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Puheenjohtajan palsta
Luonto on tällä hetkellä kauneimmillaan. Aivan toukokuun loppupuolelle jatkuneiden yöpakkasten jälkeen
alkanut lämmin sää on saanut luonnon puhkeamaan
täyteen kukoistukseen. Marjapensaat kukkivat, kirsikkapuu on puutarhassa täynnä valkoisia kukkia ja omenapuut
aloittelevat kukintaa.Viljapellot ovat kauniilla oraalla ja
muuttolintujen pesintä on täydessä vauhdissa. Eteläisessä Suomessa vähälumisen, melkein lumettoman talven
jälkeen luonto kaipaa jo kipeästi vettä. Pohjoisessa järvet ja joet ovat täynnä vettä, lunta on paikoitellen vielä
kymmeniä senttejä. Siellä on varauduttu pahoihin, jopa
ennätyksellisiin tulviin. Koulut ovat loppuneet ja vapaus
on koittanut oppilaille. Eletään siis aivan normaalia kevättä
ja valmistaudutaan monipuoliseen, virkistävään ja ennen
kaikkea lämpimään kesään.
Kuitenkin on eletty kaikkea muuta kuin normaalia kevättä,
eikä kesäkään tule olemaan entisensä. Kun edellisen kerran kirjoitin tätä palstaa helmikuun loppupuolella, maailma näytti aivan toisenlaiselta kuin nyt – tavanomaiselta
iloineen ja murheineen. Koronasta tiedettiin, että Kiinassa
Wuhanin alueella on paikallinen epidemia, johon on
reagoitu eristämällä. Jonkun verran tapauksia oli Italiassa
ja muutama turistin tuomana Suomessakin. Parissa viikossa kaikki oli toisin. Hallitus ryhtyi covid 19 –torjuntaan.
Suomikin sulkeutui muun maailman tapaan, ruotsalaisten
toimia ihmeteltiin. Nyt on kohta kolmen kuukauden ajan
eletty koronaepidemian aikaa kaikkine varautumisineen,
peruutuksineen ja rajoituksineen. Epidemia näyttää ainakin toistaiseksi hiipuvan ja paluuta normaaliin elämään
harjoitellaan askel kerrallaan. Samalla varaudutaan epidemian toiseen aaltoon ja odotetaan rokotteen valmistumista. Kesästä ja syksystä on vielä monenlaisia arvioita, joiden
toteutumista voidaan tarkastella loppuvuodesta.
Karjalan Liiton huhtikuun 80-vuotisjuhlat peruuntuivat,
liittokokous siirtyi myöhempään ajankohtaan ja Helsingissä pidettäväksi suunnitellut Karjalaiset kesäjuhlat
peruutettiin. Sukuseuran suunnittelema Sortavalan matka
siirrettiin hallituksen päätöksellä kesään 2021 vastaavaan
ajankohtaan heinäkuun loppupuolelle. Hallitus ottaa
mielellään ideoita matkan suhteen vastaan. Hallitus pääsi
kokeilemaan myös verkkokokousta ja hyvinhän se toimi
pienine teknisine vaikeuksineen.

Sukutietojen kerääminen jatkuu ja siihen koronalla ei ole
suurempia vaikutuksia, ehkä hieman fyysisiä tapaamisia
rajoittaen. Puhelimella ja entistä useammin videopuhelulla
voidaan yhteyttä kuitenkin pitää ja tietoja selvittää. Tämä
on myös hyvä tilaisuus kannustaa sukulaisia liittymään
sukuseuraan. Tavoite on edelleen, että alkuvuodesta 2022
sukuseuran 40-vuotisjuhlassa voidaan julkaista tuoretta tietoa Sortavalan Pulli-suvusta ja sen vaiheista myös
2000-luvun alussa. Sukutietolomake ohjeineen on tämän
Pulletiinin liitteenä ja on myös sukuseuran kotisivulla
www.sortavalanpullit.fi. Pyydämme jokaista sukuun kuuluvaa täyttämään sukulomakkeen omalta osaltaan.Välittäkää
lomake myös henkilöille, joiden tiedätte kuuluvan sukuun,
mutta jotka eivät sukuseuran kautta saa lomaketta. Jos
teille tulee jotain kysyttävää lomakkeesta tai tietojen
toimittamisesta, ottakaa yhteys Raili Voipioon.
Alle 100 vuotta vanhojen sukutietojen saamiseen ainoa
keino on henkilöiden oma ilmoitus. Siksi on tärkeää, että
jokainen aikuinen, erityisesti perheellinen täyttää oman
lomakkeen. Pohjatiedot löytyvät Sortavalan Pullisuku II
-kirjassa. Sukuhistoria ei ole pelkkiä nimiä ja numeroita.
Nimien ja vuosilukujen lisäksi haluamme elävöittää sukutietoja henkilöiden elämänvaiheilla, harrastuksilla ja
muilla henkilöhistoriaa valaisevilla tiedoilla. Kirjoittakaa
näitä henkilötietolomakkeisiin, käyttäkää tarvittaessa liitteitä.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. Uutena toivotaan tietoa myös tehdyistä
dna-tutkimuksista.
Virkistävää kesää ilman koronaa!

