun maksamattomien ruokakuntien osoitteiden poistosta lis-
talta koska sukuseuran sääntöjen 5 §:n mukaan: ”…Sukuneuvostolla on valta erottaa yh-
distyksestä jäsen, joka ei ole osoittautunut soveliaaksi siihen kuulumaan ja todeta 
eronneeksi jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan sukukokouksien välisenä aika-
na, ellei siihen sukuneuvoston mielestä ole ollut hyväksyttävää syytä.” Tämä osoitelis-
tan siivous on nyt tehty, ja osoitteisto väheni noin 80 ruokakunnalla. 
Nämä postituslistalta poistetut osoitteet kuuluvat enimmäkseen sellaisille jäsenille, jotka 
eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan vuoden 1996 jälkeen lainkaan tai kenties vain muu-
taman kerran ko. aikana. Jos joku lähisukulaisenne ihmettelee, miksi hänelle ei ole tullut 
jäsenkirjettä, kertokaa että hänen kannattaa tarkistaa jäsenmaksutilanteensa. Maksamalla 
jäsenmaksun vuonna 2009 pääsee uudelleen sukuseuran jäseneksi. Annan mielelläni lisä-
tietoja, ottakaa yhteyttä. 
 

Tämän kirjeen liitteenä on jäsenmaksupankkisiirto tämän vuoden jäsenmak-
sun maksamista varten. Jäsenmaksu on tällä hetkellä 15 – 25 € /ruokakunta /vuosi. 
 
 
 

Tässä lyhyesti viimeisimmät kuulumiset sukuseuran toiminnan tiimoilta. Ot-
takaa yhteyttä, jos mieleen tulee jotakin sukuun tai sukuyhdistykseen liittyvää. Kaikkien 
neuvoston jäsenien yhteystiedot löytyvät seuran tutuilta kotisivuilta osoitteesta: 
www.genealogia.fi/sukus/kurvinen 
 
 
 
Oikein hyvää talven jatkoa kaikille! 
 
 
 
 
 
Eeva Kilpi-Nevalainen 
sukuseuran sihteeri 
 
 
Liite jäsenmaksulomake 


