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Keuruulla 2001 pidettiin kansallispukunäytös

Puheenjohtajan palsta
Kevät on tänä vuonna tullut sanamukaisesti kohisten.
Eteläisessä ja keskisessä Suomessa vältyttiin tulvilta, mutta
pohjoisessa ja Kainuussa kosket pauhaavat senkin edestä
levittäytyen laajoille alueille teille ja tupien nurkille. Koko
valtakunnassa on taivaalta saatu vettä niin, että kasvun
eväät ovat hyvät, kunhan Helluntain seudulle luvattua
lämpöä saadaan luonnon heräämistä vauhdittamaan.
Maanviljelijät tuskailevat jo kylvöjen kanssa, kun märille
pelloille ei pääse koneiden kanssa työskentelemään.
Nytkin sade ropisee iloisesti ikkunapeltiin.
Eduskuntavaalien jälkeiset hallitusneuvottelut ovat
täydessä vauhdissa ja näyttävät etenevän melkoisen
ripeästi. Hallituksella kokoonpanosta riippumatta on
kova tehtävä saada maan talous käännettyä kasvun uralle
niin, että kansalaisten hyvinvointi pystytään turvaamaan
tulevillekin sukupolville.
Tulevana kesänä 22.-23.8. meillä on suvun tapaaminen
ja sukukokous Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnan
lähellä. Tämä johdatteli ajattelemaan ja tutkailemaan
suvun ja sukulaisuuden käsitettä ja ennen kaikkea niiden
merkitystä. Usein kuulee Suomessakin sanottavan,
että suvun merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on
vähentynyt. Tilalle on tullut muita yhteisöjä, kuten perhe,
kaveripiiri, työyhteisö ja jopa nykyisen viestintäteknologian
kehityksen mahdollistamat verkkoryhmät, esim. facebookyhteisöt.
Suku on ollut pitkään sosiaaliturvan perusyksikkö. Suku on
huolehtinut avun tarpeessa olevien jäsenten toimeentulosta
ja elämisen mahdollisuuksista. Hyvinvointivaltion
kehityksen myötä suvun tilalle aineellisen ja sosiaalisen
perusturvan takaajana ovat tulleet valtio ja kunnat
erilaisten sosiaalipalvelujen muodossa. Samalla perheen
rooli sosiaalisena yksikkönä on korostunut.
Verisukulaisuus eli biologinen yhteys lapsen ja hänen
vanhempiensa välillä on yleensä sukulaisuuden
perusta. Tätä kautta määrittyy sukulaisuus ylenevien
ja alenevien sukupolvien suuntaan. Tämä on yleensä
sukututkimuksessakin lähtökohta, kun sukulaissuhteita
lähdetään selvittämään. Vaikeammaksi määrittely käy,
kun aletaan puhua avioliitosta, adoptiosta ja uudenlaisten
perhe- ja parisuhteiden kautta syntyvistä suhteista
sukulaisuuden näkökulmasta. Missä kulkee sukulaisuuden
raja ja keitä luetaan sukuun kuuluviksi? Yksiselitteistä
vastausta on vaikea löytää ja suvun määrittely voi vaihdella
eri yhteyksissä.

Suku nousee merkittävään rooliin, kun aletaan selvittää
omia juuria. Muistinvarainen tieto menneistä sukupolvista,
heidän vaiheistaan ja elämästään ulottuu yleensä muutamien
polvien taakse ja vahvoissa sukutarinoissa pidemmällekin.
Se on kuitenkin tietoa, joka muuttuu ajan mittaan ja jossain
vaiheessa häviää kokonaan. Tähän ovat törmänneet kaikki
omia sukujaan tutkineet ihmiset. Omalla kohdallani tämä
on tullut äidin isän kohdalla vastaan: jo parin sukupolven
jälkeen jäljet häviävät. Sukututkimuksella näitä jälkiä
saadaan selvitettyä 1500-1600 –lukujen vaiheille eli niin
pitkälle kuin merkintöjä kirkonkirjoissa, maarekistereissä
ja oikeuden pöytäkirjoissa löytyy. Sortavalan Pullisuvussa on päästy 1600-luvun alkupuolelle, jolloin suvun
esivanhemmat asettuivat paikkaan, jonka tunnemme
Sortavalan maalaiskunnan Otsoisten kylänä.
Suomen ja maailman historian vaiheet vaikuttavat
merkittävästi myös sukujen vaiheisiin. Sodat ja rauhat
ovat ratkaisevasti vaikuttaneet myös Sortavalan Pullisuvun elämään. Kun Inkerin sota Ruotsin ja Venäjän välillä
päättyi Stolbovan rauhaan 1617, liitettiin Käkisalmen
kihlakunta ja Inkeri osaksi Ruotsin valtakuntaa. Suomi
oli tuolloin osa Ruotsia. Myös Sortavalan alue sekä alue,
jolla Pietarin kaupunki sijaitsee, liitettiin osaksi Ruotsia.
Alueliitos ja sortotoimet aiheuttivat muuttoa alueelta
ja alueelle. Näiden muuttojen yhteydessä myös suvun
kantavanhemmat tulivat Otsoisiin. Talvisodan ja jatkosodan
jälkeen solmituissa rauhansopimuksissa joutuivat Pullit
samoin kuin yli 400 000 karjalaista siirtymään nykyisen
Suomen alueelle. Myöhemmät muutot ovat täydentäneet
suvun sijoittumista ja niinpä sukuun kuuluvia asuu lähes
koko Suomen alueella.
Biologisten ja sosiaalisten tekijöiden lisäksi suvusta
ja sukulaisuudesta löytyy monia elementtejä. Suvun
merkitys on vuosien ja vuosisatojen saatossa varmasti
muuttunut, mutta se ei ole hävinnyt. Näistäkin asioista
meidän on mahdollisuus keskustella Tanhuvaarassa 22.23.8. ja vahvistaa sukuyhteyttä. Paikka tarjoaa hienot
puitteet harrastaa liikuntaa ja moninaisia muita asioita.
Tehdään yhdessä iloinen sukutapaaminen, tervetuloa
kaikki lähimmäisinenne mukaan!

