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Kesä, kärpäset ja sukutapaaminen lähestyvät!

Todellakaan ei koskaan voi tietää, mitä tuleman pitää. Kaksi vuotta sitten valmistelimme kesän
2020 välitapaamista, joka sitten jo tunnetusta syystä jouduttiin peruttamaan. Samana syksynä
sukuneuvosto aloitti 70-vuotisjuhlatapaamisen suunnittelun ja päätimme kokoontua Mekrijärvelle,
jossa on järjestetty onnistunut tapaaminen jo kahdesti aiemmin.
Viime keväänä tilanne muuttui Megrin Matkailun harmittavan konkurssin myötä ja jouduimme
muuttamaan suunnitelmia. Syksyllä laitoinkin viestin, että kokoonnumme Petkeljärvi Centerissä.
Nyt tilanne on jälleen muuttunut! Mekrijärvi sai viime vuoden lopulla uuden omistajan ja
pystymme pitämään tapaamisen Mekrijärvellä! Ainakin minun mielestäni tosi hieno juttu!
Tässä tietoja tulevasta; tapaamisen tarkempi ohjelma aikatauluineen tulee vielä erillisessä
jäsenkirjeessä huhtikuun lopulla.
 Tapaamisen ajankohta: 12. -14.8.2022, Mekrijärvi, Ilomantsi
 Aloitamme perjantaina jo perinteeksi muodostuneella vapaamuotoisella illanvietolla.
Aikaisemmissa tapaamisissa perjantaina on ollut mukava virittäytyä tunnelmaan, nauttia
iltapalaa sekä tavata vanhoja tuttuja ja tutustua uusiin.
 Ilomantsissa järjestetään samana viikonloppuna Karhufestivaalit ja lauantaina voi osallistua
festivaalitapahtumiin. Festivaalin ohella Ilomantsissa on paljon muutakin tutustumisen
arvoista; siitä tarkemmin seuraavassa kirjeessä.
 Lauantaina puolen päivän jälkeen kokoonnumme ev.lut. seurakuntatalolle nauttimaan 70vuotisjuhlalounaan, minkä jälkeen pidetään varsinainen sääntömääräinen sukukokous.
Sukukokouksen asiakirjat tulevat seuraavassa jäsenkirjeessä.
Muistattehan, että sukukokouksessa äänivaltaisia ovat vain jäsenmaksun maksaneet jäsenet!



Sukukokouksen jälkeen pidetään pienimuotoinen juhlatilaisuus; sen ohjelma on vielä auki.
Lauantai-iltana kokoonnumme Mekrijärvelle illanviettoon. Tarjolla on iltapalaa, saunomista,
laulua, seurustelua – mitä vain keksimme!

Majoituksesta
Meillä on ryhmävaraus Mekrijärven majoitustiloihin ja majoitushinnat ovat seuraavat:
 Haapala ja Leppälä, kahden hengen huoneita
2 hh
35 € – 45 € / hlö / vrk
lisävuorokaudet
25 € – 35 € / hlö
1 hlö 2h huoneessa (Haapalassa)
55 € / 45 € /vrk
Kaikissa majoitustiloissa on jaetut WC/suihkutilat
HUOM! Haapalaan saa tuoda lemmikkejä
Majoitushintoihin EI sisälly liinavaatteita eikä mitään aterioita.
Sekä lauantai- että sunnuntaiaamuina on aamupalaa saatavilla eri maksusta. Kaikkien aterioiden
hinnat selviävät myöhemmin.
Huomioittehan, että Mekrijärven majoitustiloissa tupakointi on kielletty!

Majoitusvaraukset 29.5.2022 mennessä sihteerille, yhteystiedot löytyvät ylhäältä!
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Majoitusvarauksen jälkeen saatte laskun, joka tulee maksaa mahdollisimman pian, viimeistään
eräpäivänä. Koska meillä on ryhmävaraus, niin majoitusmaksut maksetaan sukuseuralle ja ne
tilitetään Mekrijärvi Saga Park Ab:lle. Maksamattomat majoituspaikat vapautuvat muille
majoittujille, joita Ilomantsissa varmasti riittää Karhufestivaalin vuoksi.
Mahdolliset teltta- ja caravanpaikat selviävät myöhemmin.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen ruokailuihin ja tapaamiseen 10.7.2022 mennessä, yhteystiedot löytyvät kirjeen
yläreunasta. Varmimmin ja selkeimmin ilmoittautuminen tulee perille kun laitatte viestin
sähköpostilla. Jos vastaanottokuittaus ei tule parin päivän sisällä, niin soittakaa tai laittakaa
tekstiviesti.
Kertokaa ilmoittautuessanne seuraavat asiat:
 osallistujien määrä (lapset / aikuiset eriteltyinä)
 mihin ruokailuihin ilmoittaudutte; iltapalat (perjantai ja lauantai), aamupala (lauantai ja
sunnuntai), lauantain juhlalounas
 tarvittavat ruokavaliot (ruoat tehdään laktoosittomina, kaikki muut on ilmoitettava!)

Jäsenmaksu
Liitteestä löytyvät tiedot alkaneen vuoden jäsenmaksun maksamista varten. Maksattehan jäsenmaksun ennen sukutapaamista. Näin varmistatte osallistumisoikeutenne varsinaisessa sukukokouksessa!

Seija Jalaginin esitelmä
Viime tapaamisessa kuultu dosentti Seija Jalagin esitelmä lähetyssaarnaaja Pietari Kurvisen perheen
vaiheista on vihdoinkin saatu valokuvilla höystettynä seuran kotisivuille! Teksti löytyy seuraavasti:
www. kurvisensukuyhdistys.fi -> Historia -> Muisteluksia -> Pietari ja Wilhelmina Kurvisen
perheen ihmeellisiä teitä (aukeaa erillisenä PDF-tiedostona)
Kotisivujen kuva-albumiin on lisätty myös muutamia vanhoja valokuvia selostuksineen. Käykäähän
katsomassa!

Sihteeri haussa!
Muistattehan, että sukuseura tarvitsee uuden sihteerin! Eli nyt kaikki halukkaat ilmoittautukaa tai
jos tiedätte jonkun, joka osaa käyttää tietokonetta ja puhua puhelimessa, niin ilmiantakaa kyseinen
henkilö mahdollisimman pian!
Miettikää myös sukuneuvostoon uusia jäseniä. Osa neuvoston nykyisistä jäsenistä on luopumassa,
joten täydennystä tarvitaan.

Palataan asiaan huhtikuussa!

Eeva Kilpi-Nevalainen, sukuseuran sihteeri

