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Peräti kahdeksan vuoden tauon jälkeen saimme
järjestettyä sukuseuran matkan Sortavalaan 18.20.7. Meitä oli matkassa sopiva 18 henkilön seurue,
enemmänkin olisimme mielellämme ottaneet väkeä
mukaan. Sää oli jälleen kerran meille suosiollinen.
Maanantaina kun matkasimme Sortavalaan, saimme
kuulla, että päivän aikana oli satanut ja myrskynnyt
niin rajusti, että Valamon risteilytkin oli peruttu. Me
saimme tiistaina nauttia kauniista säästä, tyynestä
Laatokasta ja aina yhtä sykähdyttävistä maisemista
Sortavalasta lähdettäessä. Ensikertalaisena sukuseuran matkalla mukana ollut Marianne Sundell kirjoitti matkakertomuksen ja kuvat on ottanut myös
ensi kertaa matkalla ollut Risto Peitsaro, osa on
Mariannen kuvia. Matkakertomus kuvineen on luettavissa sukuseuran kotisivulla. Kokeneen Sortavalan
kävijän yllätti muutama asia: äskettäin asfaltoitu Sortavalan-Viipurin tie, samoin juuri päällystetty Karjalan
silta – viimeiset päällystykset tehtiin yöllä liikenteen
hiljennyttyä sekä Niemelän hoviin rakennettu upea
lomakylä. Kaupunkiakin oli monin paikoin kohennettu istutuksin, rakennuksia remontoiden ja uusia
pystyttäen. Niirala-Sortavala –tie ei sentään yllättänyt,
se oli vielä huonommassa kunnossa kuin edellisellä
käynnillä. Senkin peruskorjaus tai ainakin päällystys
on luvassa. Seuraavalla reissulla näemme, mitä
on saatu aikaan. Onnistunut matka, johon mukana
olleetkin tuntuivat olevan tyytyväisiä!
Tänä vuonna juhlitaan 100 vuotta täyttävää itsenäistä
Suomen tasavaltaa. Juhlinta aloitettiin jo viime
vuoden puolella ja sitä jatketaan koko vuosi. Näinä
maailmanpolitiikan myrskyisinä ja epävarmoina
aikoina on todella syytä juhlia itsenäisyyttä, Suomen
vakaita oloja ja elämän laatua, vaikka meilläkin on
omat vaikeutemme ja monia ongelmia ratkottavana. Lämpimin ajatuksin muistamme vanhempiamme
ja menneitä polvia, jotka ovat hyvinvointimme ja
itsenäisyytemme rakentaneet.
Erilaisen näkökulman juhlavuoteen toi Petroskoissa
ilmestyvä suomenkielinen Karjalan Sanomat, jossa
1.2. oli otsikko ’Suomi 100 –vuosi alkoi Karjalassakin’.
Uutisessa kerrotaan, että ’Aunuksesta tuli Karjalan
tasavallan ensimmäinen kaupunki, jossa nostettiin Suomi 100 juhlavuoden aihe esille. Kaupungis-

sa avattiin Karjalan 1930-40 –lukujen arkkitehtuuria
esittävä valokuvanäyttely. Toukokuussa näyttely lähtee Sortavalaan.’ Juhlavuoden aikana Karjalan tasavallassa on tarjolla muitakin tapahtumia, kuten suomalaisesta muotoilusta kertova näyttely ja elokuvailtoja.
Toinen lehden uutinen kertoi, että suomalaisten ja
venäläisten tutkijoiden yhteistyönä tehtävä tutkimus
”Sortavalalaisten vuosisata” antaa äänen kaupungin
asukkaille ja seudun kansalaistoiminnalle’. ’Mielenkiintoista on, että nyt Sortavalaa käsitellään ensi
kertaa neljän eri valtion osana. 1900-luvun aikana
kaupunki ehti olla Tsaarin Venäjän, Suomen, Neuvostoliiton ja Venäjän osana.’ Tutkimuksessa ’Yhtenä
tavoitteena on löytää haastateltavia, joilla on henkilökohtaisia muistoja elämästä Sortavalassa.’ Mikäli
lukijoista tai heidän läheisistään löytyy tällaisia henkilöitä, ottakaa yhteys tutkimusta johtavaan professori (em.) Tapio Hämyseen, puh.050 490 4889, tapio.
hamynen(at)uef.fi. Kaikki muistelot ovat arvokkaita.
Tulevana kesänä suku kokoontuu sukutapaamisen ja
sukukokouksen merkeissä la 29.- su 30.7. Lautsiassa Hauholla. Siellä olemme kokoontuneet jo kolme
kertaa aiemmin ja ainakin minun mielestäni kaikki
kokoontumiset ovat olleet onnistuneita. Lautsia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kaikenikäisille niin
ulkotapahtumiin kuin yhdessäoloon ja seurusteluun.
Toimivat kokoustilat ja Lautsian tunnetusti hyvä ruoka
täydentävät erinomaiset puitteet suvun tapaamiselle.
Edulliset kokouspaketit antavat erilaisia vaihtoehtoja
tulla ja viettää aikaa yhdessä.
Edellisessä
sukutapaamisessa
Tanhuvaarassa
viriteltiin jatkoa Heljä Pullin ansiokkaasti kokoamille
Sortavalan Pulli -sukukirjoille I ja II. Tänä vuonna tulee 20 vuotta siitä, kun sukukirja II:een kirjattiin viimeisimmät tiedot suvun jäsenistä. Hallitus on valmistellut asiaa eteenpäin ja asettanut tavoitteeksi, että kun
sukuseura täyttää 40-vuotta vuosien 2021-22 vaihteessa, on meillä käytettävissä sukukirja III, jossa on
täydennetty aiempien sukukirjojen tietoja kuluneiden
vuosien osalta. Sukukirjan tekemisestä keskustellaan sukukokouksen aikana. Toivottavasti tapaamme
suurella joukolla Lautsiassa heinäkuun lopulla!
Mukavaa talven jatkoa!
Markku Pulli

