Pulletiini
Sortavalan Pulli-suku ry
Puheenjohtajan palsta
Vuodet ja vuodenaikojen säät ovat taas kerran
osoittaneet erilaisuutensa. Viime vuonna huhtikuun
lopulla ihmeteltiin ankaraa ja lumista talvea sekä sen
aiheuttamia vuosisadan tulvia. Tänä vuonna on hämmästelty, että tammi-helmikuun kolmen viikon pakkasjaksoa lukuun ottamatta talvesta ei juuri ole ollut
tietoa. Tehdyt lumityötkin pystyy laskemaan yhden
käden sormilla. Innokkaimmat maanviljelijät ovat
Laihialla tehneet kylvötöitä jo huhtikuun puolivälin
jälkeen, mikä näillä leveysasteilla on aivan poikkeuksellista. Nyt sää näyttää aurinkoiselta ja lämpimältä,
toivottavasti takatalvi ei meitä ankarasti kohtele.
Karjalan Liitto pitää lauantaina 26.4. kolmen vuoden jaksoin järjestettävän liittokokouksen Karjalatalolla. Kokouksessa käsitellään ja päätetään liiton
toiminnan kannalta keskeisiä ja tärkeitä asioita:
vahvistetaan liiton toiminnan linjat kolmelle vuodelle, hyväksytään talouden kannalta keskeinen liiton
jäsenmaksu, keskustellaan Karjalatalon toiminnan
kehittämisestä ja tilojen peruskorjauksesta. Keskeistä tulevaisuudessa on mielestäni saada kaikki
Karjala-juuriset läheisineen sekä kaikki karjalaisesta
kulttuurista kiinnostuneet mukaan jäsenseurojen
toimintaan. Liittoon kuuluu kaikkiaan yli 400 seuraa:
sukuseuroja, pitäjäseuroja, karjalaseuroja sekä seuroja, joilla on moninaiset kytkennät karjalaisuuteen.
Jäseniä Karjalan Liitossa on yli 30 000.
Edellisessä Pulletiinissa kerrottiin suunnitelmista
järjestää sukuseuran matka Sortavalaan. Pyysimme
ennakkoilmoittautumisia ja halukkuutta kahteen
matkavaihtoehtoon. Ylivoimaisesti enemmän kannatettiin perinteistä Sortavalassa käyntiä. Ilmoittautumisia tuli ilahduttavasti, joten edellytykset matkan
toteutumiselle ovat olemassa. Hieman huolestuneena
olen seurannut Ukrainan tapahtumia ja sen mahdollisia vaikutuksia Karjalan matkailuun. Ukrainan
tilanne on edelleen jännittynyt, vaikka Venäjä ja
länsimaat pääsivät sopimukseen tilanteen rauhanomaisesta ratkaisemisesta. Rajantakaisen Karjalan
matkoihin ei Ukrainan tilanteella ole ollut vaikutusta.

Vaasasta on toukokuun lopulla lähdössä ryhmä
Lumivaaraan ja Sortavalaan, eikä sen matkan suhteen ole tullut poikkeavia tietoja.
Sukuseuran matka Sortavalaan kuuden vuoden
tauon jälkeen järjestetään 18.- 20.7.2014. Matkaan
lähdetään perjantaiaamuna Tampereelta. Lauantaina on ohjelmassa matkalaisten kotikylillä käynnit.
Ohjelma suunnitellaan matkaan lähtijöiden toiveiden
mukaan. Myös venekuljetuksia voidaan järjestää.
Keskeinen paikka on luonnollisesti Otsoisten kylä,
jonne suvun kantaisät asettuivat n. 400 vuotta sitten.
Sunnuntaina on mahdollisuus vierailla Valamossa tai
jatkaa Sortavalan kaupunkiin tutustumista. Paluumatkalle lähdetään sunnuntaina lounaan jälkeen. Nyt
on mahdollisuus niin kokeneille Sortavalan kävijöille
kuin ensikertalaisillekin lähteä hyvässä seurassa
käymään Sortavalassa ja kotikylillä. Matkan aikana
käydään läpi suvun historiaa ja vanhemmat matkassa olijat voivat siirtää suusanallista, hiljaista tietoa
nuoremmille polville. Ilmoittautumiset tehdään mm.
ryhmäviisumien hankinnan takia toukokuun loppuun mennessä. Toivottavasti tapaamme Sortavalan
matkalla!
Karjalaiset Kesäjuhlat vietetään tänä vuonna Karjalan sydänmailla Lappeenrannassa 13.-15.6. Luvassa
on monipuolista ohjelmaa ja vanhojen sekä uusien
tuttavien tapaamisia. Eri puolilta Suomea järjestetään
bussi- ja muita yhteiskuljetuksia Lappeenrantaan.
Mikäli olet kiinnostunut lähtemään, kannattaa kysyä
paikallisesta Karjalaseurasta.
Tavataaha myö Lappeenrannassa!
Markku Pulli
Sukuseuran pj

