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Joulun alla saimme suruviestin. Heljä Pulli on nukkunut pois 21.12.2017 lyhyen sairauden jälkeen
lähes 93 vuoden iässä. Tuon vuosimäärän Heljä
olisi täyttänyt hautauspäivänään 27.1.2018. Hänen
syntymäpaikkansa oli Karjalassa, Raudussa. Talvisodan aikana perheen evakkotaival johti Elimäelle ja
sieltä sodan jälkeen Tuusulaan, jossa hänen isänsä
toimi kauppiaana vuoteen 1970. Oppikoulun Heljä
ennätti aloittaa Koivistolla, mutta kävi lukioluokat
Järvenpään yhteiskoulussa, josta hän kirjoitti ylioppilaaksi 1943. 1975 alkanut sukututkimusharrastus muodostui 1980-luvulla ammatiksi. Hän toimi
Karjalan Liiton sukututkijana vuodet 1983-90 aina
eläkkeelle siirtymiseensä asti. Eläkkeelle siirtymisen
jälkeen Heljä toimi vielä pitkään Karjalan Liiton
kesäjuhlilla päivystävänä sukutukijana, oli mukana
monissa lautakunnissa ja neuvottelukunnissa sekä
auttoi monia sukututkimuksen tekijöitä sukututkimuksen karikkoisilla vesillä. Oman ja läheistensä
suvun lisäksi Heljä teki ja julkaisi useita sukututkimuksia.
Sortavalan Pulli-suvun kannalta Heljän panos on
suvun tutkimisen ja sukuseuran kannalta ollut korvaamaton. Isänsä suvun tutkimisella Heljä aloitti
sukututkijan uransa ja Genos-lehdessä 4/1978
julkaistiin ’Sortavalan Pulli-suku’. Tämä johti sattumusten kautta siihen, että Heljä kutsuttiin Aaro Pullin
85-vuotispäiville Lahteen 10.5.1981 esittelemään
tutkimustaan. Nyt ryhdyttiin nopealla aikataululla
valmistelemaan jatkoa ja mahdollista sukuseuran
perustamista. Asiat etenivät ripeästi ja 22.12.1981
pidettiin Sortavalan Pulli-suvun perustamiskokous Karjala-talolla Helsingissä. Kolmetoista suvun
jäsentä – Heljä näistä yhtenä – allekirjoitti sukuseuran perustamisasiakirjan ja hyväksyi säännöt.
Ensimmäinen sukukokous pidettiin jo lauantaina
30.1.1982. Siihen osallistui peräti 170 henkilöä,
enemmän kuin yhteenkään myöhempään sukukokoukseen. Innostus sukuyhteyden ylläpitämiseen
oli kova ja ensimmäiset sukujuhlat pidettiin kesällä
14.8.1982 hotelli Keurusselässä, Keuruulla. Sekin
kokosi 140 sukuun kuuluvaa ja sukutoiminnasta
kiinnostunutta henkilöä.
Heljä jatkoi sukunsa tutkimista ja ensimmäinen
sukukirja Sortavalan Pulli-suku I ilmestyi 1989..

Heljän suuri urakka tuli valmiiksi ja Sortavalan Pulli-sukukirjan toinen osa ilmestyi 1998.
Heljä toimi aktiivisesti sukuseuran hallituksessa
sukuseuran perustamisesta 1982 aina vuoteen 2012
saakka. Tämänkin jälkeen hän oli usein nähty vieras
sukuseuran hallituksen kokouksissa. Heljä toimi pitkään jäsenkirjurina ja useissa hallituksen toimikunnissa. Hän oli myös sukuseuran edustajana ensin
Karjalan Liiton sukuseuratoimikunnassa ja sitten
Karjalaisten sukuyhteisöjen liitossa.
Ensimmäinen kosketukseni Heljä Pulliin oli sukukokouksessa Lautsiassa kesällä 1997, kun tulin tutustumaan sukuseuran toimintaan ja minut valittiin saman
tien hallitukseen. Heljä oli koonnut valmistumassa
olevan sukukirjan sukutaulut suurille papereille,
joista saattoi katsella oman lähisukunsa tilannetta.
Häneltä tuntui löytyvän vastaus kaikkiin kysymyksiin
ja pelkän nimen perusteella löytyivät sukulaisuudet. Ihmettelin jo silloin sitä valtavaa tietomäärää
ja yksityiskohtien tuntemusta, joka Heljällä oli.
Myöhemmin tuli hyvin selväksi, että kun Heljältä kysyi jonkun henkilön sukulaisuutta, tuli kuin apteekin
hyllyltä selvitys, kenen lapsesta tai serkusta oli kysymys. Hallituksen kokouksissa hän otti selkeästi ja
perustellen kantaa kulloinkin käsiteltävänä olevaan
asiaan. Usein hänellä oli tuomisenaan kokoukseen
joku sukuun liittyvä uutinen tai esiin tullut tieto. Paitsi
tarkka ja asioihin perehtyvä tutkija, Heljä oli myös
lämmin ihminen, joka oli aidosti kiinnostunut lasten ja läheisten kuulumisista ja lähetti kokouksista
terveisiä myös kotiväelle. Heljä tulee säilymään
mielissämme. Ensi kesän sukumatkalla 30.7.-1.8.
Sortavalaan voimme muistella Heljää ja hänen
vuosikymmenten mittaista toimintaansa suvun tutkimisessa ja sukuseurassa.