Markku Pulli

SUKUTIETOJEN PÄIVITYS
Kuten Markku palstallan mainitsi, että sukutietojen keräys
jatkuu edelleen, laitan tähän saatteen, joka on sukuseuran
kotisivuilla, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta lukea sitä
netistä:
Sukuseuran hallituksen aloittama Sukukirjan tietojen päivitys etenee.
Sortavalan Pulli -sukukirjat I ja II sisältävät Heljä Pullin kokoamana Pulli-suvun sukupolvet Sortavalassa
1600-luvun alkupuolelta aina vuoteen 1997, jolloin suku
on levittäytynyt eri puolille Suomea ja Suomen rajojen
ulkopuolellekin.
Tavoite on saada mahdollisimman paljon uutta tietoa
sukulaisista vuoden 1997 jälkeen sukukirjan päivitysosaa
varten.Tavoitteena on myös täydentää sukutietoja sukukirjasta puuttuvin osin. Hallitus on hankkinut sukujutut-nimisen sukutieto-ohjelman, johon on tällä hetkellä kerätty
sukukirjasta II kaikkien vuoden 1900 jälkeen syntyneiden
henkilöiden tiedot. Näiden sukulaisten tietoihin lisätään
uudet teidän lähettämänne tiedot, joita on jo usealta sukuseuran jäseneltä tullutkin.
Koska kaikki sukukirjassa olevat henkilöt eivät ole sukuseuran jäseniä, meidän täytyy etsiä sukuseuraan kuulumattomien yhteystiedot muulla tavoin tietojen keräystä varten.
Mikäli teillä on sukulaisia, jotka eivät kuulu sukuseuraan,
olisimme kiitollisia, jos kertoisitte heille päivityksestä ja kehottaisitte täyttämään lomakkeen.
Kerättäviä asioita:
Sukukirjassa jo olemassa olevien sukulaisten muuttuneet
tiedot vuoden 1997 jälkeen, sekä tiedot, jotka saattavat
puuttua ennen vuotta 1997 julkaistuista tiedoista sukukirjassa.
- kuten Isovanhempien ja vanhempien kuolinajat, avioliitot
ja -erot, lasten syntymät, sekä ennen (mikäli ne puuttuvat)
että jälkeen vuoden 1997.
- lasten avioliitot, avoliitot ja -erot ja heidän lapsensa vuoden 1997 jälkeen
Noiden tietojen lisäksi toivomme valokuvia ja sukukirjaa
elävöittävää tietoa työurista, harrastuksista sekä muista elämänvaiheista ja tapahtumista samaan tapaan kuin
sukukirjassa jo monen kohdalla onkin.
Sukutietolomakkeen lähtökohta on aina sukuun kuuluva
aikuinen henkilö. Lomakkeessa on kolmen sukupolven
tiedot täytettävänä, koska vanhempien ja isovanhempien
tiedoista voidaan päätellä mihin sukuun kukin kuuluu, varsinkin jos ette tiedä sukukirjassa olevaa sukunne taulun
numeroa.
Kaikkiin julkaistaviin tietoihin tarvitaan myös lupa, jonka
voi antaa lomakkeessa.

HUOM: Kaikkien sukulaisten, myös sukukirjassa esiintyvien elossa olevien, hyväksyminen julkaisemista varten tarvitaan, nykyisen tietosuojalain mukaan.

Hallituksessa päätettyä
Hallituksella on ollut kevätkaudella kaksi kokousta, joissa
käsiteltyjä asioita olivat muun muassa:
- Sukuseuran vuoden 2019 tilit hyväksyttiin toiminnantarkastajalle lähetettäviksi
- Valittiin hallituksen virkailijat ja toimikuntien jäsenet
- Päätettiin peruuttaa kesäksi 2020 suunniteltu Sortavalan
matka ja siirretttiin se ensi kesään su 25.7. - ke 28.7.2021.
- Seuraava sukukokous päätettiin pitää vasta alkuvuonna
2022 kun sukuseura täyttää 40 v.
- Keskusteltiin sukukirjapäivitysestä, kotisivulle laitetaan
saate lomakkeen täyttämisestä ja jäsenkirjeissä muistutetaan lomakkeiden lähettämisestä.

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.

Aurinkoista kesää kaikille viruksista
huolimatta
Raili Voipio

