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Puheenjohtajan palsta
Rakkat sukulaiset,
Vuosi on jälleen vaihtunut uuteen ja meillä on kuvaannollisesti kokonainen vuosi käytettävissämme.
Voimme tehdä asioita yhtä hyvin kuin viime vuonna,
parantaa niissä kohdin kuin tuntuu tarpeelliselta ja
tehdä joitakin asioita aivan toisin. Vuodenvaihde
on aika tehdä hyviä lupauksia: laihdutan, lopetan
tupakoinnin ja lisään liikuntaa. Hyvä lupaus on pitää
läheisistään hyvää huolta ja olla yhteydessä ystäviin
ja sukulaisiin.
Aurinko on käännähtänyt jälleen pohjoisen suuntaan
ja päivän pitenemisen huomaa jo selvästi. Kevättä
ja kesää kohden ollaan menossa. Talven säät ovat
olleet erityisen vaihtelevia, nytkin etelässä liikutaan
plussan puolella kun pohjoisessa paukkuvat kovat
pakkaset. Lunta alkutalven mittaan on sentään
nähty viime talvea enemmän ja sitä taitaa olla koko
maassa aivan eteläisiä rannikkoseutuja lukuun ottamatta.
Jos säät ovat olleet vaihtelevia, on sitä myös maailman poliittinen ja taloudellinen tilanne. Yhteinen
toiveemme on varmasti, että tilanteet Syyriassa,
Ukrainassa ja muuallakin rauhoittuvat, eikä Pariisissa ja muualla nähtyjä terrori-iskuja tapahdu. Maailmantaloudessa on eri puolilla nähtävillä orastavia
kasvun merkkejä, toivomme niiden realisoituvan
Suomessakin talouden käänteeksi. Kaivataan
jo muitakin uutisia kuin irtisanomiset, toiminnan
saneeraukset ja yritysten myymiset ulkomaille.
Viime vuonna muisteltiin sotia ja niiden päättymistä.
Talvisodan alkamisesta tuli 75 vuotta ja jatkosodan
päättymisestä 70 vuotta. Monin paikoin pidettiin
evakkoon lähdön arvokkaita ja tunteita herättäneitä
muistotilaisuuksia. Nuorimmat nykyrajan takana
syntyneet ovat siten yli 70 vuoden ikäisiä. Pulli-suvun jäsenille evakkotaival – monille kahteen kertaan tehtynä – merkitsi hajaantumista eri puolille
Suomea, sijoittumista uusille asuinsijoille ja elämän
aloittamista uudessa asuinympäristössä monesti
aivan konkreettisesti tyhjin käsin. Useimpien kohdalla voidaan varmasti todeta, että hyvinhän tässä
on käynyt ja elämän puitteet ovat kunnossa. Synnyinseudun muistot säilyvät kaikilla elämän halki,

ja uskon muistojen olevan vahvimpia silloin kuin
kotiseutu on jouduttu jättämään pakon edessä.
Tänä vuonna Karjalan Liitto juhlii 75. toimintavuottaan. Liitto perustettiin heti talvisodan jälkeen
20.4.1940 ajamaan karjalaisen evakkoväestön etuja
ja vaalimaan karjalaista kulttuuria. Tänään voidaan
nähdä, että evakkojen asuttaminen ja siihen liittyvät
korvaukset on hoidettu tavalla, jota on kiitelty ja
hämmästelty myös Suomen ulkopuolella. Nykyisin
Karjalan Liitto keskittyy rikkaan karjalaisen kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liiton vahvuus
on sen yli 30 000 jäsentä ja yli 400 jäsenyhteisöä.
Juhlavuoden päätapahtumia ovat liiton 75-vuotisjuhla 25.4. Karjalatalolla Helsingin Käpylässä sekä Karjalatalon eteen sijoittuvan Evakkoäiti -muistomerkin
paljastaminen kesäkuun alussa. Varat muistomerkkiin kerättiin laajalla keräyksellä.
Sukuseuran jäsenmäärä on viime vuosina laskenut
tasaiseen tahtiin ja ikärakenne on painottunut vanhempiin ikäluokkiin. Nyt on aika muuttaa suuntaa
niin, että saamme uusia jäseniä ja enemmän myös
nuoria mukaan. Sukuseuran jäsenmaksut ovat hyvin
edulliset ja lapset alle 18 v. ovat kokonaan vapautetut jäsenmaksusta. Jäsenmaksuilla varmistetaan
kuitenkin sukuseuran toiminnan jatkuvuus. Otetaan
tavoitteeksi, että jokainen jäsen kutsuu vähintään
yhden sukulaisen tai läheisen mukaan sukuseuraan.
Sukuseuran hallitus on ottanut tavoitteeksi sukuseuran toiminnan kehittämisen tarjoamaan kaikkia
ikäluokkia kiinnostavaa toimintaa.
Sukuseuran keskeiset tavoitteet ovat suvun perinteiden vaaliminen, suvun vaiheiden selvittäminen sekä sukuun kuuluvien ja heidän läheistensä
yhteenkuuluvuuden lisääminen. Näitä kaikkia
toteutetaan ensi kesänä kun perinteiseen tapaan
kokoonnumme sukujuhlan ja sukukokouksen
merkeissä Tanhuvaaran urheiluopistolla viikonloppuna 22.-23.8. Opisto sijaitsee 15 km Savonlinnasta kaakkoon luonnonkauniilla paikalla Suurijärven
rannalla. Se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet
monipuoliseen toimintaan niin kokouksille, liikunnalle, yhdessäololle kuin muullekin virkistäytymiselle.
Sukutapaamisen ohjelma laaditaan monipuolisten
mahdollisuuksien mukaiseksi ja eri ikäisille sopivaksi. Kutsun sukuun kuuluvat läheisineen Tanhuvaaraan 22.-23.8. yhdessäolon merkeissä.
Markku Pulli

