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Kesä ja sukutapaaminen lähestyvät! 
 
 

Tapaamisen ajankohta on jo aiemminkin kerrottu 3. – 5.7.2015 ja tarkempi 
paikka Hyvinvointikeskus Toivonlahti Ilomantsissa (entinen Pääskynpesä). 
 
Ohjelma on seuraavanlainen: 

Perjantai 3.7.2015: 

 Aloitamme perjantaina noin kello 18.00 iltapalan ja vapaamuotoisen illan-
vieton merkeissä Toivonlahden ravintolassa. Iltapalan ohella voi illan aika-
na voi karistaa pahimman vieraskoreuden ja uudistaa vanhoja tuttavuuksia 
sekä solmia uusia. 

Lauantai 4.7.2015: 

 Aamupalan jälkeen siirrytään omilla kyydeillä Möhköön, Mantan Majata-
loon, jossa pidetään varsinainen sukukokous alkaen klo 9.30. Möhkö sijait-
see reilut 20 km Ilomantsin kirkonkylältä itään. 

 Lounaan nautimme kokouksen jälkeen samassa paikassa noin klo 11.30.  

 Klo 13.00 alkaa Möhkön kesäteatterin esitys Mottimestari. Sukuseura tar-
joaa jäsenille liput ja väliaikakahvit. 

 Teatteriesityksen jälkeen on mahdollisuus osallistua opastettuun kierrok-
seen Möhkön Ruukilla. 

 Iltapalaa on tarjolla Toivonlahden ravintolassa alkaen kello 18.00 ja sen 
jälkeen siirrymme viettämään iltaa Eräkellariin. Luvassa on mm. yhteislau-
lua Toivo Kärjen hengessä sekä makkaranpaistoa ja seurustelua. 

Sunnuntai 5.7.2015: 

 Uusi sukuneuvosto pitää järjestäytymiskokouksen klo 9.00 Toivonlahden 
ravintolan kabinetissa 

 Osallistumme jumalanpalvelukseen Ilomantsin Sadan enkelin kirkossa alk. 
klo 10.00. Jumalanpalveluksen jälkeen laskemme kukkaset lähetyssaar-
naaja Pietari Kurvisen muistomerkille ja runonlaulaja Mateli Kuivalattaren 
haudalle. 

 Kukkienlaskun jälkeen siirrytään omilla kyydeillä Mateli Kuivalattaren syn-
tymäpaikalle Siitariin. Siellä voimme ihailla Matelin lapsuuden maisemia ja 
astella samoja polkuja, joilla Mateli aikoinaan asteli tyttönä ollessaan. 

 
Muistattehan, että seuralle pitäisi löytää sekä uusi puheenjohtaja että sihteeri. Miettikää 
sopivia ehdokkaita ja ilmiantakaa heidät sihteerille 12.6. mennessä! 
 
Tapaamisen kustannukset: 

 Perjantain iltapala 12,50 € / hlö 

 Lauantain iltapala 12,50 € / hlö ja illanvieton Kotaeväät 4,50 € / hlö. Eräkel-
lariin ei saa tuoda omia alkoholijuomia mutta yläkerran ravintolan palvelut 
ovat käytössämme. 

 Lauantain keittolounas karjalaisen leipäpöydän kera 18 € / hlö. 

 Museovierailu 5 € / hlö (min 10 hlö ryhmä) ja opastus 60 € / ryhmä 
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Ilmoittautuminen: 
Vahvistakaa mukanaolonne 12.6.2015 mennessä allekirjoittaneelle. Tarvitsen tiedot tuli-
joiden määrästä seuraaviin: 

- perjantain ja lauantain iltapalat 
- lauantain lounas ja teatteriesitys sekä museokierros (osallistutteko opastukseen) 

 
Yhteystiedot löytyvät kirjeen yläreunasta. Jos ilmoittaudutte puhelimitse, soittakaa 

mieluiten klo 16 jälkeen. Silloin olen varmimmin puhelimen ääressä eivätkä työt häiritse! 
Muistakaa ilmoittaa myös tarvittavat erityisruokavaliot! 
 
Perjantai- ja lauantai-iltojen ruokailumaksut kerätään paikan päällä, joten varatkaa jonkin 
verran käteistä rahaa mukaan; mielellään tasaraha. 
 
Majoitusta: 
* Sukuseuralla on majoituskiintiö Toivonlahdessa, majoitusvaraukset suoraan Toivonlah-
teen, puh. 0400 – 357 200 ja se on voimassa 14.6.2015 asti. Muistakaa mainita tulevanne 
Kurvisen sukutapaamiseen! 
* Ilomantsin kirkonkylän tietämissä on lisäksi mm. Anssilan maatilamatkailutila, puh. 040 – 
543 1526 tai anssila.ilomantsi@gmail.com. 
* Muita majapaikkoja voi katsella esim. Ilomantsin kunnan nettisivuilta www.ilomantsi.fi tai 
osoitteesta www.visitkarelia.fi. 
 
Majoituksen varaamisesta ja majoituskustannuksista jokainen huolehtii itse. 
 
 
Stipendi: 

Sukuseuran stipendit (1 – 2 kpl á 100 – 200 € / stipendi) ovat myös haettavis-
sa. Hakemukset sihteerille 12.6.2015 mennessä. Lisätietoja saa samaten sihteeriltä. 
 
 
Seuran kotisivuista: 

Aiemmin lupailin tähän kirjeeseen tietoa seuran uusista kotisivuista. Valitetta-
vasti sivujen avaaminen on viivästynyt teknisten ongelmien vuoksi enkä voi kertoa sivujen 
uutta osoitetta. Heti kun sivut saadaan avattua, laitan sähköpostijäsenille tiedon asiasta ja 
viimeistään seuraavaan jäsenkirjeeseen laitetaan tieto uusien sivujen osoitteesta. 
 
 
Tervetuloa sukutapaamiseen, näkemisiin kesällä! 
 
 
 
 
Eeva Kilpi-Nevalainen 
sukuseuran sihteeri 
 
Liitteet Varsinaisen sukukokouksen esityslista 

Tuloslaskelmat ja taseet vuosilta 2011, 2012, 2013 ja 2014 
Talousarvioehdotus kaudelle 2015 - 2019 
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