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Puheenjohtajan palsta
Vuosi 2020 on monella tavalla merkittävä vuosi: uusi vuosikymmen on alkanut, talvisodan päättymisestä ja ensimmäisestä evakkotaipaleesta on kulunut 80 vuotta ja Karjalan
Liitto sekä monet karjalaseurat täyttävät 80 vuotta. Toki
varmasti monia muitakin vaikuttavia ja ikimuistoisia asioita
liittyy tähän vuoteen, mutta karjalaisesta näkökulmasta nuo
80 vuotta sitten tapahtuneet asiat ovat lähtemättömästi
mielessä ja vaikuttavat yhä edelleen voimakkaasti ihmisten elämään. 105 päivää kestänyt talvisota päättyi rauhaan,
jossa suuri osa Karjalasta jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle. Yhteensä 410 000 karjalaista evakuoitiin muun
Suomen alueelle. Ihmiset sijoittuivat uusille asuinsijoille eri
puolille Suomea. Elämää, elinkeinoa ja sosiaalisia suhteita
alettiin rakentaa uudessa elämäntilanteessa. Kun talvisota
päättyi 13.3.1940, perustettiin Karjalan Liitto jo 20.4.1940
tukemaan evakoiden elämää. Sen tärkein tehtävä oli tuolloin huolehtia kotinsa menettäneiden siirtokarjalaisten eduista asutus- ja korvauskysymyksissä. Kulttuuri- ja
harrastustoiminta sekä yhteisöllisyyden ylläpitäminen tulivat nopeasti mukaan liiton ja perustettujen karjalaseurojen
toimintaan.
Karjalan Liiton 80-juhlavuosi käynnistyi tammikuussa Karjalatalolla olleella järjestöseminaarilla.Viikonvaihteessa 13.15.3. järjestetään monilla paikkakunnilla eri puolilla maata
talvisodan päättymisen muistotapahtumia ja käyntejä Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkeillä.Talvisodan päättymisen valtakunnallinen muistotilaisuus on Mikkelissä 14.3.
Karjalan liiton perustamista juhlitaan pe 24.4. Helsingin
kaupungin järjestämällä kutsuvieraiden juhlavastaanotolla
samaisessa juhlasalissa, jossa liiton perustava kokous aikoinaan pidettiin. Juhlat jatkuvat la 25.4. kaikille tarkoitetulla
Karjalan Liiton juhlaseminaarilla sekä juhlagaalalla Karjalatalolla. La 25.4. on myös KL:n liittokokous, jossa päätetään
liiton toimintalinjoista vuosille 2021-23. Yksi juhlavuoden
päätapahtumista on Karjalaiset Kesäjuhlat 12.-14.6. Helsingissä. Juhlien pääpaikka on Finlandiatalo. Karjalaseurat ja
piirit järjestävät lukuisia juhlavuoden tapahtumia vuoden
aikana. Liiton sivuilla https://www.karjalanliitto.fi/etusivu.
html on tietoa juhlavuodesta ja liiton toiminnasta. Osallistukaa tapahtumiin!
Sukumatkalle
Nyt on mahdollisuus lähteä hyvässä seurassa rajantakaiseen
Karjalaan. Sukuseura tekee matkan Sortavalaan ja Viipuriin
su 26. – ke 29.7. Lähtö on su 26.7. klo 9.00 Helsingistä rautatientorilta ja paluu Viipurin kautta ke 29.7. illalla samaan

