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Puheenjohtajan palsta
Joulun jälkeen saimme muistutuksen elämän rajallisuudesta, kun Toivo Pulli nukkui pois 27.12.2015. Hän
oli sairastellut jo pidemmän aikaa, mutta joulun alla
iskenyt keuhkokuume käänsi jo paremmalta näyttäneen
tilanteen ja johti elämän päättymiseen heti joulunpyhien
jälkeen.
Topi oli sukuseuran perustajajäsen, toimi pitkään sukuseuran puheenjohtajana ja vielä pidempään hallituksen
jäsenenä. Hän oli mukana jo keskusteluissa, kun sukuun kuuluvat henkilöt alkoivat kiinnostua suvun juurista ja sukulaisuudesta. Konkreettisena tapahtumana
sukuseuran syntyyn oli Toivon Aaro-sedän 85-vuotissyntymäpäivät Lahdessa toukokuussa 1981. Siellä oli
mukana myös sukututkimuksen tekijä, sukukirjojemme
kokoaja Heljä Pulli kertomassa aloittamastaan sukuselvityksen tekemisestä. Keskustelut syntymäpäivillä johtivat nopeaan toimintaan ja niinpä Sortavalan Pulli-suku
perustettiin 22.12.81 ja heti seuraavan vuoden alussa
31.1.82 pidettiin Karjala-talolla ensimmäinen sukukokous. Tammikuisena sunnuntaina oli kokoontunut
peräti 170 henkilöä aloittamaan sukuseuran toimintaa. Toivo Pulli valittiin sukuseuran puheenjohtajaksi ja päätettiin myös sukutietojen järjestelmällisestä
keräämisestä. Topin johdolla sukuseuratyö käynnistyi vauhdikkaasti. Sukuseuralle saatiin vaakuna
suunnittelukilpailun tuloksena, jonka jälkeen hankittiin vaakunalla varustettujen sukutuotteita. Topi vastasi sukutuotteiden hankinnasta ja myynnistä pitkälle
2000-luvun puolelle. Sukututkimuksen julkaiseminen
sukukirjan muodossa päätettiin heti ensimmäisenä
toimintavuonna ja sukuun liittyviä tarinoita ja muisteluksia alettiin julkaista perinnevihkoina. Sukukokous ja
sen yhteydessä suvun kesätapaaminen toteutettiin
kaksipäiväisenä tapahtumana heinä-elokuussa.
Suuri ponnistus niin Topille kuin sukuseurallekin oli suvun suuren säveltäjän Jaakko Pullin elämän ja sävellystyön kokoaminen yksiin kansiin. Topi teki kulttuurihistoriallisesti arvokkaan työn ja kaikin tavoin mittavan
urakan selvitellessään Jaakon elämän vaiheita ja etsiessään tietoja hänen sävellyksistään, jotka monelta osin olivat vuosien saatossa ajautuneet eri taholla.
Merkittävä apu Topilla oli työssään, kun hän pääsi haastattelemaan Jaakon puolisoa Hannaa ja sai häneltä
käyttöönsä Jaakon arkiston, joka sisälsi muisteluksia ja
sävellyksiä.

Varsinaisen elämäntyönsä Topi teki sähköalalla ja toimi
eläkkeelle jäämiseensä saakka oman yrityksen vetäjänä. Sukuseuratyön ohella hänen keskeisiä harrastuksiaan olivat kuorolaulu ja hiihto, joihin kaikkiin hän
paneutui suurella innolla ja antaumuksella.

Sukumatkat ovat olennainen osa sukuseuran toimintaa. Ensimmäinen matka, jolla itse olin mukana,
järjestettiin kesällä 1998 ja Topi oli silloin matkanjohtajana. Hänen paikallistuntemuksensa ja mukaan
tempaava tapansa kertoa tapahtumista ja paikoista
antoivat matkaajalle monipuolisen kuvan Sortavalasta ja suvun historiasta. Myös myöhemmillä matkoilla
Topin tarinat pitivät tunnelmaa yllä niin bussimatkoilla
kuin illanvietoissakin.
Nostalgisia tunnelmia syntyi, kun kävin sukuseuran
sivulla lukemassa matkakertomuksia tehdyistä Sortavalan matkoista ja katselemassa kuvia matkoilta.
Mielenkiintoisia matkat ovat olleet aina ja kuvat vahvistavat mielikuvan, että säätkin ovat olleet suosiollisia.
Yhteisissä illanvietoissa tarina on luistanut ja hauskaa
on pidetty. Pari viimeistä matkaa olemme joutuneet peruuttamaan liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
Tänä kesä järjestämme matkan joko omana matkana
tai yhteistyössä jonkun toisen matkanjärjestäjän kanssa. Matkasta lähetämme tarkempaa tietoa, kunhan asiat selviävät. Toivottavasti saamme matkalle mukaan eri
ikäpolvia, siten saamme parhaiten siirrettyä suvun tietoutta ja historiaa sukupolvelta toiselle.
Viime kesän sukukokouksessa Tanhuvaarassa keskusteltiin sukututkimuksen jatkamisesta ja kolmannen
sukukirjan kokoamisesta. Sukukirjan II tiedot ulottuvat
vuoteen 1997 saakka ja kohta yksi uusi sukupolvi on
ennättänyt kasvaa aikuisikään sen jälkeen. Sukukokouksessa velvoitettiin hallitus selvittämään sukututkimuksen jatkon edellytykset ja tekemään suunnitelma tutkimuksen tekemisestä. Mikäli suvun jäsenillä on
tiedossa henkilö tai henkilöitä, jotka ovat pystyviä ja
kiinnostuneita tekemään tällaisen tutkimukseen, ottakaa yhteyttä minuun tai sihteeriin.
Karjalaseurojen Pohjanmaan piirissä ovat kesäjuhlavalmistelut täydessä vauhdissa, sillä Komiat Karjalaiset
Kesäjuhlat juhlitaan Seinäjoella 17.-19.6.2016 eli perinteisesti viikkoa ennen juhannusta. Karjalaseurat ympäri
maata tekevät matkoja kesäjuhlille, joten lähtekää joukkoon tai tulkaa omalla porukalla nauttimaan pohjalaisesta ja karjalaisesta tunnelmasta!

