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KOIVISTON KURKIEN SUKUSEURA RY

Hallituksen kertomus toimikaudelta 2015 - 2016
Toimintavuosi oli seuran 39.

Vuosi alkoi Sukukokouksella
Koiviston Kurkien Sukuseura ry:n sukukokous pidettiin lauantaina
11.7.2015 Porvoossa Vanhamoision seuratalolla. paikalle ilmaantui
lähes 50 sukulaista seuralaisineen. Päivä aloitetiin maittavalla lounaalla, jonka jälkeen suoritettiin virallinen päivän avaus ja harras
hetki, jonka piti sukuun kuuluva Aino Laine. Sääntömääräisessä
sukukokouksessa käsiteltiin tilinpäätösasiat, päätettiin jäsenmaksusta vuosille 2016 - 2017 ja suoritettiin henkilövalinnat seuraavalle
kaksivuotiskaudelle 2016 - 2017. Suoritettiin myös palkitsemiset
aktiivisesta toiminnasta sukuseuran hyväksi. Sukuseurojen Keskusliiton hopeinen ansiomitali ojennettiin Ulla Karellille ja Tommi Kurjelle ja pronssinen mitali Ilpo Hoville ja Iiris Laineelle
Päivän ohjelmallinen osa sisälsi ”ideariihen”, jossa pienryhmissä pohdittiin Jiivee Kurjen alustuksen pohjalta seuran tulevaisuutta ja jäsenkunnan odotuksia. Tulokset koottiin erilliseen muistioon hallituksen
edelleen työstämistä varten. Laulettiin yhdessä karjalaisia lauluja,
nautittiin päiväkahvit sekä nähtiin seuran omien jäsenten kokoama
muistelonäytelmä, jonka päähenkilöt kuvasivat kiiskiläläisiä ja kurkelalaisia merkkihenkilöitä ennen sotaa. Päivän päätteeksi suoritettiin
arpajaiset sekä rupateltiin sukulaisten ja tuttujen kanssa.

Katseet uuteen toimintakauteen
Heti syksyllä 2015 hallitus ryhtyi purkamaan sukukokouksen antia ja suunnittelemaan toiminnan
uudistamista. Erityisen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenhankinnan kohteeksi päätettiin lähinnä nuoret ja keski-ikäiset Kurki-sukuiset. Hallituksen jäsenet saivat
tehtäväkseen koota sukukirjasta kohderyhmän tiedot, joiden pohjalta voidaan hankkia ajankohtaiset osoitteet. Pääosiltaan tiedot saatiin kerättyä toimikauden loppuun mennessä. Varsinaisen jäsenhankintaprojektin toteuttaminen siirtyi seuraavalle toimikaudelle.
Päätettiin myös kesän 2016 sukuretkestä, jonka kohteeksi valittiin Liettua. Matkaohjelma saatiin
valmiiksi ja matkan markkinointi aloitettiin jo marraskuussa 2015. Huhtikuun 2016 lopulla matka
varmistui toteutettavaksi 15. -19.7.2016.
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Myös vuoden 2017 sukukokouksen valmistelut käynnistettiin keväällä 2016. Tavoitteeksi asetettiin
kaksipäiväinen ohjelmallinen sukukokous, jossain viihtyisässä lomakeskuksessa.
Suvun omien Facebook-sivujen aikaansaaminen eteni, kun niitä valmistelemaan asetettiin kahden
hengen asiantuntijatyöryhmä. Perussivut valmistuivat toukokuussa 2016.

Hallinto
Sukukokous nimesi seuran hallitukseen seuraavat henkilöt: Juha-Veikko Kurki puheenjohtaja ja
Riitta Nurmi varapuheenjohtaja, Ulla Karell taloudenhoitaja Iiris Laine sihteeri sekä muut hallituksen jäsenet Ilpo Hovi, Tuula Kujala, Juha Kurki, Klaus Kurki, Tommi Kurki ja Veikko Kurki.
Hallitus on kokoontunut kolme 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 ”Kurkiuutiset” ja ylläpidettiin omia kotisivuja
www.kurkiensukuseura.com.
Jäsenistö ja jäsenmaksut
Toimikauden alussa seuran jäsenmäärä oli 195 ja lopussa 204, joista jäsenmaksunsa maksoi määräpäivään mennessä 161 jäsentä. Aikaisempien vuosien tapaan jäsenmaksusuorituksia tulee vielä
meneillään olevallakin kaudella. Jäsenmaksun suuruus on ollut 20 euro/jäsen/vuosi.
Sukuseuralla on neljä elossa olevaa kunniajäsentä: Sirkka-Liisa Nuorteva, Jouko Kurki, Teppo
Kurki ja Asta Heikkilä.
Talous
Toimintavuosi oli 8,78 euroa ylijäämäinen, jonka hallitus esittää siirrettäväksi oman pääoman lisäykseksi. Seuran taloudellinen tila on hyvä.
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