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KOIVISTON KURKIEN SUKUSEURA RY 
        
Hallituksen kertomus toimikaudelta 2016 – 2017 

 
Toimintavuosi oli seuran 40.  

Vuosi alkoi melko totutuissa merkeissä keskittymällä sukumatkan viimeistelyyn ja kesän 2017 su-

kukokouksen valmisteluun. 

Sukumatka 

Perinteiseen tapaan oli vuorossa sukumatka, 
joka nyt suuntautui Balttiaan ja erityisesti 
Vilnan kaupunkiin.15.-19.7.2016. Tapahtu-
neeseen bussimatkaan osallistui kaikkiaan 
36 jäsentä ystävineen. Pitkä ajomatka Tallin-
nasta Vilnaan sujui mukavasti sopivasti tau-
koja pitäen, kuuntelemalla osaavan oppaan 
kertomuksia, laulellen ja juttuja kertoen. En-
simmäisen päivän illan suussa saavuimme 
Vilnaan ja majoituimme hotelli Grataan.   

Vilnassa tutustuimme upeaan keskuskirkoon, KGB-museoon, Vilnan toriin ja Trakain linnaan ym-

päristöineen sekä teimme kiertoajelun kaupungissa. Paluumatkalla vietimme päivän Kaunasissa, 

joka Vilnaan verrattuna elää vielä enemmän menneisyydessä kuin Vilna, mutta kauneudessaan 

vetää sille vertoja. Viimeisenä kohteenamme poik-

kesimme Ristien mäelle, johon kansalaiset ja turistit 

kantavat vuodesta toiseen mitä erilaisimpia ristejä mitä 

erilaisimpien ihmisten, asioiden ja tapahtumien muis-

toksi. Pienehkön mäen paljaalla pellolla peittää nykyisin 

yli 100 000 erikokoista ristiä. Näky on henkeä salpaava. 

Historian saatossa mäki on pariin kertaan tyhjennetty 

risteistä, mutta aina sinne ilmaantuu uusia milloin mis-

täkin. 

Pitkien ajomatkojen aikana saimme paljon tietoa Virosta, Latviasta ja Liettuasta taitavan oppaam-

me Marin toimesta ja matkaa tehtiin turvallisesti hovikuljettajamme Kari Hämäläisen ohjastamana. 

Saadun palautteen perusteella matka oli onnistunut ja antoisa ja se siivitti matkalaisten ajatukset jo 

seuraavaa retkeä kohti. 

Kohti sukukokousta 2017 

Heti syksyllä 2016 sukuneuvosto käynnisti sukukokouksen valmistelut. Koska jäsenistöltä oli mat-

kan varrella tullut useita toivomuksia siitä, että seura tekisi retkiä myös Suomessa, päätti sukuneu-
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vosto järjestää heinäkuun 8-9. päivinä kesäretken sukukokouksen merkeissä Uuteen Valamoon 

Heinävedellä. Ohjelma valmistui kevään päätteeksi monipuolisena ja sukuneuvoston mielestä mie-

lenkiintoisena ja sitä päästiin markkinoimaan toden teolla. Helpottaakseen matkustamista päätti 

sukuneuvosto järjestää yhteisen bussikuljetuksen Helsingistä Porvoon ja Kotkan kautta Heinäve-

delle ja takaisin, mikäli osanottajia tulee riittävästi. 

Viestintä 

Pääasiallisesti jäsenistöä on informoitu Kurkiuutisilla, joita ilmestyi kaksi numeroa. Ne toimitettiin 

sähköpostilla sekä perinteiseen tapaan postitse niille, joiden sähköpostiosoitetta seura ei tiedä. 

Omat kotisivut ovat myös toimineet tiedon välittäjänä lukuun ottamatta paria kuukautta sen jälkeen, 

kun Sonera lopetti sivujen operaattorina, jolloin myös sähköposti 

jiivee.kurki@kurkiensukuseura.com lakkasi toimimasta. Uusi operaattori sivuille kuitenkin löydettiin 

ja samalla niiden ylläpito siirtyi kokonaan seuran vastuulle. Kotisivujen osoite on sama 

www.kurkiensukuseura.com. 

Suvun omat Facebook-sivut käynnistyivät keväällä 2016 Tiina Jarvanteen ja Tommi Kurjen toimes-

ta. Niiden kehittelytyö jatkuu ja merkitys viestinnässä tulee korostumaan jatkossa. 

Hallinto 
 

Seuran hallituksen muodostivat: 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. Vuoden 
2016 lopulla Juha Kurki ilmoitti joutuvansa jättämään 
hallituksen vedoten terveydellisiin syihin. 
 
Hallitus on kokoontunut neljä kertaa.  
 
 
 
 

 
Takarivistä vasemmalta Veikko Kurki, Riitta Nurmi, Tuula Kujala, 
Ulla Karell, eturivissä vasemmalta Tommi Kurki, Ilpo Hovi Jiivee 
Kurki ja Iiris Laine. Kuvasta puutuvat Juha Kurki ja Klaus Kurki 

 
 
Toiminnantarkastajina olivat Maija-Liisa Kaistila Espoosta ja varalla Terttu Turkki Porvoosta. 
 
Edustukset 
 
Varapuheenjohtaja Riitta Nurmi on toiminut Koivisto-Seura ry:n hallituksen ja sihteeri Iiris Laine 
Sukuseurojen keskusliiton hallituksen jäsenenä. 
Tommi Kurki ja Jiivee Kurki edustivat seuraa Sukuseurojen Keskusliiton kokouksissa. 
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Jäsenistö ja jäsenmaksut 

Toimikauden alussa seuran jäsenmäärä oli 195 ja lopussa 187, joista jäsenmaksunsa maksoi mää-

räpäivään mennessä 143 jäsentä eli 78 % jäsenmaksuvelvollisista. Aikaisempien vuosien tapaan 

jäsenmaksusuorituksia tulee vielä meneillään olevallakin kaudella. Jäsenmaksun suuruus on ollut 

20 euro/jäsen/vuosi. Jos jäsen on kahden vuoden aikana laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa, 

on hänen katsottu eronneen seurasta ja poistettu jäsenluettelosta. 

Sukuseuralla on kolme elossa olevaa kunniajäsentä: Sirkka-Liisa Nuorteva, Teppo Kurki ja Asta 

Heikkilä. 

                                           
Sirkka-Liisa                                                             Teppo                                                          Asta 

Talous 

Toimintavuosi oli 1 113,35 euroa ylijäämäinen, jonka hallitus esittää siirrettäväksi oman pääoman 

lisäykseksi. Seuran taloudellinen tila on hyvä. 

13.5.2017 Hallitus 