Mukavaa talven jatkoa!
Markku Pulli

Kesän 2016 sukumatka

Hallitus on pohtinut ensi kesän sukumatkaa, kutem
Markku palstallaan mainitsi, koska viime vuosina ei
ole saatu tarpeeksi osallistujia matkalle, päätimme
kysellä muilta Sortavalaan liittyviltä yhdistyksiltä,
heidän matkasuunnitelmistaan ja mahdollisuuksista tehdä yhteinen matka, jolloin saisimme bussin
täyteen ja matkan hinta olisi kohtuullinen.
Muun muassa Sortavalan Pitäjäseura on
järjestämässä matkoja, mutta suunnitelmat ovat
vielä alkuvaiheessa, joten palaamme matka-asiaan
uudessa jäsenkirjeessä keväämmällä.

Sukukokouksessa päätettyä

- Kokouksessa hyväksyttiin vuosien 2013-14 tilit,
toimintakertomukset ja toimintasuunnitelma vuosille
2016-2017.
- Hallitus pysyi muuten samana, ainoastaan Seppo
Pullin tilalle valittiin Marjaana Pulli.
- Päätettiin korottaa talouden kohentamiseksi jäsenmaksuja, jotka ovat olleet yli kymmenen vuotta
samana. Uudet jäsenmaksut ovat:
Pulli-sukuun kuuluvat 20 euroa, sukuun naidut 10
euroa eli pariskuntien jäsenmaksu 30 €. Nuorison
(18-25 v.) ja yli 75-vuotiaiden jäsenmaksu on edelleen 5 euroa.
Tämän jäsenkirjeeen mukana on jäsenmaksukaavakkeet, sukuseuran jäsenmaksun lisäksi Karjalan
liittoon kuluvat jäsenet maksavat 12 euroa Karjalan
liiiton jäsenmaksua.
Sukukokouksessa julkistettiin sukuseuran
8. Perinnekirja, jota voi tilata Reijo Pullilta
puh. 041 432 8536 tai reijo.pulli48@gmail.com

Sukuseuran kotisivut ja Facebook
-sivut
kotisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.sortavalanpullit.fi
Facebook: Sortavalan Pullit

Tulevia tapahtumia
- Ekumeeniset hengelliset päivät ja talvisodan päättymisen muistotilaisuus 12.–13.3.2016 Lappeenrannassa. Lisätietoja toimisto(at)karjalanliitto.fi
- Karjalaiset Kesäjuhlat Seinäjoella 17.-19.2016.
Karjalan Liiton 68. kesäjuhlien pääasiallisena pitopaikkana on Seinäjoki Areena, os. Kirkkokatu 23.
Lisätietoja: Karjalaseurojen Pohjanmaan piiri r.y.
Markku Pulli p. 040 536 3784
markku.pulli(at)gmail.com
(Puheenjohtajamme Markku on siis järjestelytoimikunnan puheenjohtaja)

Sukutuotteet

Sukuseuralla on sukutuotteita (niistä on kuvia kotisivuilla):

• SUKUSORMUS Hopeaa, 42 €
• T-PAITA musta sukuvaakunalla, á 15 €, sekä naisten että miesten mallia löytyy
• AAMIAISMUKI Keraaminen, konepestävä, painettu sukuvaakuna, 12 €
• LIPPALAKKI vihreä valkoisella lipalla, sukuvaakunabrodeeraus edessä, 10 €
• SOLMIONPIDIKE, hopeaa, vaakunan pohja siniseksi emaloitu, 40 €
• KALVOSINNAPIT, hopeaa, pohja siniseksi emaloitu,
55 €
• RIIPUS, hopeaa, ilman ketjua 30 €, ketju 8 €,
riipusosa kuten kalvosinnappi, siniseksi emaloitu
pohja,
• POSTIMERKKI, arkissa 10 merkkiä, arkin hinta 18
euroa, kappalehinta 1,80 €
Sukuseuran julkaisuja:
Sukukirja I ja yht. 25 €
Perinnekirjat 1- 3 8 €
Perinnekirjat 4 - 8 10 €

Sukutuotteita ja julkaisuja voi tilata Reijo Pullilta
Puh. 041 432 8536 tai reijo.pulli48@gmail.com

Talviaurinkoisin terveisin
Raili Voipio
Sukuseuran sihteeri
PS. Jos jäsenmaksuissa on jotain epäselvää ottakaa oitis
yhteyttä minuun, puh: 040 7157271 tai
raili.voipio@sortavalanpullit.fi