Keuruulla 2001

Kalentereihin 22.-23.8.2015
Siis tuolloin on seuraava sukukokous ja sukujuhla
Tanhuvaarassa. Alustavassa tarjouksessa esim.
kahden hengen huone 105 €/huone, päiväkahvi,
kaksi lounasta ja illallinen yhteensä noin 55 €.
Tarkemmin sukupaketin hinnoista ja iloimoittautumisohjeet kerromme toukokuun jäsenkirjeessä.
Juhlapaikkaan voi tutustua osoitteessa:
http://www.tanhuvaara.fi/

Hallituksessa keskusteltu ja päätetty

1.3.2014 Kokous
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
-Puheenjohtajaksi valittiin Markku Pulli
-Varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Pulli
-sihteeriksi, rahastonhoitajaksi, jäsenkirjuriksi valittiin Raili Voipio
- Keskusteltiin kesän 2014 sukumatkan järjestelyistä,
ennakkoilmoittautumisia oli 25.
- Päätettiin uuden kannettavan tietokoneen hankinnasta, josta sukuseura maksaa puolet, sihteeri toisen
puolen.
sähköpostikokous 3.-8.6.2014
- Todettiin, että kesän sukumatkaan ei kuitenkaan
tullut tarpeeksi osanottajia, joten matka peruuntuu.
- Valittiin Karjalaisille Kesäjuhlille Lappeenrantaan
lipunkantajaksi Reijo Pulli ja nimikilven kantajaksi
Raili Voipio.
20.9.2014 kokous
- Aloitettiin ensi vuoden sukukokouksen suunnittelu,
sukukokoustoimikunta pyytää tarjouksia mahdollisista pitopaikoista.
- päätettiin ottaa sukuseuran facebook-sivusto
ahkerampaan käyttöön
- Ryhdyttiin suunnittelemaan sukukirjan päivitystä,
viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 1997. Puheenjohtaja selvittää mitä asiaan ryhtyminen vaatii.

Perinnekirja 8 ilmestyy

taas ensi kesänä ja julkistetaan sukukokouksen yhteydessä. Siksi pyydänkin juttuja ja kertomuksia, runoja,
mietelmiä, valokuvia julkaistavaksi Perinnekirjassa.
Nyt on taas mainio tilaisuus saada hengentuotteesi
julkaistavaksi ja monien luettavaksi.
Etenkin iäkkäiden sukulaisten, rajan takana asuneiden, haastattelut kannattaisi tehdä, kun he vielä
ovat elossa ja kykenevät kertomaan asioista. Vanhat
asiathan säilyvät paremmin muistoissa.
Kirjalliset tuotokset voi lähettää postissa:
Raili Voipio, Kauppalantie 38 B 10, 00320 Helsinki
tai sähköpostilla: raili.voipio@sortavalanpullit.fi
Odottelen toiveikkaana juttuja!

Sukuseuran kotisivut

ovat osoitteessa www.sortavalanpullit.fi

Sukuseuran Facebook-sivu

löytyy nimellä Sortavalan Pullit
sinne voivat kaikki sukulaiset liittyä pyytämällä
lupaa jäseniltä (mm. Pirjo Ihamäki, Jouni Pulli, Raili
Voipio)

Jäsenmaksut 2015

Tämän jäsenkirjeen yhteydessä lähetämme tämän
vuoden jäsenmaksulomakkeet. Jos lomakkeissa on
jotain korjattavaa ottakaa oitis yhteyttä:
Raili Voipio p. 040 715 7271 tai sähköpostilla
raili.voipio@sortavalanpullit.fi

Sukuseuraesite

Tässä jäsenkirjeessä on myös liitteenä esite Pulli-suvun sukuseuran alkuperästä rajan takana. Esitellä
on tarkoitus jakaa tietoa sellaisille sukulaisille, jotka
eivät vielä tiedä sukuseuran olemassaolosta, mutta
voisivat liittyä jäseniksi. Toivommekin, että jakaisitte tätä tietoa sukulaisillenne.

30.11.2014 kokous
- Päätettiin kysyä sukukokoustarjousta Tanhuvaarasta, Savonlinnasta. Tällä kertaa Itä-Suomeen.
- Päätettiin lopettaa sukuseuran toinen tili, koska sitä
ei voi siirtää verkkopankkiin, varat siirrettiin olemassaolevalle verkkopankkitilille.
Vuoden aikana on ilmoitettu 13 sukuseuran jäsenen
siirtyneen ajasta ikuisuuteen, uusia jäseniä on tullut
yksi.
Uusia jäseniä siis kaivataan!
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Aurinkoisia talvipäiviä
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