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Tervehdys Pohjois-Karjalasta! 
 

Melkoinen pakkastalvi alkaa varmaankin olla takana tätä kirjoittaessani ja kevät on 

koittanut; ainakin allakan mukaan. Toivottavasti kaikki ovat saaneet ja ennen kaikkea voineet naut-

tia näistä lähes harvinaisista pakkasista. Pitkästä aikaa on koko maassa saatu nauttia oikein kunnon 

vanhan ajan talvesta! 

 

 

Sukutapaaminen kesällä 2011 
Viimeisestä sukukokouksesta tulee kesällä kuluneeksi jo kaksi vuotta, joten oli aika 

ryhtyä valmistelemaan seuraavaa tapaamista. Neuvosto päätti taannoisessa kokouksessaan tapaami-

sen ajankohdaksi vaihteeksi kesäkuun puolenvälin viikonlopun eli 18. – 19.6.2011. Tälläkin kertaa 

tapaamme täällä Pohjois-Karjalassa, mutta perinteisen Ilomantsin sijasta vaihteeksi Polvijärvellä, 

lomakeskus Huhmarissa. Huhmari sijaitsee noin 30 km Joensuusta luoteeseen, Suomen 15. suu-

rimman järven Höytiäisen rannalla. Lomakeskukseen ja sen tarjontaan voi tutustua etukäteen osoit-

teessa ”www.lomakeskushuhmari.com”. Tapaamisen teema on ”Tämän päivän Kurviset – mennei-

syydestä nykyaikaan”. 

Tarkempaa tietoa seuraavasta sukukokouksesta ja siihen ilmoittautumisesta lähetetään 

viimeistään vuoden päästä keväällä. 

 

 

Suurpään perheyhtyeen levy 

Viime sukukokouksessa esitettiin pieni sarja Mateli Kuivalattarelta muistiinpantuja 

kansanrunoja, jotka Toivo Kärki sävelsi, on julkaistu nyt samojen Suurpään tyttären ja tyttärentyttä-

rien esittämänä levyllä "Unta ja totta - toisenlainen Toivo Kärki". Levyä kannattaa kysyä levykau-

poista ja helpoimmin sen saa esim. nettikaupasta www.levykauppax.fi . Levyllä on myös muuta 

ennen levyttämätöntä Toivo Kärjen musiikkia. Oman kuuntelukokemukseni pohjalta voin kertoa, 

että kyseessä on oikein mielenkiintoinen ja monipuolinen kokonaisuus. Kannattaa tutustua! 

 

 

Sukutaulut ajan tasalle 
Kuluneen kahden vuoden aikana olen vastaanottanut uutisia seuran jäseniltä. Useim-

mat uutiset ovat olleet iloisia mutta myös surullisempia on mahtunut joukkoon. Uusia perheitä on 

muodostunut ja perheenjäseniä syntynyt, vanhempia ja joskus myös hieman nuorempia sukulaisia 

on siirtynyt ajasta iäisyyteen meidän jäljellä jääneiden suruksi. 

Muistattehan ilmoittaa perhekunnissanne tapahtuneet uutiset myös allekirjoittaneelle, 

jotta pystyn pitämään mm. sukutaulut ja merkkipäivälistat ajan tasalla. 

 

 

Kuva-arkisto 

Muistattehan seuran sähköisen kuva-albumin olemassaolon? Albumiin voi jatkuvasti 

lähettää kuvia: olivatpa sitten kyseessä häät, hautajaiset, syntymäpäivät tai mikä muut tahansa tei-

dän elämäänne liittyvät tapahtumat (vaikkapa perheen uusi lemmikki), voi albumiin laittaa kuvia 

kertomaan kaukaisemmillekin sukulaisille perheen ja lähipiirin kuulumisista. Albumiin tarkoitetut  

 

 

http://www.levykauppax.fi/
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kuvat voi toimittaa Kurvisen Eerolle (yhteystiedot saa vaikkapa minulta) kuten myös huomautukset 

mahdollisista virheellisistä kuvateksteistä ym. vastaavista. Albumin osoite on: 

http://picasaweb.google.fi/kurvissuku/KurvissuvunKuvaAlbumi?authkey=u_JOsdt0TfQ#  
 

 

Jäsenmaksu 

Muistattehan maksaa tämän vuoden jäsenmaksun. Jäsenmaksu on tällä hetkellä 15 – 

25 € /ruokakunta /vuosi. Kahtena viime vuonna jäsenmaksun on maksanut alle 80 ruokakuntaa, 

lukumäärä, joka on vain vajaa puolet osoitelistalla olevista osoitteista! Perinteisen postin mukana 

tulevan kirjeen liitteenä löytyy jäsenmaksulasku, sähköpostitse kirjeensä saavat voivat kysäistä tar-

vittaessa tili- ja viitenumeroita allekirjoittaneelta. 

 

 

Sukuseuran osoite muuttuu 
Tarkkasilmäisimmät varmaan huomasivat kirjeen yläreunassa eri osoitteen, kuin siinä 

viimeisen lähes viiden vuoden ajan on ollut. Muutos johtuu siitä, että muutan perheeni kanssa huh-

tikuun alussa Horsmanahoon, Polvijärvelle. Polvijärvi on pieni ja sisukas, vajaan 5000 asukkaan 

kunta Pohjois-Karjalassa, noin 40 kilometriä Joensuusta luoteeseen. 

Seuran sähköpostiosoite ja puhelinnumero säilyvät ennallaan. 

 

 

Osoitteiden muutoksista yleisesti 
Edelliseen muutosilmoitukseen viitaten haluan muistuttaa, että tekin ilmoitatte henki-

lökohtaisista osoitteenmuutoksistanne. Myös sähköpostiosoitteiden muutokset tulee ilmoittaa, jotta 

posti löytää perille! 

 

 

Ottakaa yhteyttä, jos mieleen tulee jotakin suvun tai sukuyhdistyksen toimintaan liit-

tyvää. Sukuneuvoston jäsenten yhteystiedot löytyvät seuran tutuilta kotisivuilta osoitteesta: 

www.genealogia.fi/sukus/kurvinen Seuran nettisivuilta löytyvät myös tiedot myytävistä tuotteista: 

seuran historiikista, kirjekuorista sekä pöytästandaarista. Isännänviiri on suunnitteilla ja ostettavissa 

viimeistään sukutapaamisessa. 

 

 

Oikein hyvää talven jatkoa kaikille! Muistattehan merkitä kalenteriin seuraavan kokoontumisen 

ajankohdan! 

 

 

 

 

 

Eeva Kilpi-Nevalainen 

sukuseuran sihteeri 

 

 

Liite jäsenmaksulomake (perinteisen postin mukana, jos jäsenkirje tulee sähköisesti mak-

samiseen tarvittavat tiedot saa sihteeriltä) 
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