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Aurinkoinen tervehdys Vantaalta arvon sukulaiset! 

 

 

 

Pahoitteluni, että kirje tulee näin myöhässä sukutapaamisen jälkeen. Halusin saada tähän samaan 

kirjeeseen myös nämä jäsenmaksuasiat, ja yhdistyksen vaihtaessa pankkia tuli luonnollisesti uusi 

tilinumero. Asiasta lisää hieman myöhemmin. 

 

Kesän sukutapaaminen pidettiin tällä kertaa Ilomantsissa, Hyvinvointikeskus 

Toivonlahdessa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Porukkaa oli aika mukavasti paikalla ja 

kerrankin oli lämmin. Kokoonnuimme jo perjantai-iltana iltapalalle Toivonlahteen jutustelemaan ja 

tekemään tuttavuutta, mikä todettiin hyväksi uudeksi tavaksi. Lauantaina pidimmekin varsinaisen 

kokouksen Möhkössä, Mantan Majatalossa, jonka jälkeen siirryttiin katsomaan kesäteatteriesitystä 

Mottimestari. Illalla seurustelu jatkui vielä Toivonlahdessa kera makkaranpaiston ja yhteislaulujen. 

 

Varsinaisessa sukukokouksessa päätettiin seuraavanlaisia asioita: 

* Edellisen toimintakauden hyväksytty toimintakertomus on tämän kirjeen liitteenä. 

* Katsottiin yhdistyksen talouden olevan kunnossa ja vahvistettiin edelliskauden (2011 – 2014) 

tilinpäätökset, ja myönnettiin sukuneuvostolle vastuuvapaudet. 

* Jäsenmaksu on ensimmäisen vuoden aikana 10€/rk/v, muuten on jäsenmaksu sama eli 15-25€/rk/v 

ja ainaisjäsenmaksu on 150€7hlö. 

 

Kuten kirjeen alussa kerroin, on seuralle avattu uusi pankkitili Nordeaan. 

Uusi tilinumero on: FI8117953000009242 Swift-tunnus: NDEAFIHH (jos tarvitset) 

Seuran entinen tili on lakkautettu eivätkä maksut siirry uudelle tilille, joten on erittäin 

tärkeää, että maksat jäsenmaksun oikealle tilille! 

 

Jäsenmaksulaskuihin uusi tilinumero on merkitty, joten löydät sen myös sieltä. Laskuissa on myös 

uusi viitenumerosi. Käytäthän viitenumeroa maksaessasi jäsenmaksun, jotta maksu kohdistuu 

varmasti oikeaan jäseneen! Esim. jos jäsenyys on jonkun muun kuin tilinomistajan nimellä tai jos 

jostain syystä maksat vaikka vanhan setäsi jäsenmaksun hänen puolestaan. 

 

Viitenumero on jatkossakin pysyvä, joten se ei muutu vaan pysyy samana! Tallentakaa sekä tili- 

että viitenumerot tulevaa varten. Tietenkin ne saa sihteeriltä tarvittaessa uudestaankin. 

 

 

Sukuneuvosto uusiutui jonkin verran 

Sukuneuvostoon valittiin seuraavat varsinaiset jäsenet: 

Eeva Kilpi-Nevalainen, Polvijärvi 

Eero Kurvinen, Ilomantsi 

Matti Kuusaro, Äänekoivisto 

Pirkka Kärki, Tampere 

Anne Järvi, Vantaa 

Minette Kärki, Lempäälä 
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Varajäseniksi valittiin: 

Marjatta Haapala, Joensuu 

Elias Kärki, Pirkkala 

Pekka Kärki, Helsinki 

Sami Luoto, Turku 

Maija Törmänen, Pyhäselkä 

Eeva Taponen, Joensuu 

Teppo Suominen, Turku 

 

Uusi sukuneuvosto valitsi keskuudestaan seuran puheenjohtajaksi Pirkka Kärjen ja uudeksi 

sihteeriksi Anne Järven. Pirkka on sukuseuran aiemman puheenjohtajan Elias Kärjen poika ja jatkaa 

näin isänsä perinteitä sukuseuratoiminnassa. Itse olen seuran varapuheenjohtajana jatkavan Eero 

Kurvisen tytär. Varapuheenjohtajana ja arkistonhoitajana siis jatkaa Eero ja edellinen sihteeri Eeva 

hoitaa edelleenkin rahakirstunvartijan hommia. Eevan kontolla on myös sukuluettelon pitäminen 

ajan tasalla. Allekirjoittanut huolehtii sihteerinhommien lisäksi merkkipäivien huomioimisista. 

 

 

Toistan vielä kirjeen loppuun aiemminkin esitetyn toiveen: muistattehan päivittää osoitetietonne 

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

Sukuseuran kotisivutkin ovat saaneet uutta sisältöä ja sen muokkaus jatkuu edelleen. Käykää 

tutustumassa sivulla; www.kurvisensukuyhdistys.fi. Olettehan reippaasti yhteydessä minuun tai 

Pirkkaan niin saadaan tämä uusi neuvosto vauhtiin ja toimintaan. Uusia ideoita sukuseuran 

kehittämiseksi, ihan niitä hullujakin ideoita saa laittaa tulemaan! 

 

 

Pidetään yhteyttä! 

 

 

 

 
 

Anne Järvi 

sihteeri 

 

liite jäsenmaksulomake 

toimintakertomus kaudelta 2011 – 2015 

tiivistelmät tilinpäätöksistä vv. 2011– 2014 

talousarvioehdotus 2015 – 2018 

Eeva Kilpi-Nevalaisen kirje seuran jäsenille 

http://www.kurvisensukuyhdistys.fi/