Sukumatka Sortavalaan 2014

Ajankohta: 18-20.07.2014
Reitti: Tampere-Lahti-Lappeenranta-Wärtsilä
Sortavala-kotikylät
Matkaohjelma:
18.07.perjantai
- Lähtö Tampereelta klo 06.
- Matkalla kahvipaussi ja maahantulokorttien täyttö
- Rajanylitys Wärtsilästä noin klo 13
- Rajamuodollisuudet
- Sortavalassa noin klo 17
- Majoittuminen hot. Seurahuone (2-hh)
- Päivällinen ravintola Relax
19.07.lauantai
- Aamiainen hotellissa
- Kotikylille lähdetään aamiaisen jälkeen ja kävijät
noukitaan sopimuksen mukaan iltapäivällä kyytiin ja
hotellille.
- Vapaata aikaa kaupungilla ja kaupoissa
- Klo 19 päivällinen hotellissa
20.07.sunnuntai
- Aamiainen hotellissa
- Klo 08.30 mahdolliset Valamoon lähtijät saatellaan
satamaan
- Kiertoajelu Sortavalassa ja tutustuminen museon näyttelyihin oppaan johdolla
- Klo 12 huoneiden luovutus
- Lounas
- kotimatkalle Wärtsilän kautta
Matkan hinta jos lähtijöitä 25 henkilöä 335 € ja
jos lähtijöitä 30 henkilöä 320 €.
Hintaan sisältyy:bussi, kuljettajan kulut, majoitus 2-hh
aamiaisineen, 2xpäivällinen, 1 x lounas, Sortavalan kierros, ryhmäviisumi.
Valamon pitkä retki 75 € ja lyhyt retki (pääluostari) 50 €,
Valamon retki ei sisälly matkan hintaan.
HUOM: Matkaa varten tarvitaan passi, joka on
voimassa 6 kk matkan jälkeen, viisumianomus (ohessa
täyttöohje) sekä yksi passikuva.
Näiden lisäksi nykyään tarvitaan vielä kopio matkavakuutuskirjasta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos on vuosivakuutus
matkustamista varten, niin soittamalla omaan vakuutusyhtiöön saa ko todistuksen (heillä on sitä varten koneella
valmis pohja).
Jos ei ole vuosivakuutusta pitää ottaa vakuutus
matkustuspäiville pankista tai vakuutusyhtiön toimistosta.

hakemista varten kopio passin kuvasivusta, täytetty viisumianomus sekä passikuva osoitteeseen: Xenia Tours Oy,
Satumäentie 10, 59100 Parikkala .
Viisumilomake löytyy esim.
http://www.lahialuematkat.fi/sites/www.lahialuematkat.fi/
files/Viisumianomus_0.pdf tai Eija Myllys 040 5801726
Kopion taakse merkintä kyytiinnousupaikasta
ja haluatteko vierailla Valamossa.
Viisumianomuslomakkeen täyttöohje
1. kansalaisuus- Suomen kansalainen
2.Sukunimi- täytetään kuten passissa
3.Etunimet- kaikki etunimet (kuten passissa)
4.Syntymäaika- päivä, kuukausi ja vuosi kahdella numerolla
(esim. 19 06 44)
5.Sukupuoli- rasti ruutuun, joko mies tai nainen
6.Passinnumero, myöntämispäivä ja viimeinen voimassaolopäivä- päivämäärät käyvät ilmi passin kuvasivulta, täytä päivä,
kuukausi ja vuosi kahdella numerolla (esim. 01 01 07)
7.Matkan tarkoitus- Jos matkustatte yhden kerran on matkan
tarkoitus ”Turismi”
8.Viisumin tyyppi = ryhmä
9.Kertaisuus = yksikerta
10.Venäjälle tulopäivä – matkan alkamispäivä
11.Venäjältä lähtöpäivä- matkan päättymispäivä
12.Aikaisempien Venäjällä käyntien lukumäärä- Jos olet käynyt
Venäjällä useasti, täytä kohtaan ”useita”, jos et tarkasti muista
käyntien lukumäärää eikä se käy ilmi passistasi, voit arvioida
käyntimäärän (esim. 3-5)
13.Venäläinen matkanjärjestäjä – kohta jätetään tyhjäksi
14.Matkareitti :
15.Vakuutus- täytä vakuutusyhtiön nimi ja vakuutusnumero
16.Mukana seuraavat alle 16-vuotiaat lapset – täytetään vain,
jos viisuminanojan mukana matkustaa anojan passiin merkitty lapsi/lapsia. Jos lapsella on oma passi, hänelle anotaan oma
viisumi.
17.Muut joskus käytetyt nimet – täytä mahdolliset entiset nimet
(esim. tyttönimi)
18.Kotiosoite, puhelin, faksi, sähköposti- täytä aina vähintään
osoite ja puhelinnumero
19.Syntymäpaikka (kuten passissa)
20.Työ- tai opiskelupaikka, ammatti –täytä aina vähintäin
työpaikan nimi, osoite, ammatti ja puh. numero. Myös opiskelija, työtön tai eläkeläinen merkinnät käyvät.
21.Venäjällä asuvat sukulaisenne

Anomukseen liitetään passikuva (35mmx45mm). Kuva
liitetään klemmarilla (ei nitoen)
Muistathan päiväyksen ja allekirjoituksen!
Liitteeksi: kopio passin kuvasivusta (1:1 koossa)
kokoonsa leikattuna sekä kopio matkavakuutuskirjasta
(saa omasta vakuutusyhtiöstä), kopio vakuutuskortista
ei enää riitä.

Tarkempia tietoja matkasta antavat
Markku Pulli, 040 5363784 ja matkanjohtaja Eija
Myllys/Xenia Tours, 040 5801726

Toivottavasti kaikille selviää nämä muodollisuudet,
jos ei, soittakaa heti Markulle tai Eijalle.

Ilmoittaudu matkalle 30.5. mennessä.

Aurinkoista kevään jatkoa ja hyvää matkakuumetta
Raili Voipio

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä ryhmäviisumin

