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Pakkastalven tervehdys! 
 
 

Talvi on vihdoinkin saapunut koko maahan pakkasineen ja lumineen ikimuis-
toisen mustan, vesisateisen joulun jälkeen.  
 

On kulunut kutakuinkin vuosi edellisestä jäsenkirjeestä ja on aika päivittää su-
kuseuran kuulumisia ja kertoa tulevista suunnitelmista. 

Pidemmittä puheitta siis asiaan: vuoden vaihteessa pidetyn neuvoston koko-
uksen yksi aihe oli seuran kotisivujen uusiminen. Yksi syy siihen, että sivut uusitaan, on 
se, että sivut ovat alusta asti olleet Suomen Sukututkimusseuran palvelimella ja Sukutut-
kimusseura ilmoitti loppuvuodesta, että he luopuvat ilmaisen palvelintilan tarjoamisesta 
tämän vuoden syyskuun lopussa. Toinen syy sivujen uusimiseen on sivujen vanhanaikai-
suus, mikä aiheuttaa tiettyjä ”ongelmia” sivuja käytettäessä. 

Nyt onkin kaikilla tilaisuus esittää toivomuksia, mitä sivuille haluaisitte. Ehdo-
tukset voivat koskea sivujen sisältöä, ulkonäköä, käytettävyyttä ihan mitä vain! Ottakaa 
reilusti yhteyttä sukuneuvoston jäseniin mahdollisimman pikaisesti! 

 
Seuralla on myynnissä erilaisia sukuun liittyviä tuotteita: seuran 50-

vuotishistoriikki (uusi hinta 15 € / kpl, sis. postikulut), pöytästandaari, sukutaulut ja 
uusimpana isännänviiri (koko 40 x 400 cm, hinta 60 €, sis. postikulut). Tarkempia tietoja 
ja esittelyt myytävistä tuotteista löytyvät seuran kotisivuilta (jotka on kahden vuoden jäl-
keen päivitetty) osoitteesta: http://suvut.genealogia.fi/kurvinen/etusivu.html 
 

Jo viime kirjeessä mainitsin alustavasti seuraavasta sukutapaamisesta. 
Merkitkää muistiin tärkeimmät tiedot: tapaaminen järjestetään 3. – 5.7.2015 Ilomantsissa, 
Hyvinvointikeskus Toivonlahdessa (entinen Kuntoutuskeskus Pääskynpesä). Kuten aiem-
min jo kerroin, kokoonnumme perjantai-iltana vapaamuotoiseen illanviettoon ja jatkamme 
lauantaina muun ohjelman parissa. Merkitkää ajankohta muistiin jo näin hyvissä ajoin! 
Tarkempia tietoja tulee noin vuoden päästä, ensi vuoden jäsenkirjeessä. 

Muistattehan, että tulevassa sukukokouksessa pitäisi seuralle löytää uusi sih-
teeri. Menneiden lähes 18 vuoden perusteella voin sanoa, että vaikka homma tuntuu jos-
kus työläältä, on seuran asioiden parissa toimiminen antoisaa eikä koskaan tylsää! 
 

On jälleen jäsenmaksun maksamisen aika; tämän kirjeen mukana on jäsen-
maksupankkisiirto. Muistathan maksaa jäsenmaksun! 
 
 

Oikein hyvää talven jatkoa! 
 
 
 
 

Eeva Kilpi-Nevalainen 
 
Liite jäsenmaksulomake 
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