
Kurvisen sukuyhdistys ry.   Jäsenkirje 
c/o Anne Järvi    2/15–18 

Pallastunturinkuja 7 f 19,01280 Vantaa 

e-mail: kurvisen.sukuyhdistys@elisanet.fi 
Puh. 046-876 1083     12.2.2017 

 

 

 

 

Aurinkoinen tervehdys Vantaalta arvon sukulaiset! 

 

Ihannoo, päivät pitennöö ja valo tulvii ikkunoista sissään, se on kohta kuulkee Kevät. 

 

 

Vuosi on taas vierähtänyt ja kuluneena vuonna aika lailla keskityimme sukuneuvoston 

kanssa kotisivuasioihin. Rahastonhoitajamme Eeva Kilpi-Nevalainen kyseli tuttaviltaan alan osaajia 

ja sitä kautta löysimme vihdoinkin tekijän kotisivuillemme, Sami Asikaisen. Hän sai sivut 

sellaiseen kuntoon kuin sukuneuvosto on ne halunnut. Sivuille saa ehdottaa ja toivoa muutoksia ja 

korjauksia. Minulle, Pirkalle ja Eevalle saa laittaa viestiä kun teillä löytyy kuvia tai juttuja, jotka 

mielestänne liittyvät suvun asioihin ja niitä saa jakaa. Tässä vielä kertaalleen kotisivujen osoite: 

www.kurvisensukuyhdistys.fi. 

 

 

Vuonna 2018 kesällä meillä on taas tiedossa mukava tapaaminen sukulaisten kesken 

ja tästäkin asiasta olemme jo keskustelleet kokouksissa. Monesti olemme pitäneet sukukokouksen 

Ilomantsissa ja onhan se kaunista paikkaa, ei käy kieltäminen. Vaihtelu voisi virkistää ja esiin on 

otettukin asia, että olisi kiva jos paikka löytyisi jostain Keski-Suomesta niin olisi kaikilla ehkä 

vähän lyhyempi matka. Yhtenä vaihtoehtona on jo noussut esille vuoden 1998 sukutapaamisesta 

tuttu paikka: Karkun Evankelinen Opisto. Toki muitakin ehdotuksia tapaamispaikaksi otetaan 

mielellään vastaan. 

 

 

Tästä pääsemmekin sujuvasti seuraavaan asiaan, eli jäsenmaksuihin. Luonnollisesti 

kokoukset maksavat ja muutoinkin sukuseura pysyy elossa meidän kaikkien jäsenmaksuilla, joten 

niistä vielä vähän asiaa tähän loppuun. 

 

* Ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 10 € / ruokakunta / vuosi 

* Varsinainen jäsenmaksu 15 – 25 € / rk / vuosi 

* Ainaisjäsenmaksu on 150 € / hlö (muista jäsenmaksuista poiketen ainaisjäsenmaksu on 

henkilökohtainen eikä ruokakuntakohtainen) 

* Jäsenmaksulomake on tämän kirjeen liitteenä. 

 

Seuran tilinumero on: FI8117953000009242 

Swift-tunnus: NDEAFIHH (jos tarvitset) 

Seuran entinen Ilomantsin Osuuspankin 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 

viitenumero. Käytäthän viitenumeroa maksaessasi jäsenmaksun, jotta maksettu jäsenmaksu 

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

nimellä tai jos jostain syystä maksat vaikka vanhan setäsi jäsenmaksun hänen puolestaan. 

 

 

http://www.kurvisensukuyhdistys.fi/
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Viitenumero on jatkossakin pysyvä, joten se ei muutu vaan pysyy samana! Tallentakaa sekä tili- 

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

 

 

Toistan vielä kirjeen loppuun jo aiemminkin esitetyn toiveen: muistattehan päivittää 

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

jatkossakin. 

 

 

Kuten kirjeen alussa mainitsin, niin sukuseuran kotisivut ovat saaneet uutta sisältöä ja 

sen muokkaus jatkuu edelleen. Käykää tutustumassa sivulla; www.kurvisensukuyhdistys.fi. 

 

 

Olettehan reippaasti yhteydessä minuun tai seuran puheenjohtajaan, Pirkka Kärkeen, 

kun saatte niitä hyviä ideoita sukuseuran toimintaan liittyen. 

 

 

 

 Oikein hyvää talven jatkoa ja orastavaa kevättä! 

 

 

 

 

 

 

Anne Järvi 

sukuseuran sihteeri 

 

 

liite jäsenmaksulomake 

http://www.kurvisensukuyhdistys.fi/