paikkaan. Menomatkalla voi tulla kyytiin Kouvolasta, Lappeenrannasta ja vielä Tohmajärveltäkin ennen rajanylitystä.
Menomatkalla raja ylitetään Tohmajärvellä Värtsilässä ja
takaisin tullessa rajanylitys on Lappeenrantaan Nuijamaalta. Ma 27. ja ti 28.7. meillä on mahdollisuus kaikessa rauhassa tutustua Sortavalaan ja sen lähiympäristöön, käydä
kotipaikoilla sekä vierailla Valamossa. Kunnioitamme sotien
muistoa ja käymme sankarivainajien muistomerkillä, joka
sijaitsee entisen sankarihautausmaan paikalla aivan Sortavalan keskustassa. Yhteisillä illanvietoilla voimme muistella
suvun historiaa ja keskustella nykypäivästä sekä tietysti tutustumme toisiimme. Matkaohjelma valmistellaan tarkemmin kevään aikana ja mukaan lähtevät voivat vaikuttaa
ohjelmaan. Vielä paikan päällä voimme sopia yhteisestä tekemisestä. Bussi on meillä käytettävissä koko matkan ajan.
Matkalle voi kutsua mukaan läheisten lisäksi Sortavalasta ja
Viipurista kiinnostuneita. Uskon, että saamme jälleen mukaan iloisen joukon kokeneita ja uusia matkalaisia. Tämä
on mainio tilaisuus tutustuttaa nuorisoa ja lapsia suvun
vuosisataisiin asuinsijoihin, suvun historiaan sekä Karjalan
maisemiin.
Sukutietojen keräystä
Sukutietojen kerääminen on lähtenyt hyvin vauhtiin, mutta
paljon päivityksiä vielä kaivataan. Tavoite on, että sukuseuran 40-juhlavuonna 2022 meillä on julkaistavissa tuoretta tietoa Sortavalan Pulli –suvusta. Sukutietolomakkeen
täyttämiseen on kaivattu hieman lisää ohjeistusta. Nämä
ohjeet ja sukutietolomakkeet ovat liitteenä. Ne, samoin
kuin matkaan liittyvät tiedot ovat myös sukuseuran kotisivulla www.sortavalanpullit.fi. Pyydämme teitä täyttämään
sukulomakkeen omalta osaltanne ja välittämään lomakkeen myös henkilöille, joiden tiedätte kuuluvan sukuun,
mutta eivät sukuseuran kautta saa lomaketta. Tämä on
hyvä tilaisuus kannustaa sukulaisia liittymään sukuseuraan.
Jokainen aikuinen, erityisesti perheellinen täyttää oman lomakkeen. Nimien ja vuosilukujen lisäksi haluamme elävöittää sukutietoja henkilöiden elämänvaiheilla, harrastuksilla
ja muilla henkilöhistoriaa valaisevilla tiedoilla. Kirjoittakaa
näitä henkilötietolomakkeisiin. Valokuvat eri tapahtumista
ja tilanteista tuovat omalta osalta syvyyttä henkilöhistorioihin. Myös viime vuosikymmenten kuvia toivotaan. Mikäli
teillä on lähisuvusta tai jostakin sukuhaarasta tehtyjä tutkimuksia, pyydämme lähettämään niitä. Toukokuun lopulla
tarkastelemme sukutietojen kertymisen tilannetta.
Tätä kirjoittaessani lumihiutaleita putoilee parhaillaan Vaasassa muutaman pakkaspäivän jälkeen.Taidamme saada sittenkin oikean talven tänäkin vuonna, reipasta talvea!
Markku Pulli

Sukumatka Sortavalaan ja
Viipuriin
Kuten puheenjohtaja edellisellä sivulla kirjoitti ensi kesän
sukumatka tehdään 26.-29.7.2020 nelipäiväisenä Sortavalaan ja paluumatka Viipurin kautta. Lähialuematkojen tarjous oli edullisempi kuin muiden matkanjärjestäjien kolmipäiväiset matkat.
Matkan hinta on 370,00 euroa/henkilö, mikäli matka.lle
lähtee 30 henkeä, ja tietenkin toivomme, että osaanotto
on näin runsas.Yhden hengen huoneen lisämaksu on
39 €/3 yötä
Matka alkaa Helsingistä sunnuntaina klo 9.00, matka kulkee Kouvolan ja Lappeenrannan kautta Tohmajärvelle,
jossa ylitetään raja. Bussiin voi tulla tämän reitin varrelta.
Paluumatkalla kierretään Viipurin kautta ja tullaan rajan yli
Lappeenrantaan.
Matkan hintaan kuuluu:
- Ryhmäviisumi
- Tilausajobussi koko matkan ajan
- Majoitus hotelli Sortavalassa puolihoidolla 3 yötä
- Sortavalan kiertoajelu
- kotipaikoilla käynnit
Mahdolliset vierailut Valamossa kustannetaan itse (tilataan
etukäteen ennen matkaa):
- Lyhyt kierros 2 tuntia 60€
- Pitkä kierros 5 tuntia 80 € sisältää lounaan
myös lounas Viipurissa on omakustanteinen.
Henkilökohtainen matkavakuutus on pakollinen.
Ilmoittautumiset matkalle pyydetään 30.5.2020
mennessä Markku Pullille sähköpostilla markku.
pulli@gmail.com tai puhelimitse 040 536 3784.
Ilmoittautuneille laitamme vielä tietoa viisumihakemuksesta ja matkan tarkemmasta ohjelmasta. Lisätietoa matkasta
saa Markku Pullilta.

