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Terveiset Espoosta! 
 
 

Päivät lyhenevät ja pimenevät vielä hetken aikaa, ennen kuin siirrymme syk-
systä talveen ja edelleen kevään odotukseen. Kesän 70-vuotissukutapaamisessa valittu 
uusi sukuneuvosto piti heti sukukokouksen jälkeen oman järjestäytymiskokouksensa ja lo-
kakuun lopussa ensimmäisen varsinaisen kokouksensa.  
 
 

Kesän 2022 sukutapaaminen 
Elokuun 12-14 kokoonnuimme Ilomantsissa 70-vuotisjuhlakokouksen mer-

keissä noin 40 sukulaisen voimin.  
 
Perjantaina aloitimme Mekrijärven Saga Parkissa iltapalan ja vapaamuotoisen 

jutustelun merkeissä. Lauantaina aamupäivällä osallistujilla oli mahdollisuus osallistua Ilo-
mantsin Karhu-festivaaleille. Varsinaisen kokouksen aloitimme lounaalla Ilomantsin Ev.lut. 
seurakuntatalolla, jonka jälkeen pidimme sääntömääräisen sukukokouksen. Sukukokouk-
sessa hyväksyttiin toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuva-
paus sukuneuvostolle. Vuosiksi 2022-2025 uuteen sukuneuvostoon valittiin: 

 
Varsinaiset jäsenet:   Varajäsenet: 
Eeva Kilpi-Nevalainen, Joensuu  Aaro Moilanen, Urajärvi 
Matti Kurvinen, Espoo   Elias Kärki, Pirkkala 
Pirkka Kärki, Nokia   Pekka Kärki, Helsinki 
Paula Moilanen, Pori   Marjaana Laamanen, Mikkeli 
Reijo Kurvinen, Tampere  Minna Jylhä, Pirkkala 
Eija Karine, Savitaipale   Jorma Suominen, Huittinen  

 
Uudelle sukuneuvostolle sukukokous antoi seuraavat evästykset: 
 

• seuraava tapaaminen järjestetään vuonna 2025 sukuneuvoston määräämässä paikassa 

• pyritään tavoittamaan aiemmin jäseninä olleita suvun jäseniä ja saamaan heidät 
liittymään uudestaan 

• tehostetaan uusjäsenhankintaa 

• tehostetaan markkinointia; juttuja mm. Pogostan sanomiin ja suurempiin sanomalehtiin, 
tehdään sukuseuraa tunnetuksi. 

 
 
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. 

 
Virallisen sukukokouksen jälkeen Elias Kärki piti 70-vuotisjuhlapuheen ja alle-

kirjoittanut sukuhaaraesittelyn PJI ja Ilma Kurvisesta ja heidän yli 130:sta jälkeläisestään. 
Tämän jälkeen palasimme Mekrijärvelle saunomaan, paistamaan makkaraa ja viettämään 
iltaa yhdessä.  
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Sunnuntaina kävimme vielä laskemassa kukat Pietari Kurvisen muistomerkille 

ja Mateli Kuivalattaren haudalle. 
 

Sukuneuvosto piti järjestäytymiskokouksen saman tien lauantaina ja valitsi 
keskuudestaan puheenjohtajaksi jatkamaan Pirkka Kärjen. Varapuheenjohtajaksi valittiin 
Eeva Kilpi-Nevalainen. Sihteerin tehtävät jaettiin siten, että Matti Kurvinen hoitaa pöytäkirjat 
ja jäsenkirjeet, Eeva Kilpi-Nevalainen sukutaulun ylläpidon, Reijo Kurvinen markkinoinnin ja 
Pirkka Kärki yhdistyksen facebook-sivut. Paula Moilanen huolehtii merkkipäivien muistami-
sista, Reijo Kurvinen arkistosta ja Eija Karine toimii rahastonhoitajana. 

 
Matkamiehen risti on saanut uuden kyltin edellisen, aika lukukelvottomaksi ku-

luneen tilalle. Tarkoitus oli saada kyltti paikoilleen jo sukukokoukseen mennessä, mutta se 
ei ihan onnistunut. 

 
Seuran kotisivuilta löytyy kaikenlaista materiaalia suvun jäsenistä, kokousten 

pöytäkirjat ja muut asiakirjat sekä tietysti myös jäsenkirjeet. Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus 
käydä katselemassa mm. viime kesän sukukokouksen valokuvia kuva-albumista. Jos teillä 
on hyviä valokuvia sukukokouksesta, joita haluaisitte jakaa myös muille sukulaisille, laitta-
kaa sähköpostia kurvisen.sukuyhdistys@gmail.com. 
 

 
 
Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille! 

 
 
 
 
 

Matti Kurvinen 
sukuseuran sihteeri 

 
 
liite Toimintakertomus 2018 – 2022 
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Sukukokouksen osallistujat perinteisessä ryhmä-
kuvassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikko Kärki heilutti puheenjohtajan nuijaa ja Eeva 
Kilpi-Nevalainen toimi vuosikokouksen sihtee-
rinä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elias Kärki pitämässä juhlapuhetta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matkamiehen risti on saanut uuden, entistä ehomman kyltin. 


