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Valoisaa vuoden alkua! 

 

Vuosi on vaihtunut nopeaan ja tulevana kesänä onkin jo tapaaminen 

sukukokouksen merkeissä. Toivottavasti moni sukulainen pääsee osallistumaan 

viikonlopun tapahtumaan. Merkitsethän jo siis almanakkaasi tapaamisen ajankohdan 

eli 29.6. – 2.7.2018. Kokouspaikka on Sastamalan Wanha-Pappila ja sen ihanat 

rantamaisemat. 

Pappilaan sen ympäristöön voi käydä etukäteen tutustumassa osoitteessa: 

www.wanha-pappila.fi 

 

 

Kesän 2018 sukutapaaminen 

 

Tapaamisen lopullinen ohjelma tulee myöhemmin, mutta jotain alustavaa 

on jo päätetty: 

 Aloitamme jo perjantai-iltana Sastamalan vanhassa pappilassa 

vapaamuotoisen illanvieton ja iltapalan merkeissä. 

 Varsinainen sukukokous pidetään lauantaina niin ikään Pappilassa. 

Lauantain illanviettoon on tiedossa musiikkia Mateli Kuivalattaren 

teksteistä ja halukkaat voivat nauttia rantasaunan löylyistä. 

Kirkkoveneitäkin löytyy, ken haluaa nauttia laineen liplatuksesta 

vesillä. 

 Sunnuntaille on alustavasti kaavailtu tutustumiskäyntiä esim. Pyhän 

Olavin kirkkoon, joka sijaitsee ihan lähellä pappilaa. 

 

Sukutapaamisesta lähetetään vielä erillinen kirje kun tiedetään tarkemmat 

hinnat ja selviää lopullinen aikataulu. Pappilassa on majoitustilat noin 50 hengelle ja 

lähistöllä on muitakin majoituspaikkoja. Tästä enemmän seuraavassa kirjeessä. 

 

Allekirjoittaneelle voi jo alustavasti ilmoittautua ensi kesän 

sukukokoukseen. Jos mieleen tulee toiveita tapaamisen ohjelmaksi, niin laittakaa 

siitäkin viestiä! 

 

 

 

 

 

http://www.wanha-pappila.fi/
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Kotisivut 

 

Seuralla on nyt uudet hienot kotisivut osoitteessa:  

www.kurvisensukuyhdistys.fi, joilla toivon mukaan olet jo vieraillut. 

Sivuilta löytyy mm. suvun muutamien jäsenten esittelyjä, muisteloita vuosien 

varrelta, jäsenkirjeitä ja varsinaisten sukukokousten pöytäkirjoja sekä neuvoston 

jäsenten yhteystiedot. Galleriassa voi vaikka tunnelmoida menneiden 

sukutapaamisten valokuvien parissa. Käyhän tutustumassa sivuihin! 

Toivon mukaan saat myös uusia ideoita kuinka kehittää lisää 

sukuseuramme toimintaa. Olisi hienoa, jos keksisimme seuraavaan kauteen jotain 

uutta ja ennen kaikkea uusia kasvoja mukaan toimintaan. Eli mieti, haluaisitko 

sukuneuvoston jäseneksi tai tiedätkö jonkun, joka olisi hyvä jäsen sukuneuvostoon. 

Kesällä valitaan uusi neuvosto sukuseuran työrukkaseksi. 

 

 

Jäsenmaksu 

 

Liitän tähän kirjeeseen myös jäsenmaksulomakkeen. Varsinaisen 

jäsenmaksun suuruus on 15 – 25 € / ruokakunta / vuosi. Muistathan käyttää 

kestoviitettä maksaessasi laskua! 

 

 

 

 

 

 

Anne Järvi 

sukuseuran sihteeri 

 

 

Liite jäsenmaksulomake 
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