Markku Pulli

Sukujuhla ja -kokous 2015

Tämän kesän sukujuhla ja -kokous pidetään siis
22.-23.8. Savonlinnan lähellä Tanhuvaarassa.
Tanhuvaara on hieno paikka, jossa on paljon
monipuolista viihdykettä sukujuhlien ohessa.
Koska Tanhuvaara haluaa tiedon majoittuvista jo
hyvissä ajoin kesäkuussa, pyytäisin sitovat
ilmoittautumiset viimeistään 11.6.:
puh. Raili Voipio 040 715 7271,
sähköp. raili.voipio@wmail.fi

Majoitus- ja ruokapaketit
voi maksaa sukuseuran tilille
(Suupohjan OP, FI11 4730 0010 014735)
heinäkuun loppuun mennessä,

lähetän ilmoittautuneille vielä heinäkuussa juhlien
ohjelman ja muistutuksen maksusta, ellette ole jo
aikaisemmin maksaneet.
Mikäli saavutte jo perjantaina majoitushinta koko
huoneesta on:
pe-la yöpyminen 110€ 2hh, 100€ 1hh
la-su paketti 2 hengen huoneessa;
4xlounas, 2xkahvi, 2x illallinen, huone = 200,00
la-su paketti yhden hengen huoneessa: .
2x lounas, kahvi, illallinen, huone = 145,00
la-su paketti kolmen hengen huoneessa
(2 aikuista+ yli 4v.lapsi) lounas, kahvi, illallinen,
majoitus = 213,00€
la-su paketti 3 hengen huoneessa (3 aikuista)
= 221,00€, (73,67€ per henkilö)
4 hengen huoneita ei ole, mutta kaksi 2 hh
yhdistettynä väliovella on mahdollista.
Lauantai ilman majoitusta: ruokailut 1x lounas,
kahvi, illallinen =34,00€, lapset 13,00€, alle 4v
lapset ruokailu ilmainen
Sunnuntai ilman majoitusta: ruokailut 1x lounas
13,00€, lapset 6,50€, alle 4v lapset ruokailu ilmainen
Ilmoittautumisen yhteydessä voimme vielä
tarkentaa tulevat kustannukset.
Toivomme että mahdollisimman monet
sukulaiset ottavat osaa juhlaan, myös
sukuseuraan kuulumattomat sukulaiset ovat
ilman muuta tervetulleita!

Perinnekirja 8 ilmestyy

tänä vuonna sukujuhlilla ja vielä ehtii lähetttää kirjoituksia ainakin heinäkuun loppuun mennessä.
Kirjalliset tuotokset voi lähettää postissa:
Raili Voipio, Kauppalantie 38 B 10, 00320 Helsinki
tai sähköpostilla: raili.voipio@wmail.fi
Odottelen edelleen 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).
Sukuseuran Facebook-sivulla Lea Haanpää
peräänkuuluttaa pikkuserkkujaan, laitan viestin
tähän, jos joku asiaan liittyvä henkilö ei näe Facebook-sivuja ja haluaa ottaa yhteyttä Leaan.
Lea Haanpää etsii Facebookissa pikkuserkkujaan:
Etsin yhteyttä pikkuserkkuihini eli isäni Kauko Pullin (s.24.12.1922) serkkujen lapsia.
Väinö Pullin (s.17.2.1925) lapset: Taina ja Tero
Veikko Pullin (s.22.3.1935) lapsi Heli
Veijo Pullin (s.1.4.1936) lapset Jarmo, Jouni ja Terho
Voitto Pullin (s.28.10 1938) lapset Pirjo ja Riittamaija
Lauri Pakkasen (s.7.8.1909) lapset Lauri ja Veli-Pekka
Vuosien varrella kaikki yhteydet ovat katkenneet,
mutta jos nyt näette tämän, ottakaapa yhteyttä. Olisi
mukavaa löytää teidät.
Meitä Kaukon lapsia on neljä:
Unto Pulli; Lea Haanpää; Pauli Pulli ja Pirkko Kalliokoski.
Lean puh.nro: 040 578 3352

Aurinkoisia kesäpäiviä, tapaamisiin sukujuhlilla
Raili Voipio

