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Yleistä 

Kurvisen sukuyhdistys r.y.:n sukutapaaminen järjestettiin 3. – 5.7.2015 Ilomantsissa, Hyvinvointi-

keskus Toivonlahdessa. 

Osa ihmisistä tutustui jo perjantai-illan aikana iltapalalla toisiinsa. Lauantaina oli ensin varsinainen 

sukukokous, jonka jälkeen pääsimme nauttimaan Möhkön kesäteatterin esityksestä ”Mottimestari”. 

Sunnuntaina laskimme kukat lähetyssaarnaaja Pietari Kurvisen muistomerkille ja Mateli 

Kuivalattaren haudalle. Tämän jälkeen saimme ihailla vielä Matelin lapsuuden maisemia Siitarissa. 

 

Toiminta 

Sukuyhdistyksen ja sukuneuvoston kyseisen kauden toiminnan suuntaviivat määriteltiin kesällä 

2015 sukukokouksen yhteydessä. 

Sukukokouksessa päätetyssä toimintasuunnitelmassa mainitut kohdat ovat toteutuneet seuraavasti: 

* Kotisivujen uudistaminen saatetaan valmiiksi 

– Kotisivut on vihdoinkin saatu uudistettua. Sivut löytyvät osoitteesta: 

www.kurvisensukuyhdistys.fi 

* Valokuva-albumin kehittäminen: siihen lisätään kuvia sitä mukaa, kun seuran 

jäsenet niitä sinne toimittavat. Kuvien pitää olla tekstitettyjä. 

– Sukuseuran kuva-albumi löytyy seuran kotisivuilta, linkistä 

”Kuvagalleria” 

– Kuvagalleria on jaettu sukutapaamis-teemaisiksi ja lisäksi on erillinen 

kansio, jossa on muita kuvia suvun jäsenten arjesta ja juhlasta 

* Sukutapaamisten väli lyhennetään kolmeen vuoteen eli seuraava suku-

tapaaminen järjestetään vuonna 2018. Varsinaisten tapaamisten välissä järjestetään 

epävirallisia välitapaamisia mahdollisuuksien mukaan. 

– Sukutapaaminen järjestetään kesä-heinäkuun vaihteessa 2018, 

Sastamalassa 

– Välitapaamisia ei ole järjestetty 

* Talousarvioehdotus korjataan koskemaan toimikautta 2015 – 2018 

– Ehdotus korjattiin 

 

Keväällä 2017 aloitettiin kesän 2018 sukutapaamisen valmistelut. 
 

Jäsenistö 

Sukukokouksessa yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin seuraaviksi: 

- varsinainen jäsenmaksu on 15–25 € / ruokakunta / vuosi 

- ns. tervetuliaisjäsenmaksu (jäseneksi liityttäessä ensimmäisen vuoden jäsenmaksu) on 

10 € / ruokakunta 

- ainaisjäsenmaksu on 150 €, ainaisjäsenmaksu on henkilökohtainen 

 

Jäsenmaksun maksaneiden ruokakuntien määrä toimikauden aikana on vuosittain vaihdellut: 

Vuonna 2015 maksaneita ruokakuntia oli 72 kpl 

Vuonna 2016 maksaneita oli 54 kpl 

Vuonna 2017 maksaneita oli 56 kpl 

 

Tällä hetkellä (30.6.2018) seuran osoiteluettelossa on 122 ruokakunnan osoitteet. 
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Hallinto 

Sääntöjen mukaisesti sukuneuvosto on hoitanut yhdistyksen asioita sukukokousten välisenä aikana. 

Kertomuskautena neuvostolla on ollut kokouksia yhteensä 12 kappaletta; ensimmäinen ja viimeinen 

pidettiin sukutapaamisen yhteydessä ja loput kymmenen olivat yhtäaikaisia puhelinkokouksia. 

Yhtään kokousta ei peruttu osanottajien vähäisyyden vuoksi. 

 

Sukuneuvoston kokoonpano oli seuraavanlainen: 

Varsinaiset jäsenet:   Varajäsenet: 

Anne Järvi, Vantaa   Marjatta Haapala, Joensuu 

Eeva Kilpi-Nevalainen, Polvijärvi  Elias Kärki, Pirkkala 

Eero Kurvinen, Ilomantsi  Pekka Kärki, Helsinki 

Matti Kuusaro, Äänekoivisto  Sami Luoto, Turku 

Minette Kärki Helsinki   Teppo Suominen, Turku  

Pirkka Kärki, Mikkeli   Eeva Taponen, Joensuu 

Maija Törmänen, Joensuu 

 

Varajäsenet eivät ole varsinaisten jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä, vaan kokoukseen on 

pyydetty tilanteen mukaan se varajäsen, jonka kalenterista on löytynyt tilaa. 

 

Puheenjohtajana on toiminut Pirkka Kärki 

Varapuheenjohtajana on toiminut Eero Kurvinen; hän myös huolehti seuran arkistosta. 

Sihteerinä toimi ja merkkipäivät huomioi Anne Järvi 

Rahastonhoitajana ja sukuluettelon pitäjänä toimi Eeva Kilpi-Nevalainen 

 

Toiminnantarkastajina toimivat Risto Kurvinen Ilomantsista ja Jorma Suominen Huittisista. 

Varatoiminnantarkastajia olivat Aune Tuomainen Espoosta ja Heljä Koskell Kouvolasta. 

 

Talous 

Yhdistyksellä on pankkitili Nordea pankissa. Tiliin on käyttöoikeus puheenjohtajilla ja sihteerillä 

sekä rahastohoitajalla. Tarkastelupäivänä 29.6.2018 rahaa tilillä oli 6902,45 euroa. Tarkemmin 

talousasiat on selostettu erillisessä tilikertomuksessa. 

 

Huomioinnit 

Sukuseuran puolesta huomioitiin sukukokouksen päätöksen mukaisesti jäsenten merkkipäivät ja 

hautajaiset. Huomiointeja koko kertomuskautena oli yhteensä 60 kpl. 
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