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KOIVISTON KURKIEN SUKUSEURA RY 
        
Hallituksen kertomus toimikaudelta 2014-2015 
 
Toimintavuosi oli seuran 38.  

Upea matka Pietariin ja Koivistolle 

Lähes 40 Kurkea ystävineen purjehti 15.7.2014 illansuussa Princess Maria-laivalla kohti Pietaria. 
Oltiin perinteisellä Kurkien Sukuseuran kesäretkellä. Ilta oli lämmin ja meri tyyni.  

  

Kirkkaassa yössä ihmeteltiin Suursaaren silhuettia ja aamutunteina Nevansuun rantoja.  

 

Satamassa tunnin kestäneen passitarkastuksen jälkeen päästiin starttaamaan Kari Hämäläisen 
ohjaama linjuri Pietarin kaupunkikierrokselle.  

Parin päivän aikana tutustuimme Jusupovin palatsiin, Pietarhoviin ja siellä erityisesti 
Montplaisir-palatsiin, Hermitage-rakennukseen sekä parhaat puolensa näyttäneeseen 
puistoon. Yllätysohjelmanumerona onnistuimme pääsemään myös kesällä avattuun 
uuteen  
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Faberge-museoon. Pietari-Paavalin linnoitus kirkkoineen ja vankilamuseoineen kuului 
myös tutustumiskohteisiin samoin kuin Kirkko veren päällä, joka suuren saneerauksen 
jälkeen oli jälleen avattu turisteille. 

   

Retken päätteeksi siirryimme ensin Kurkelaan suvun vanhoille asuinsijoille ja sieltä 
Koiviston kirkolle, jossa osallistuimme Koiviston juhlille teemalla ystävyyden rannat.  

             

Hanke oli yhteinen paikallisten koivistolaisten kanssa. Iltanuotiolla Kuret valtasivat 
yhteislaulun johtajuuden venäläisiltä ystäviltä, jotka muuten käyttivät yhteisestä ajasta 
valtaosan. 

Katseet uuteen toimintakauteen  

Heti kesäkauden päätyttyä hallitus ryhtyi valmistelemaan vuoden 2015 sukukokousta. Siitä 
päätettiin tehdä ohjelmallinen ja asiapitoinen unohtamatta kuitenkaan kokouksen sosiaalisen 



3 

 
tapaamisen tarkoitusta. Paikaksi varatiin Porvoon Vanhamoisin seurantalo. Suunnittelua jatkettiin 
kevään 2015 kokouksissa. 

Hallitus on pohtinut myös Kurki-tuotteiden uudistamista. Päätökset siirtyivät kuitenkin seuraavalle 
toimikaudelle. 

Hallinto 
 
Hallituksen ovat muodostaneet Juha-Veikko Kurki puheenjohtajana ja Riitta Nurmi 
varapuheenjohtajana. Taloudenhoitajana on ollut Ulla Karell ja sihteerinä Iiris Laine. Muut 
hallituksen jäsenet olivat Ilpo Hovi, Tuula Kujala, Juha Kurki, Klaus Kurki, Tommi Kurki ja Veikko 
Kurki. 
 
Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa.  
 
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Maija-Liisa Kaistila Espoosta ja varalla Terttu Turkki 
Porvoosta. 
 
Edustukset 
 
Varapuheenjohtaja Riitta Nurmi on toiminut Koivisto-Seura ry:n hallituksen jäsenenä. 
 
Tommi Kurki ja Jiivee Kurki edustivat seuraa Sukuseurojen Keskusliiton kokouksissa. 
 
Tiedottaminen 
Vuoden aikana toimitettiin kaksi jäsentiedotetta ”Kurki-Uutiset” ja ylläpidettiin kotisivuja 
www.kurkiensukuseura.com.  

Jäsenistö ja jäsenmaksut 

Toimikauden alussa seuran jäsenmäärä oli 208 ja lopussa 195, joista jäsenmaksunsa maksoi 
määräpäivään mennessä 145 jäsentä. Aikaisempien vuosien tapaan jäsenmaksusuorituksia tulee 
vielä meneillään olevallakin kaudella. Jäsenmaksun suuruus on ollut 20 euro/jäsen/vuosi. 

Toimikauden aikana uudistettiin seuran jäsenrekisteri, mikä helpottaa ja selkeyttää toimintaa ja 
antaa monia mahdollisuuksia uudistaa mm. yhteydenpitoa jäsenistöön. 

Talous 

Toimintavuosi oli 582,18 euroa ylijäämäinen, jonka hallitus esittää siirrettäväksi oman pääoman 
lisäykseksi. Seuran taloudellinen tila on hyvä. 
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