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Keskitalven tervehdys! 
 
 
 

Vuosi on jälleen vaihtunut ja tulevana kesänä tapaamme jälleen sukukokouk-
sen merkeissä. Itse henkilökohtaisesti toivon ja odotan näkeväni runsaasti vanhoja tuttuja 
sekä tapaavani paljon uusia sukukokouskävijöitä. Olethan muistanut merkitä kalenteriin 
tapaamisen ajankohdan? Sehän on 3. – 5.7.2015 ja paikka jälleen Ilomantsissa; Hyvin-
vointikeskus Toivonlahti (entinen Kuntoutuskeskus Pääskynpesä), joka sijaitsee Ilomant-
sinjärven kauniissa rantamaisemassa. 
 
 

Kesän 2015 sukutapaaminen 
Tapaamisen lopullinen ohjelma on vielä hieman keskeneräinen, mutta perus-

runko on jo selvillä: 

 Aloitamme perjantai-iltana Toivonlahden ravintolassa vapaamuotoisella il-
lanvietolla. Illan aikana on mahdollista nauttia iltapalaa. 

 Varsinainen sukukokous pidetään lauantaina Möhkössä, jonne olemme 
suunnitelleet myös muuta ohjelmaa. Lauantai-iltaa vietämme Toivonlahden 
ranta-alueella ja siellä voivat kaikki halukkaat esittää omaa ohjelmaa; tällä 
hetkellä on tiedossa ainakin yhteislaulua. 

 Sunnuntaina osallistumme jumalanpalvelukseen Ilomantsin Sadan enkelin 
kirkossa, minkä jälkeen teemme jo perinteeksi muodostuneet käynnit lähe-
tyssaarnaaja Pietari Kurvisen muistomerkille ja runonlaulaja Mateli Kuiva-
lattaren haudalle. 

 Tapaamisen lopuksi teemme vielä retken Matelin syntymäkotiin Siitariin. 
 

Sukutapaamisesta lähetän vielä erillisen kirjeen, kunhan saamme kaikki lan-
gat sidottua yhteen. Hyvinvointikeskuksessa on jonkin verran majoitustiloja ja niihin on 
meille tehty alustava varaus. Lisää majoitustiloja löytyy Ilomantsin kirkonkylän tuntumasta. 
Mutta kaikesta tuosta tarkemmin seuraavassa kirjeessä. 
 
 

Seuran kotisivut 
Kesän 2011 sukukokouksessa laadittuun toimintakauden 2011 – 2015 toimin-

tasuunnitelmaan kirjattiin kotisivujen parantaminen. Asiaa vauhditti syksyllä 2013 Suomen 
sukututkimusseuralta tullut ilmoitus ilmaisen palvelintilan loppumisesta. Sukuneuvosto 
keskusteli asiasta useammassakin kokouksessa ja lopulta päätettiin tehdä sivut uudestaan 
entisten sivujen pohjalta. Sivut olivat auki syksyyn 2014 asti, jonka jälkeen ne suljettiin. 

Seuran uudet kotisivut ovat tällä hetkellä työn alla. Sivuilta löytyvät edelleenkin 
vanhat jäsenkirjeet ja esittelyt myytävistä tuotteista. Mm. suvun tunnetuimpien jäsenten 
henkilökuvat ovat edelleenkin sivuilla. Sivuilta löytyy myös hallintoneuvos Pekka Kurvisen 
esitelmän ”Kurviset Karkussa” lisäksi uusia kertomuksia ja muisteloita suvun vaiheista. 
Sivuille on lisätty myös muutama perhe-esittely. 

Arvelisin, että viimeistään seuraavassa kirjeessä voin kertoa uusien sivujen 
auenneen sekä osoitteen, josta sivut löytyvät. 
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Seuran valokuva-albumi 
Sukuseuran Picasa valokuva-albumi on kotisivujen tavoin ”käymistilassa”. 

Viime aikoina on ollut ongelmia osoitteen kanssa. Tämänkin ongelman ratkaisu on työn 
alla. Yksi ratkaisu saattaa olla albumin kuvien siirtäminen kotisivujen yhteyteen. Sekä koti-
sivu- että kuva-albumiongelmat ratkeavat varmasti kuluvan kevään aikana. Tiedotan niistä 
heti, kun asiat selviävät. 

Albumin sisältöä on päivitetty viime aikoina: kuvia on jaoteltu eri kansioihin 
selkeyden lisäämiseksi ja jonkin verran on lisätty sekä kuvia sekä uudemmista että van-
hemmista tapahtumista. 
 
 

Uusi sihteeri 
Parissa viimeisimmässä jäsenkirjeessä olen kertonut että seuralle tarvitaan 

uusi sihteeri. Olettehan muistanut pohtia soveliasta henkilöä uudeksi sihteeriksi! 
 
 

Jäsenmaksu 
Tämän kirjeen liitteenä on jäsenmaksulomake. Muistathan maksaa jäsenmak-

sun! Suuruudeltaan maksu on entinen 15 – 25 € / ruokakunta / vuosi. 
 

Tässä kuulumisia näin tapaamista odotellessa! 
 
 
 
 
 

Eeva Kilpi-Nevalainen 
sukuseuran sihteeri 

 
liite jäsenmaksulomake 


