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Arvoisat sukulaiset! 
 
 

Tekisi melkein mieleni siteerata Arnold Schwarzeneggerin roolihahmoa eloku-
vassa Expendables: ”I´m back!” Tältä nimittäin tuntuu, kun kolmen vuoden jälkeen kirjoitan 
teille tätä jäsenkirjettä sihteerin ominaisuudessa. Toivon vain, että kukaan teistä ei tällä 
hetkellä ajattele: ”Ei kai taas!” 

Vielä kiitokset meidän kaikkien puolesta Järven Annelle! 
 
 

Kesän 2018 sukutapaaminen 
No, asiaan! Heinäkuun alussa kokoonnuimme Sastamalan Wanhassa Pappi-

lassa. Pappilan ympäristö on upea, historiallinen kokonaisuus, jossa tapaamisemme sujui 
hienosti. Kurvissukuisia tosin oli paikalla vähemmän kuin olimme odottaneet; noin 50 hlöä, 
mutta mukaan oli uskaltautunut useampikin ensikertalainen, ja luulen että kaikki muutkin 
”konkarit” olivat todella iloisia siitä että seuran toimintaan saatiin uutta verta oikein roppa-
kaupalla! 

Aloitimme tapaamisen perjantai-iltana tutustelun ja jutustelun merkeissä. Lau-
antaina jatkettiin aluksi Oulun yliopiston dosentti Seija Jalaginin ansiokkaan esitelmän 
merkeissä. Dosentti Jalagin kertoi meille lähetyssaarnaaja Pietarin Kurvisen ja hänen per-
heensä vaiheista, ensin Afrikassa ja sittemmin Suomessa. Hänen esitelmäänsä toivottiin jo 
heti tuoreeltaan seuran kotisivuille ja kunhan lomakausi saadaan taputeltua, niin esitelmä 
ilmestyykin kotisivuille. 

Lounaan jälkeen meille esiintyi turkulainen nykykansanmusiikkiyhtye Säkene, 
joka esitti Mateli Kuivalattaren runoihin sävellettyjä lauluja ikimuistoisella ja mukaansatem-
paavalla tavalla. 

Illalla halukkailla oli mahdollisuus vielä saunoa ja paistaa makkaraa. 
 
Varsinainen sääntömääräinen sukukokous lauantaina sujui ongelmitta, pe-

rinteet olivat jälleen kunniassa. Itse ennakoin jo keväällä että vaikka varsinaiseen kokouk-
seen varattaisiin pitkäkin aika, niin Kurvisilla on tapana saada kokous aina venymään. Niin 
nytkin mutta ei ainakaan minun mielestäni ole koskaan mitään turhaa kokouksissa jaaritel-
tu vaan asioista on aina keskusteltu rakentavassa hengessä! 

Päätöksiäkin toki saatiin tehtyä! 50 %:sesti uusiutuneeseen sukuneuvostoon 
valittiin seuraavat sukuseuran jäsenet: 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 
Matti Kurvinen, Espoo  Elias Kärki, Pirkkala 
Eeva Kilpi-Nevalainen, Polvijärvi  Sami Luoto, Turku 
Reijo Kurvinen, Tampere  Teppo Suominen, Turku 
Matti Kuusaro, Äänekoski  Pekka Kärki, Helsinki 
Jorma Suominen, Huittinen  Paula Karppinen, Ylöjärvi 
Pirkka Kärki, Tampere  Aaro Moilanen, Asikkala 

 
Seuran jäsenmaksut pidettiin ennallaan: 15 – 25 € / ruokakunta / vuosi ja seu-

raavan maksun vuoro on ensi vuoden alussa. Jäsenmaksulomake tipahtaa postilaatikkoon 
tai sähköpostiin seuraavan jäsenkirjeen mukana ensi vuoden alussa. 
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Kokousväki suuntasi katseet jo neljän vuoden päähän, sukuseuran 70-

vuotisjuhlavuoteen. Seuraava varsinainen sukukokous pidetään siis kesällä 2022; toiveita 
esitettiin tapaamisen järjestämisestä heinäkuun lopussa Ilomantsissa! Kokousväki esitti 
myös toiveen, että ennen seuraavaa tapaamista järjestetään vapaamuotoinen välitapaa-
minen mutta muutoin tapaamme jatkossakin kolmen vuoden välein. 
 

Sukuneuvosto piti järjestäytymiskokouksen saman tien lauantaina ja valitsi 
keskuudestaan puheenjohtajaksi jatkamaan Pirkka Kärjen. Varapuheenjohtajaksi valittiin 
Matti Kuusaro ja sihteeriksi ”palautettiin” allekirjoittanut eli Eeva Kilpi-Nevalainen. Sihteerin 
töiden lisäksi huolehdin merkkipäivien muistamisista. Jos epäilette, että seuralta puuttuu 
tieto jonkun sukulaisen merkkipäivästä niin laittakaa ihmeessä viestiä minulle! Myös suku-
luettelon ajan tasalla pitäminen on minun kontollani. Muistattehan omalta osaltanne pitää 
minut ajan tasalla suvun piirissä tapahtuneista muutoksista! 

Seuran arkistosta huolehtii jatkossa Reijo Kurvinen ja Jorma Suominen ”istuu” 
seuran rahakirstun päällä. Muistattehan, että oli asianne mitä tahansa sukuun liittyvää, niin 
voitte ottaa yhteyden kehen tahansa neuvoston jäseneen. Neuvoston jäsenten yhteystie-
dot löytyvät seuran nettisivuilta osoitteessa: www.kurvisensukuyhdistys.fi. 
 

Sunnuntaille oli järjestetty tutustumiskäynnit pappilan viereiseen Pyhän Marian 
ja hieman kauempana sijaitsevaan Pyhän Olavin kirkkoon. Itse jouduin valitettavasti jättä-
mään kirkkokierroksen väliin mutta näkemieni kuvien perusteella molemmat kirkot ovat 
todella upeita, historiaa huokuvia paikkoja. Jospa joskus vielä pääsen näkemään molem-
mat pyhätöt! 
 
 

Seuran kotisivuilta löytyy kaikenlaista materiaalia suvun jäsenistä, kokousten 
pöytäkirjat ja muut asiakirjat sekä tietysti myös jäsenkirjeet. Lisäksi jäsenillä on mahdolli-
suus käydä katselemassa mm. viime kesän valokuvia kuva-albumista. Albumin salasanan 
saa mm. minulta ja seuran puheenjohtajalta. 
 
 

Edelleenkin sukuneuvosto toivoo saavansa teiltä kaikilta yhteydenottoja: eh-
dotuksia, toiveita, ruusuja, risuja… ihan mitä vaan Kurvisiin liittyviä. Tehdään sukuseurasta 
meidän kaikkien yhteinen sukuseura! 
 
 

Tässäpä sukuseuran kuulumiset kuluneelta kesältä. Oikein hyvää loppukesää 
ja tulevan syksyn alkua kaikille! Pidetään yhteyttä! 
 
 
 
 
 

Eeva Kilpi-Nevalainen 
sukuseuran sihteeri 

 
 
liite Toimintakertomus 2015 – 2018 

http://www.kurvisensukuyhdistys.fi/