Karjalaiset kesäjuhlat

Sukuseuran kotisivut
Kotisivujen valikkoon on lisätty Ajankohtaista sivusto, josta
löytyy mm. sukukirjan päivittykseen liitttyviä asioita ja tiedonkeruulomake.
Olemme saaneet jonkin verran täytettyjä lomakkeita päivitystä varten, mutta vielä puuttuu paljon. Mikäli tarvitsette
lisää lomakkeita, ettekä pysty tulostamaan niitä kotisivulta, pyytäkää oitis minulta. Raili Voipio 0407157271, jos en
vastaa jättäkää viesti tai lähettäkää tekstiviesti. Kertokaa
myös sukuseuraan kuulumattomille sukulaisilenne tietojen
keräyksestä, olkaa niin ystävällisiä.
Lomakkeiden palautusta pidennetäään kesäkuun loppuun.
Kotisivuilta löytyy myös:
- sukuseuran toimintasuunnitelmat, hallituksen kokoukset,
sukumatkat, sukukokoukset jne.
- Hallituksen ja toimikuntien kokoonpano
- Tietoja julkaisuista, sukukirjoista, Peirnnekirjoista, Jaakko
Pullin muistelmista, sukutuotteita ja suvun historiaa sekä
sukuseuran säännöt.
Kotisivujen osoite on: www.sortavalanpullit.fi

Sukutuotteita
Sukuseuran sukutuotteista on kuvia kotisivuilla,
tarjolla on t-paitoja, riipus, kalvosinnapit, lippiksiä ja postimerkkejä muun muassa.
Julkaisupuolella on sukukirja I ja II sekä Perinnekirjoja ja
Jaakko Pullin elämäkerta.
Sukutuotteita ja julkaisuja voi tilata Reijo Pullilta
Puh. 041 432 8536 tai reijo.pulli48 (at) gmail.com

Facebook -sivut

Facebook-sivun osoite: Sortavalan Pullit
Facebook-sivuille voi kuka tahansa suvun jäsen ilmoittautua ja kirjoittaa kuulumisiaan tai kertoa kiinnostavista tilaisuuksista. Yritämme ilmoitella siellä myös ajankohtaisista
asioista.

Tulevana kesänä kesäjuhlat pidetään Helsingissä, 12.aurinkoisin kevättalviterveisin
14.6.2020. Toivomme, että kaikki pääkaupunkiseudulla
asuvat sukulaiset tulevat mukaan, puhumattakaan muualla
asuvista, joita on vielä enemmän kuin täällä etelässä. Kaikki Raili Voipio
Karjalan liiton jäsenet ovat saanet Karjalan Kunnaat -lehden
jossa kerrotaan tarkemmin juhlien kulusta ja ohjelmasta.
Kertokaa tilaisuudesta sukulaisillenne, joille ei tule lehteä.
Sukuseura on mukana sunnuntaina juhlakulkueessa, johon
tarvitaan lipunkantaja, nimikyltinkantaja ja airueita. Ilmoittautua voi Markku Pullille (040 536 3784).
Pääjuhla pidetään Finlandiatalolla klo 14.30 sunnuntaina.

