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Syksyinen tervehdys Pohjois-Karjalasta arvoisat Kurvissukuiset! 
 
 

Syksy ja syksyn kiireet yllättivät allekirjoittaneen oikein toden teolla! Muistin 
äskettäin, että myös Teitä, arvoisat sukulaiset pitäisi muistaa ja kertoa kesän kuulumisista. 
Eli asiaan! 

 
Menneen kesän sukutapaaminen pidettiin täällä Polvijärvellä, lomakeskus 

Huhmarissa viikkoa ennen keskikesän juhlaa, juhannusta. Osanotto ei tällä kertaa ollut 
tavanomaisen runsas, mutta tilaisuus oli ainakin allekirjoittaneen mielestä erittäin onnistu-
nut ja tunnelmaltaan lämmin. Kiitokset kaikille mukana olleille! 

Tapaamisen aluksi Polvijärven kunnanjohtaja Pauli Vaittinen kertoi meille Pol-
vijärven kunnasta ja sen tulevaisuuden näkymistä. Paulin jälkeen puheenvuoron sai suku-
tutkija Tuula Kiiski, joka esitteli sukukirjojen tekemistä ja mahdollisia sisältöjä. Illalla kä-
vimme vielä rosvopaistiretkellä läheisessä Hiekkasaaressa. Saarelta löytyi Siperiasta jää-
kauden sulamisvaiheessa tullut muurahaisyhdyskunta, joiden lukemattomia kaivantoja ih-
mettelimme ennen maukasta rosvopaistiateriaa. 

Loppuillan aikana esiin nousi ajatus sukutapaamisten aloittamisesta jatkossa 
jo perjantaina. Perjantai-illan aikana karisisi pahin jäykkyys (?) tapaamisen osanottajista 
eikä tuntuisi siltä, että tapaaminen loppuu liian nopeasti! No, ehkäpä jo ensi kerralla. 

 
Varsinaisessa sukukokouksessa tehtiin seuraavanlaisia päätöksiä: 

* Edellisen toimintakauden hyväksytty toimintakertomus on tämän kirjeen liitteenä. 
* Todettiin yhdistyksen talouden olevan kunnossa ja vahvistettiin edellisen toimintakauden 
(2008-2011) tilinpäätökset. Sukuneuvostolle myönnettiin vastuuvapaus. 
* Jäsenmaksu päätettiin pitää entisen suuruisena eli 15-25 euroa / ruokakunta / vuosi. 
* Sukuneuvostoon valittiin seuraavat seuran jäsenet: 

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin seuraavat sukuseuran jäsenet: 
Pekka Kärki Helsingistä 
Eero Kurvinen Ilomantsista 
Eeva Kilpi-Nevalainen Polvijärveltä 
Pirkka Kärki Pirkkalasta 
Matti Kuusaro Äänekoivistolta 
Anne Järvi Vantaalta 

 
Varajäseniksi valittiin: 
Paavo Kärki Tampereelta 
Johanna Suurpää Helsingistä 
Elina Kerälä Parolasta 
Maija Törmänen Pyhäselästä 
Leena Kuusaro Joensuusta 
Marjatta Haapala Joensuusta 

 
* Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heikki Hallikainen Polvijärveltä ja Pirkka Kärki Vaa-
sasta. Varatilintarkastajiksi valittiin Leena Kuusaro Joensuusta ja Marjaana Laamanen 
Mikkelistä. 
 



Kurvisen sukuyhdistys ry.   Jäsenkirje 
c/o Kilpi-Nevalainen    1/11–15 
Haaponiementie 1 as 1, 83780 Horsmanaho 
e-mail: kurvisen.sukuyhdistys@elisanet.fi 
Puh. 050 – 493 2033 (mieluiten iltaisin)  1.11.2011 

 
* Seuraavan kauden toimintasuunnitelmaan tulivat seuraavat asiat: 

1. Seuran kotisivujen parantaminen 
- toivottiin mm. ulkonäön päivittämistä, linkkiä suvun kuva-arkistoon, kuvien 
päivittämistä 
2. Seuran kuva-arkiston hoitaminen: 
- muistutetaan seuran jäseniä kuvien toimittamisesta albumiin 
3. Mahdollisen sukukirjan kokoaminen: 
- sukututkija Tuula Kiiskin esityksen pohjalta keskusteltiin sukukirjan tekemi-
sestä 
- ehdotettiin ja kannatettiin sukukirjan liittämistä kotisivuihin: tarinoiden, kuvien 
ym. vastaavien muodossa 
- sukuneuvosto pohtii asiaa lähemmin 

* Sukuneuvosto sai lisäksi pohdittavaksi seuraavan asian: 
- Sukuseuran jäsenpohjan kaventaminen Mateli Kuivalattaren jälkeläisiin. 
Neuvosto pohtii asiaa ja mahdollisesti tekee asiasta esityksen seuraavaan su-
kukokoukseen. 

* Lisäksi päätettiin harventaa sukutapaamisten väli neljään vuoteen. Seuraava tapaaminen 
on siis kesällä 2015. Sukuneuvosto voi tarpeelliseksi katsoessaan kutsua suvun koolle 
useamminkin. 
 

Uusi sukuneuvosto piti järjestäytymiskokouksen heti sukukokouksen jälkeen ja 
teki seuraavat toimihenkilövalinnat: 

* sukuseuran ja sukuneuvoston puheenjohtajana jatkaa Pekka Kärki 
* varapuheenjohtajaksi ja arkistonhoitajaksi valittiin Eero Kurvinen 
* sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Eeva Kilpi-Nevalainen 
* nuorisoasiamiehenä jatkaa Pirkka Kärki 
* merkkipäivävastaavaksi valittiin Anne Järvi 

Neuvoston jäsenten yhteystiedot löytyvät mm. sukuseuran kotisivuilta ja ne saa myös alle-
kirjoittaneelta. Yhteystiedot löytyvät sivun yläreunasta. 
 

Olethan maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksun? Jäsenmaksut on seuran ai-
noa tulo, joten ne ovat elintärkeät, jotta pystymme toimimaan! 

 
Toistan vielä kirjeen loppuun aiemminkin esitetyn toiveen: muistattehan päivit-

tää osoitetietonne (myös sähköisen osoitteen) niiden muuttuessa! Silloin sukuseuran posti 
löytää teidät jatkossakin. 

 
Tässäpä lyhyesti menneen kesän kuulumisia. Olkaa yhteydessä, jos mieleen 

tulee esimerkiksi toiveita tai ehdotuksia sukuseuran toiminnan kehittämiseksi! Oikein hy-
vää syksyn jatkoa! Seuraava jäsenkirje tulee vuodenvaihteen jälkeen ja siinä on liitteenä 
ensi vuoden jäsenmaksupankkisiirto. 

 
 
 
 
Eeva Kilpi-Nevalainen 
sihteeri 

 
liite toimintakertomus kaudelta 2008-2011 