Sukujuhlakyykkää 2015
Tanhuvaarassa

Kesän 2017 sukujuhla ja -kokous

Ensi kesän sukujuhlapaikka on Lautsia, Hauholla.
Siellä olemme olleet aikaisemminkin. Ajankohta on
29.-30.7.2017.
La-su paketin hinta on 97 €/h 2hh/4-5hh hotellihuoneessa. 117 € yhden hengen hotellihuoneessa.
Lapset 4-11v. 34 €.
Majoitusmahdollisuus on myös 2 hh hostelhuoneissa, joissa pakettihinta on 81 €.
Pakettiin kuuluu majoitus, la lounas ja päivällinen, su aamiainen ja lounas, rantasauna, allasja saunaosaston sekä kuntosalin käyttö.
Karavaanaripaikka 30 €, sis. sähköt, allas- ja saunaosaston ja kuntosalin käyttö. Ruokailut erikseen.
Päiväkävijät ja karavaanarit:
la ruokailu: 31 € aikuiset, 16 € lapsi
su ruokailu: 20 € aikuiset, 11 € lapsi
Ilmoittautumiset 30.6.2017 mennessä, maksamalla valittu pakettihinta sukuseuran tilille:
Suupohjan OP FI11 4730 0010 014735
Tämä näin alustavana tietona, kalentereihin merkittäväksi. Lähetämme vielä lähempänä kesää uuden
jäsenkirjeen ohjeineen muistin virkistämiseksi.

Perinnekirja 9

Tänä vuonna ilmestyy myös uusi Perinnekirja, joka
julkistetaan sukukokouksen yhteydessä. Toivoisin,
että te sukulaiset lähettäisitte kirjoituksia, tarinoita,
runoja, sattumuksia suvun piiristä Perinnekirjassa
julkaistavaksi. Osoitteella: Raili Voipio, Sokinvuorenrinne 4 B 53, 02760 Espoo, tai sähköpostilla:
raili.voipio(at)sortavalanpullit.fi
Olisi hienoa jos mahdollisimman moni saisi näin
hengentuotteensa julkaistuksi.

Jäsenmaksut 2017

Jäsenkirjeen mukana on jäsenmaksulappu. Sukuseuran jäsenmaksut ovat ennallaan, Karjalan Liiton
jäsenmaksua on taas korotettu ja se on nyt 15 €.
Mikäli maksulapussa on jotain kysyttävää tai epäselvää, ystävällisesti soittakaa tai lähettäkää sähköpostia:
p. 0407157271, sp: raili.voipio (at) sortavalanpullit.fi

Huom! Sähköpostiosoitteista

Jos ette ole saaneet koskaan jäsenkirjettä sähköpostitse mutta teillä on sähköpostiosoite,
lähettäisittekö osoitteen minulle mikäli jatkossa haluatte tietoa sukuseuran toiminnasta ja jäsenkirjeet
sähköpostitse.raili.voipio (at) sortavalanpullit.fi

Sukuseuran kotisivut ja Facebook -sivut
Kotisivujen osoite on: www.sortavalanpullit.fi
Facebook-sivun osoite: Sortavalan Pullit

Hallituksen kokouksissa käsiteltyä

Hallituksen kokouksissa on sukujuhla- ja
sukukokouspaikan ja -ajan lisäksi keskusteltu mm.
sukukirjan päivityksestä.
Heljä Pullin ansiokkaasti tekemän sukukirjan tiedot
päättyvät vuoteen 1997, joten siitä on vierähtänyt
jo kaksikymmentä vuotta. Voinemme olettaa, että
uusia sukulaisia on sen jälkeen syntynyt useampia.
Myös vanhempia pois jääneitä tietoja voidaan lisätä.
Tarkoitusta varten hallituksessa on perustettu
sukukirjatoimikunta, johon kuuluvat, Markku Pulli,
Ilkka Pulli, Jouni Pulli, Pirjo Ihamäki ja Raili Voipio.
Konsultointiapua antaa Heljä Pulli voimiensa mukaan.
Tämän vuoden aikana tullaan todennäköisesti
lähettämään sukulaisille kysely sukukirjan täydennystiedoista ja tietojen antamisen laajuus on teidän
omassa harkinnassanne, mutta toivomme tietenkin,
että saamme mahdollisimman kattavasti tietoja uuteen päivitykseen.

Sukutuotteita

Sukuseuran sukutuotteista on kuvia kotisivuilla:
• 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 20
euroa. Merkkejä saa kyllä vähemmänkin kuin koko
arkin, yksi merkki on 2 €.

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 (at) gmail.com

Kevättä ja valoa kohti mennään,
ystävällisin terveisin
Raili Voipio

