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Pakkasen puremaa alkuvuotta! 
 

 

Lähes kolme vuotta on vierähtänyt kesän 2008 tapaamisesta, ja ensi kesän sukutapaa-

minen lähestyy. Olettehan muistaneet laittaa kalenteriin ajankohdan ylös? Tällä kertaahan tapaam-

me täällä Polvijärvellä 18. – 19.6.2011, Lomakeskus Huhmarissa. 

Jos käytössä on Internet, niin Huhmariin voi käydä etukäteen tutustumassa osoittees-

sa: www.lomakeskushuhmari.com ja Polvijärven kuntaan voi tutustua osoitteessa: 

www.polvijarvi.fi. Kunnan nettisivuilta löytyy myös lisää tietoa majoitusvaihtoehdoista ja vapaa-

ajan viettomahdollisuuksista Polvijärvellä. 

 

Sukutapaamisen ohjelma: 

Lauantai 18.6.: 

– saapuminen Huhmariin, ilmoittautuminen 

– 11.00 – 12.15 omakustanteinen keittolounas Huhmarissa (12,50 €/hlö, 8 € / 5-15-

vuotiaat; 5 € / 2-5 -vuotiaat; alle 2-vuotiaat veloituksetta) 

– 12.15 kunnanjohtaja Pauli Vaittinen esittelee Polvijärven kuntaa 

– 12.30 sukututkija Tuula Kiiskin esitelmä sukukirjoista ja niiden tekemisestä sekä 

sisällöstä 

– 13.30 – 14.45 sääntömääräinen sukukokous 

– 14.45 päiväkahvi 

– 15.00 sukuhaarojen esittelyt / vapaata seurustelua 

– 16.00 – 21.30 rosvopaistiretki (hinnat: 35 € / aik, lapset 25 € / 5-15 v.) 

– 21.30 – vapaata seurustelua (esim. Huhmarin tanssiravintolassa, vapaa pääsy) 

 

Lauantai-illaksi varattu rosvopaistiretki tehdään vesibussi MS Tuulalla Höytiäisen 

kauniissa maisemissa. Perillä Hiekkasaaressa seuraamme rosvopaistiaterian valmis-

tumista ja sen ohella laulamme yhteislauluja, vaihdamme kuulumisia ja nautimme 

kauniista alkukesän illasta. Paistin valmistumisen jälkeen aterioimme luonnon hel-

massa katoksen alla suurissa ruokapöydissä ja päätteeksi nautimme tuoksuvat nuo-

tiokahvit. Taatusti ikimuistoinen elämys; kannattaa lähteä mukaan! 

 

Sunnuntai 19.6.: 

Jos halukkaita löytyy tarpeeksi monta (väh. 25 aikuista) voimme varata kallioravintola 

Louhen juhlapöydän (hinnat: 36,-/hlö; 18,-/hlö/5-15-vuotiaaat; 14,-/hlö/2-4-vuotiaat) 

lounasta varten. Arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen Louhi on Huhmarisvaaran tukevaan 

suomalaiseen peruskallioon louhittu tilausravintola ja kokouspaikka. 

 

Edelleen sukuneuvosto etsii halukkaita sukuhaarojen esittelijöitä tulevaan kokoukseen. Esittelyn 

ei tarvitse olla pitkä, tarkoituksena on tehdä nykyisiä Kurvissukuisia tutuiksi toisilleen. Vapaaehtoi-

set voivat ilmoittautua sihteerille. 

 

 

Majoitusta voi tiedustella mm. seuraavista puhelinnumeroista: 

* Lomakeskus Huhmari, puh. 0207 69 1230 

* Saarilan Maatilamatkailu, puh. (013) 638 695 

* Aimolomia, puh. 0400-170 060 / Aimo tai 040-708 4070 / Raili 

http://www.lomakeskushuhmari.com/
http://www.polvijarvi.fi/


Kurvisen sukuyhdistys ry.   Jäsenkirje 
c/o Kilpi-Nevalainen    4/08–11 
Haaponiementie 1 as 1, 83780 Horsmanaho 
e-mail: kurvisen.sukuyhdistys@elisanet.fi 
Puh. 050 – 493 2033 (iltaisin klo 16 jälkeen)  25.2.2011 

 

Kerrothan sihteerille tulostanne 31.5.2011 mennessä ja ilmoita samalla seuraavat asiat: 

- syöttekö lauantaina lounasta 

- lähdettekö lauantai-iltana rosvopaistiretkelle 

- syöttekö sunnuntaina kallioravintola Louhessa 

 

Sekä Huhmarissa että Polvijärven ympäristössä kuten koko kauniissa Pohjois-Karjalassa löytyy 

tekemistä ja näkemistä koko perheelle eli täällä kannattaa viihtyä saman tien pidempäänkin! 

 

Ilmoittautumiset tapaamiseen ja majoitusvaraukset Huhmariin tulee tehdä 31.5.2011 

mennessä! 
 

 

Isännänviiri ja historiikki 

Jo useamman vuoden vireillä ollut isännänviirihanke on vihdoinkin toteutunut eli viirejä on nyt saa-

tavilla. Sukuseuran isännänviirin suunnittelun pohjana käytettiin seuran pöytästandaaria eli kuvaa ja 

väritystä. Viirin hinta on 60 €/kpl (sis. postikulut). 

Myös sukuseuran 50-vuotishistoriikia on edelleen saatavilla. Historiikin uusi hinta on 15 €/kpl (sis. 

postikulut). Kaikkia seuran tuotteita voi tilata sihteeriltä, yhteystiedot löytyvät kirjeen ylälaidasta. 

 

Stipendi 

Sukuseuran stipendit ovat haettavissa, hakuaika päättyy 30.4.2011. Lisätietoja ja hakuohjeet saa 

sihteeriltä, yhteystiedot löytyvät sivun yläosasta. 

 

Jäsenmaksu 

On myös aika maksaa tämän vuoden jäsenmaksu joka on 15 – 25 € / ruokakunta / vuosi. 

Ainaisjäsenmaksu on 150 € (henkilökohtainen) ja tervetuliaisjäsenmaksu 10 € / ruokakunta / en-

simmäinen jäsenyysvuosi. Tiedot jäsenmaksun maksamista varten ovat tämän kirjeen liitteenä. 

Varmistathan, että olet maksanut jäsenmaksusi, jotta nimesi pysyy postituslistalla tulevaisuudessa-

kin! 

 

 

Sukuneuvoston puolesta toivotan kaikki Kurvissukuiset lämpimästi tervetulleiksi sukutapaamiseen! 

Toivottavasti tapaamme mahdollisimman runsaslukuisina kesäkuussa Huhmarissa! 

 

 

 

 

 

Eeva Kilpi-Nevalainen 

sukuseuran sihteeri 

 

Liitteet Jäsenmaksulasku 

Sukukokouksen esityslista, tilinpäätökset vuosille –08, -09, -10 sekä talousarvioesitys 

kaudelle 2012 – 2014 


