
Kurvisen sukuyhdistys ry.   Jäsenkirje 

c/o Kilpi-Nevalainen    5/18–22 

Haaponiementie 1 as 1, 83780 Horsmanaho 

e-mail: kurvisen.sukuyhdistys@gmail.com 
Puh. 050 – 493 2033    27.1.2021 

 
 
 
 

Arvoisat sukulaiset! 
 
 

Edellisessä jäsenkirjeessä odottelimme vielä viime kesän välitapaamista, joka 
sitten kuitenkin harmillisesti piti perua. Olisi ollut todella mukava tavata Joutsassa, mutta 
suunnataan katseet tulevaan ja 

 
Kurvisen sukuyhdistyksen 70-vuotisjuhlaan! 

 
Seuraava tapaaminen onkin sitten noin puolentoista vuoden päästä – 

yhdistyksen 70-vuotisjuhlien merkeissä! Tapaaminen pidetään Karjalan laulumailla 
Ilomantsissa; suvun juurilla. Tarkempi paikka on monelle meistä tuttu Mekrijärvi, entinen 
yliopiston tutkimusasema, joka on viime kokoontumisemme jälkeen vaihtanut omistajaa ja 
pessyt kasvonsa. Tiedossa on jälleen varmasti ikimuistoinen viikonloppu upeissa puitteissa 
ja parhaassa mahdollisessa seurassa. 

 
Tapaamisen ohjelmasta 
Paikkaa lukuun ottamatta suunnitelmat ovat vielä pitkälti auki. Teillä, hyvät 

jäsenet, on nyt mahdollisuus vaikuttaa milloin ja mitä! 
Ajankohdaksi sukuneuvosto on alustavasti kaavaillut elokuun puoltaväliä 

kesällä 2022. Tarkoitus on pitää tapaamisen ohjelma sen verran väljänä, että halukkailla on 
mahdollisuus osallistua esimerkiksi samana viikonloppuna järjestettävään Karhufestivaaliin. 

Ohjelmarunko pidetään pitkälti entisen kaltaisena eli aloitamme perjantaina 
vapaamuotoisella illanvietolla. Lauantaina pidetään myös sääntömääräinen varsinainen 
sukukokous. Muiksi ohjelmavaihtoehdoiksi on esille nousseet vierailu Hermannin viinitilalla, 
Taistelijan talolla ja EU:n itäisimmällä pisteellä. Myös runonlausunta on ollut esillä. 

 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä sukuneuvoston jäseniin ja kertokaa, milloin ja 

mitä haluatte tehdä ja kokea! Sukuneuvoston jäsenten yhteystiedot löytyvät seuran 
nettisivuilta ja yhdistyksen muut yhteystiedot löytyvät tämän kirjeen ylälaidasta. Sihteerin 
tavoittaa parhaiten tekstiviestillä ja sähköpostilla. Puhelimitse kannattaa tavoitella iltaisin. 

 
Muistattehan myös sukuseuran stipendit? Viimeksi stipendejä jaettiin reilut 

kymmenen vuotta sitten. Stipendiä voi hakea esim. kulttuuriharrastuksen tukemiseen. 
Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet saa sihteeriltä. 

 
 
Seuran arkistosta 
Vuosien mittaan on seuran arkistoon kertynyt videomateriaalia mm. menneiden 

vuosien sukutapaamisista. Videot on saatu digitoitua ja nuo aarteet ovat nyt kaikkien 
yhdistyksen jäsenten ulottuvilla. Linkin arkistoon saa sihteeriltä; varmistathan, että olet 
maksanut jäsenmaksusi. 
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Jäsenmaksusta 
Sukuyhdistyksen toiminta on verrattain pientä mutta on kuitenkin joitakin 

toimintoja, jotka eivät onnistu ilman taloudellisia panostuksia. Esimerkiksi seuran kotisivut 
vaativat jonkin verran rahaa, ja tässä kohdassa me kaikki olemme avainasemassa. Tämän 
kirjeen liitteenä on tiedot tämän vuoden jäsenmaksun maksamista varten. Perinteisen 
paperikirjeen mukana tulee jäsenmaksulomake ja sähköpostin liitteenä saatte 
viitenumeroluettelon, jossa on myös yhdistyksen tilitiedot. 

Käytättehän maksaessanne viitenumeroa! 
 
 
Loppuun vielä etsintäkuulutus 
Allekirjoittanut valittiin sukuneuvostoon seuran 40-vuotisjuhlakokouksessa eli 

vuonna 1992 ja sihteerinä olen toiminut vuodesta 1996 lähes yhtäjaksoisesti. Kuluneet 
vuodet on olleet hauskoja, ikimuistoisia, tapahtumatäyteisiä, kiireisiä, opettavaisia... – sekä 
sukuseuran puolella että yksityiselämässä. En vaihtaisi menneitä vuosia mihinkään ja olen 
ylpeä minua kohtaan osoitetusta luottamuksesta. 

Olen myös iloinen kaikista teistä sukulaisista, joihin olen saanut tutustua ja joita 
olen tavannut sukutapaamisissa. Toivottavasti tapaamme jatkossakin sukutapaamisten 
yhteydessä ja ehkä muutoinkin! 

Nyt on kuitenkin jo aika luovuttaa sihteerin työt seuraavalle ja vuoden 2022 
juhlakokouksessa pitäisi yhdistykselle löytää uusi sihteeri! Jos olet itse halukas tarttumaan 
toimeen tai tiedät jonkun sopivan, niin ota yhteyttä ja ilmianna Kurvisen sukuyhdistyksen 
seuraava sihteeri! Lupaan olla seuraavan sihteerin apuna aina tarvittaessa ja juuri niin paljon 
kuin halutaan eli en lopeta ”ovet paukkuen” vaan hyvässä hengessä, innokkaasti odottaen 
tavallista rivijäsenyyttä. 

 
 
Tässäpä tärkeimmät kuulumiset sukuseuran tiimoilta. Olettehan yhteydessä 

sekä seuraavaan tapaamisen aikatauluun ja ohjelmaan liittyvissä asioissa että uuden 
sihteerin etsinnässä! 

 
 
 
Oikein hyvää talven jatkoa, pysytään terveinä! 

 
 
 
 
 

Eeva Kilpi-Nevalainen 
sukuseuran sihteeri 

 
 
liite jäsenmaksutiedot 


