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Oikein hyvää uutta vuotta, arvoisat Kurvissukuiset! 
 
 

Ja kuten varmaan kaikki vuoden vaihtuessa kuulimme, niin voi myös toivottaa 
hyvää uutta vuosikymmentä! Siis tietysti, jos niin haluaa. 

 
 
Kesän 2020 sukutapaaminen 

 Sukuneuvosto jatkoi viime vuonna kokouksissaan tulevan kesän 
välitapaamisen valmisteluja. Mehän tapaamme Joutsassa Joutsan Joutopäivien aikaan 
eli 3.-5.7.2020. 

Tapaamisen alustava ohjelma 

 Tapaaminen aloitetaan perjantai-iltana iltapalan ja vapaan seurustelun merkeissä. 

 Lauantaina päivällä jokainen voi osallistua Joutopäivien ohjelmiin omien 
mieltymyksiensä mukaan ja poimia parhaat tapahtumat; päivien ohjelma on 
ilmeisesti vielä suunnitteluasteella. Ainakaan netistä ei löytynyt vielä tietoja 
tulevasta. 

 Lauantai-illaksi neuvosto suunnittelee Lamminmäen tilojen väen kanssa yhteistä 
ohjelmaa; mahdollisesti saunomista, kisailuja jne. 

 Sunnuntaina halukkaiden on vielä mahdollista nauttia Lamminmäen tilojen 
maukasta lounasta ennen kotimatkaa 

 
Majoitus- ja ohjelmapaikka 

Majoitus- ja ohjelmapaikaksi on varattu Joutsan keskustan tuntumassa (vajaa 
10 kilometriä) sijaitsevat Lamminmäen tilat. Alustavat hintatiedot ovat seuraavat: 
Majoitus 2 hengen huoneissa aamupala sisältäen pe-su 150 € (2 h) 
Buffet päivällinen 15 – 20 € 
Hinnaksi tulisi 105 – 115 € / h, kahdelta päivältä 
Paikkaan voi tutustua etukäteen osoitteessa: www.lamminmaentilat.fi  
 
 Tapaamisen tarkemmat tiedot selviävät kevään mittaan ja tapaamisesta lähe-
tetään vielä erillinen kirje, jossa on mm. ilmoittautumisohjeet, hinnat ym. tarvittavat tiedot. 
Jos haluatte, niin voitte tehdä ennakkoilmoittautumisen sukuseuran sähköpostiin: kurvi-
sen.sukuyhdistys@gmail.com tai numeroon 050 493 2033 / päiväaikaan VAIN tekstiviestil-
lä, iltaisin klo 17 jälkeen voitte myös soittaa tuohon numeroon. 
 
 
 Jäsenmaksu 
Sukuseuran jäsenmaksu on edelleen entinen eli 15–25 € /rk/v. 
Ns. tervetuliaisjäsenmaksu eli ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 10 € /rk/v. 
Tähän kirjeeseen on liitetty tiedot jäsenmaksun maksamista varten. Huomioittehan, että 
sukuseuran tilinumero on muuttunut. 

Uusi tilinumero on: FI28 5354 0420 0761 85 ja BIC-numero: OKYFIHH 
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Tilinumero löytyy myös jäsenmaksulomakkeesta ja sähköpostijäsenten viitenumerolistasta. 
Viitenumerot ovat entiset eli niissä ei ole muutoksia. 

Jäsenkirjeen voi lukea myös seuran kotisivuilla ja kaikki Kurvissukuiset ovat 
tervetulleita esim. ensi kesänä järjestettävään tapaamiseen. Varsinaiseen sukukokouk-
seen saavat osallistua vain ne jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun. 

 
Tämä kirje tulee hieman aiempaa laajemmalla jakelulla; olemme saaneet 

tietoon jonkin verran uusia sukulaisia ja kirje tulee myös heille. Toivottavasti saamme 
mukaan uusia jäseniä jotta sukuseura pysyy virkeänä ja elävänä yhdistyksenä! 
 
 

Seuran uusittu kirjekuori 
Seuran kirjekuoressa ollutta tunnusta on hieman muokattu ja 

uusi logo on näkyvissä ohessa. Uudet kuoret on nyt tilattavissa. Uusien 
kuorien hinta on 0,30 € / kpl + postikulut. Kuoria voi tilata sihteeriltä; 
yhteystiedot löytyvät kirjeen yläreunasta. 
 
 

 
Olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen tai kehen tahansa sukuneuvoston 

jäseneen, jos mieleen nousee kysymyksiä tai vaikkapa toiveita / ehdotuksia tulevan kesän 
tapaamiseen liittyen! 
 
 
 
Tässäpä lyhyesti sukuseuran kuulumisia. Palataan asiaan keväällä! 
 

P 
Eeva Kilpi-Nevalainen 
sukuseuran sihteeri 
 
 
liite jäsenmaksulomake tai tiedot jäsenmaksun maksamista varten 