Markku Pulli

Edesmenneet sukuseuran voimahahmot Heljä Pulli
ja Toivo Pulli Virossa, sukuseuran matkalla Pullinkylää etsimässä.

Sukumatka Sortavalaan kesällä 2018

Sukututkija Heljä Pulli on poissa

Ensi kesän sukumatkan ajankohta on 30.7.1.8.2018. Bussinkuljettaja on Pekka Moilanen, jonka
perheyritys järjestää matkan. Pekka oli edellisellä
matkalla bussinkuljettajana ja hän oli todella hyvä
opas, järjestelijä ja kuljettaja, sekä kaikin puolin
ystävällinen ja avulias. Matkat kotipaikoille järjestyvät myös.

Sukukirjamme tekijä maisteri Heljä Marjatta Pulli
kuoli lyhyen sairauden uuvuttamana 21.12.2017.
Heljä oli sukuseuran perustajajäsen, joka sysäsi
perustamisaikeet liikkeelle. Heljä toimi sukuseuran
hallituksen jäsenenä pitkälle 2000-luvun puolelle.
Vuoden 2012 30-vuotisjuhlassa hän vielä esitelmöi
sukututkimuksesta ja sukukirjan tekovaiheista.
Heljä oli tarkka ja tinkimätön tutkimuksen tekijä,
jolta sai aina vastauksen sukututkimukseen ja
sukulaissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Heljä ja
hänen tietämyksensä pysyy muistoissamme aina.
Heljän hautajaiset olivat 27.1.2018, Heljän syntymäpäivänä, hänen uurnansa haudataan Tuusulaan perhehautaan.

Matkan hintahaarukka on 320-380 €, riippuen osanottajamäärästä, majoituksesta ja lähtöpaikasta.
Hintaan kuuluu majoitus, puolihoito ja ryhmäviisumi.
Lisäkuluja tulee mahdollisesta Valamonmatkasta,
mikäli on siihen halukkuutta.
Majoitus on uudessa Niemelän hovin matkailualueella mökeissä tai rivitaloissa. Netissä voi käydä
tutustumassa alueeseen laittamalla Google-hakuun:
Niemelän hovista Laatokan kartano.
Bussi voidaan järjestää lähtemään Tampereelta Lahden kautta Joensuuhun. Muualta tuleville
lähtöpaikka on todennäköisesti Joensuu.
Tämä alustavaksi tiedoksi matkasta, laitan
lähempänä kesää vielä tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet uudessa jäsenkirjeessä. Alustavia
ilmoittautumisia osallistumisen haarukoimiseksi
voisitte lähettää sp-osoitteella:
raili.voipio@sortavalanpullit.fi
tai tekstiviestinä puh: 040 715 7271
Lämpimästi toivotamme kaikki tervetulleeksi mukaan

Sukukirjan päivitys

Hallitus on viime kokouksissaaan ja myös sukukokouksessa keskustellut Heljä Pullin tekemän
sukukirjan päivityksestä. Sukukirjan viimeisimmät
tiedot ovat vuodelta 1997, joten aika pitkän aikaa
on uusia sukulaisia syntynyt ja joitakin vanhempiakin tietoja puuttuu.
Sukuseura kyseleekin nyt olisiko tiedossa suvun
piirissä ketään innokasta sukututkimusharrastajaa,
joka ryhtyisi, korvausta vastaan, keräämään tarvittavat tiedot tuosta ajasta nykypäivään? Yhteydenotot Markku Pulliin: markku.pulli (at) gmail.com
tai puh. 040 536 3784.

Jäsenmaksut

Tässä kirjeessä myös jäsenmaksulaput tälle vuodelle, niille jotka sitä maksavat. Karjalan liiton
jäsenmaksu on tänä vuonna noussut 20 euroon.
Yli 75-vuotiaiden jäsenmaksu korotettiin myös
sukukokouksessa 10 euroon. Virhemaksuista voitte
huomauttaa minulle:
raili.voipio (at) sortavalanpullit.fi tai 040 715 7271.

Heljä Pulli pitämässä
esitelmää sukuseuran 30-vuotisjuhlassa Karjala-talolla
vuonna 2012

Poisnukkuneita muita sukuseuran jäseniä viime
ja tänä vuonna:
Annikki Pulli, Elimäki
Seppo Pulli, Klaukkala, sukuseuran perustajajäsen
ja puheenjohtaja 90-luvulla
Viljo Pulli, Helsinki
Pirkko Ottela, Kuopio
Inkeri KIvistö, Turenki
Aimo Vihavainen, Joensuu
Erkki Pulli, Kouvola

Sukutuotteita

Sukuseuran sukutuotteista on kuvia kotisivuilla

Sukutuotteita ja julkaisuja on saatavilla sukujuhlilla tai niitä voi tilata Reijo Pullilta
Puh. 041 432 8536 tai reijo.pulli48 (at) gmail.com

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

