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Yleistä 

Kurvisen sukuyhdistys r.y.:n sukutapaaminen järjestettiin 18. – 19.6.2011 Polvijärvellä, 

Lomakeskus Huhmarissa. 

Tapaamisen aluksi Polvijärven kunnanjohtaja Pauli Vaittinen esitteli Polvijärven kuntaa ja sen 

jälkeen sukututkija Tuula Kiiski kertoi yleisesti sukututkimuksesta ja sukukirjan teosta. Kalervo 

Kärki esitteli sukukokouksen yhteydessä Toivo Kärjen levyjä. 

Sukukokous päätti lisäksi, että sukutapaamiset järjestetään jatkossa neljän vuoden välein. 

 

Toiminta 

Sukuyhdistyksen ja sukuneuvoston kyseisen kauden toiminnan suuntaviivat määriteltiin kesällä 

2011 sukukokouksen yhteydessä. 

Sukukokouksessa päätetyssä toimintasuunnitelmassa mainitut kohdat ovat toteutuneet seuraavasti: 

* seuran kotisivujen ja varsinkin niiden sisällön parantaminen 

- toivottiin mm. ulkonäön päivittämistä, linkkiä suvun kuva-arkistoon, 

kuvien päivittämistä 

* kotisivujen uusiminen aloitettiin talvella 2014 ja uusitut sivut 

avataan toivon mukaan vuonna 2015 osoitteessa 

www.kurvisensukuyhdistys.fi 

* seuran kuva-arkiston hoitaminen 

- muistutetaan seuran jäseniä kuvien toimittamisesta albumiin 

* jäsenkirjeissä on ollut muistutuksia kuvien lähettämisestä, albumia 

on jaettu sukutapaamis-teemaisiksi ja lisäksi on erillinen kansio, 

jossa on muita kuvia suvun jäsenten arjesta ja juhlasta 

* mahdollisen sukukirjan kokoaminen 

- sukututkija Tuula Kiiskin esityksen pohjalta keskusteltiin sukukirjan 

tekemisestä 

- ehdotettiin sukukirjan liittämistä kotisivuihin: tarinoiden, kuvien ym. 

vastaavien muodossa 

- sukuneuvosto pohtii asiaa lähemmin 

* Sukuneuvosto ei ole käsitellyt asiaa lähemmin, mahdollisesti asiaa 

käsitellään vuoden 2015 sukukokouksessa 

Syksyllä 2013 aloitettiin kesän 2015 sukutapaamisen valmistelut. 

 

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 ruokakuntien määrä toimikauden aikana on vuosittain vaihdellut: 

Vuonna 2011 maksaneita ruokakuntia oli 83 kpl 

Vuonna 2012 maksaneita oli 68 kpl 

Vuonna 2013 maksaneita oli 48 kpl 

Vuonna 2014 maksaneita oli 58 kpl. 



Kurvisen sukuyhdistys ry. 

 
Tällä hetkellä (30.6.2015) seuran osoiteluettelossa on 119 ruokakunnan osoitteet. 

 

 

 

Hallinto 

Sääntöjen mukaisesti sukuneuvosto on hoitanut yhdistyksen asioita sukukokousten välisenä aikana. 

Kertomuskautena neuvostolla on ollut kokouksia yhteensä 11 kappaletta. Yksi kokous pidettiin 

Mikkelissä, ensimmäinen ja viimeinen pidettiin sukutapaamisen yhteydessä. Loput kahdeksan 

olivat yhtäaikaisia puhelinkokouksia. Yhtään kokousta ei peruttu osanottajien vähäisyyden vuoksi. 

 

Sukuneuvoston kokoonpano oli seuraavanlainen: 

Varsinaiset jäsenet:   Varajäsenet: 

Anne Järvi, Vantaa   Marjatta Haapala, Joensuu 

Eeva Kilpi-Nevalainen, Polvijärvi  Elina Kerälä, Parola 

Eero Kurvinen, Ilomantsi  Leena Kuusaro, Joensuu 

Matti Kuusaro, Äänekoivisto  Paavo Kärki, Tampere 

Pekka Kärki, Helsinki   Johanna Suurpää, Helsinki 

Pirkka Kärki, Pirkkala   Maija Törmänen, Pyhäselkä 

 

Varajäsenet eivät ole varsinaisten jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä, vaan kokoukseen on 

pyydetty tilanteen mukaan se varajäsen, jonka kalenterista on löytynyt tilaa. 

 

Puheenjohtajana on toiminut Pekka Kärki 

Varapuheenjohtajana on toiminut Eero Kurvinen 

Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi Eeva Kilpi-Nevalainen 

Merkkipäivät on huomioinut Anne Järvi 

Suvun arkistoa hoiti Eero Kurvinen 

Nuorisoasiamiehenä on toiminut Pirkka Kärki (Pirkkalasta) 

Tilintarkastajina toimivat Heikki Hallikainen ja Pirkka Kärki (Vaasasta). Varatilintarkastajia olivat 

Leena Kuusaro ja Marjaana Laamanen. 

 

Talous 

Yhdistyksellä on pankkitili Ilomantsin Osuuspankissa. Tiliin on käyttöoikeus puheenjohtajilla ja 

sihteeri/taloudenhoitajalla. Tarkastelupäivänä 30.6.2015 rahaa tilillä oli 7509,05 euroa. Tarkemmin 

talousasiat on selostettu erillisessä tilikertomuksessa. 

 

Huomioinnit 

Sukuseuran puolesta huomioitiin sukukokouspäätöksen mukaisesti jäsenten merkkipäivät ja 

hautajaiset. Huomiointeja koko kertomuskautena oli yhteensä 60 kpl. 

 

Helmikuussa 2013 suvun vanhin jäsen Lahja Oittinen täytti kunnioitettavat 100 vuotta. 

Sukuneuvostolla oli aikomus käydä onnittelemassa häntä henkilökohtaisesti, mutta sankarin 

toivomuksesta onnittelukäynti muutettiin kukkalähetykseksi. 

Maaliskuussa 2015 meidät tavoitti suru-uutinen: Lahja Oittinen oli nukkunut pois korkeassa 102 

vuoden iässä. Vielä kerran osanotto Lahjan omaisille! 

 

 

 

 

Sukuneuvosto 


