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Puheenjohtajan palsta
Minulla oli viikonloppuna tilaisuus osallistua Karjalan Sivistysseuran 110-vuotisjuhliin, jotka vietettiin
Heimopäivien merkeissä Vaasassa 8.-10.4.2016.
Seura on aloittanut toimintansa Wienan Karjalaisten
liittona vuonna 1906. Vaasa liittyy seuran historiaan
merkittävällä tavalla, sillä keväällä 24.-25.4.1906
pidettiin Vaasassa liiton perustamista valmisteleva
kokous ja elokuun 3.-4. liiton perustava kokous oli
Tampereella. 1917 seuran nimi muutettiin Karjalan
Sivistysseuraksi, jolla nimellä se toimii edelleen.
Seuran tarkoituksena on itä- ja rajakarjalaisen kielen
ja kulttuurin vaaliminen sekä sivistystyön tekeminen.
Työtä näiden asioiden hyväksi on tehty niin Suomen
puolella kuin haasteellisissa, usein vihamielisissäkin
olosuhteissa Venäjällä, Neuvostoliitossa ja taas
vuodesta 1990 Venäjällä.
Elävän kulttuurin ja ihmisen identiteetin tärkeä perusta on kieli. Karjalan kieli arjen kielenä voi huonosti niin Suomessa kuin Venäjälläkin ja vaatii tukea
selviytyäkseen. Myös suomen kielen eri murteet
tarvitsevat huolenpitoa globalisoituvassa maailmassa ja englannin kielen vallatessa tilaa yhä enemmän
myös arkikielen asemaa Suomessakin. Tähän on
ilahduttavasti havahduttu kaikilla murrealueilla.
Kielen ohella on tärkeää tietää omat juurensa, mistä
tulemme ja keitä esi-isämme ovat. Meillä on ensi
kesänä mahdollisuus tutustua konkreettisesti
omiin juuriimme sukuseuran matkalla Sortavalaan
ma 18. – ke 20.7.16. Lähdemme tällä kertaa matkaan Kuopiosta ja mukaan voi tulla matkan varrelta
Joensuusta ja raja-asemalta Niiralasta. Ensimmäisenä päivänä ma 18.7. matkaamme Sortavalaan
ja majoitumme hyvätasoiseen hotelli Kauniiseen.
Illalla meillä on ruokailun ohella mahdollisuus tutustua kaupunkiin. Toisena päivänä ti 19.7. lähdemme
aamiaisen jälkeen käymään Sortavalan maalaiskunnan Otsoisten kylässä, jonne suvun kantaisät
asettuivat 1500-1600 lukujen vaihteessa sekä matkalaisten kotipaikoilla. Meillä on bussi käytössä koko
matkan ajan ja kotipaikoilla käynnit ja aikataulut
suunnitellaan matkaan lähtijöiden toiveiden mukaan.
Viimeisenä matkapäivänä ke 20.7. halukkaat voivat
lähteä käymään Valamossa ja muut voivat tutustua

Sortavalan kaupunkiin. Paluumatkalle lähdetään
iltapäivällä ja tullaan samaa reittiä kuin menomatkalla Kuopioon.
Sukuseuran järjestämissä matkoissa on ollut pitkä
tauko. Edellisen kerran teimme yhteisen matkan
kesällä 2008. Vuosina 2010 ja 2014 suunnitellut
matkat jouduttiin peruuttamaan lähtijöiden vähäisen
määrän vuoksi. Nyt on vielä mahdollisuus saada
matkalle mukaan henkilöitä, joilla on omia muistikuvia elämästä Sortavalassa. Näiden muistikuvien
jakaminen on osa suvun yhteistä historiaa. Käynnit
kotipaikoilla, tutustuminen Sortavalan kaupunkiin ja
ympäristöön sekä mahdollinen käynti Valamossa
laivamatkoineen Laatokalla palauttaa konkreettisesti mieliin, mistä sanonta Kaunis Karjala on saanut alkunsa.
Sortavala säilyi kohtuullisen hyvin niin talvi- kuin
jatkosodassakin. Pahinta tuhoa tekivät 2.2.1940
suoritetut pommitukset, joissa luterilainen kirkko
ja keskustan rakennuksia tuhoutui. Talvisodan
pommituksissa menehtyi 31 henkilöä. Myös Neuvostoliiton aikana Sortavalan rakennuskanta säilyi
melko hyvin ja tänä päivänä siellä on ehkä parhaiten
luovutetulla alueella säilynyt rakennuskanta. Matkan
aikana on mahdollisuus kierrellä kaupungilla,
tutustua torielämään ja tehdä ostoksia. Tutustumisen arvoinen on Gogolevin taidegalleria
keskustassa upeine puutöineen ja maalauksineen.
Kuhavuorelta on hienot maisemat kaupunkiin
ympäristöineen ja Laatokalle. Matka on mainio
tilaisuus tutustua sukulaisiin ja saada uusia ystäviä.
Lähde sinäkin mukavassa seurassa käymään suvun
asuinpaikoilla ja nauttimaan Sortavalan ja Laatokan
kauniista maisemista.
Markku Pulli

Kesän 2016 sukumatka

Käytyään läpi monta matkatarjousta, hallitus päätti hyväksyä Tilausmatkojen tarjouksen:
Matka-aika: 18.-20.07.16
Bussi lähtee Kuopiosta Joensuuhun, joten halukkaat voivat päästä kyytiin jo Kuopiosta.
Matkan hinta: 260 € / hlö
190 € / hlö omalla viisumilla
Matkan hintaan sisältyy:
bussikuljetus Joensuusta (tai Kuopiosta)
Kaksi yötä hotelli KAUNIS 2- 3 hengen huoneissa, puolihoitoruokailu ( 2 x aamiainen ja 2 x päivällinen)
kaupunkikiertoajelu ja ostoskierros, kotiseutukäynnit,
ryhmäviisumi + passinrekisteröintimaksu
Matkan hintaan ei sisälly:toimistokulut 10 € / lasku
Lisämaksusta: 40 € / hlö Valamon retki
Aikataulut tarkentuvat vielä ennen matkaa.
Ryhmäviisumia varten tarvitaan sähköinen viisumianomuskaavake täytettynä, 1 värillinen valokuva,
sekä kopio passista ja vakuutusyhtiön todistus matkavakuutuksesta.
Sähköinen viisumihakemuksen ohjeet löytyvät:
http://www.tilausmatkat.info/www/fi/viisumipalvelu/sahkoisen_viisumihakemuksen_ohje.php
Varsinainen hakemuskaavake on sivulla:
http://www.tilausmatkat.info/www/fi/viisumipalvelu/liitetiedostot/anomussuomeksi.pdf
Tilausmatkojen toimisto voi tehdä pyynnöstä sähköisen anomuksen, jos teillä ei ole mahdollisuutta tehdä
sitä itse, he veloittavat siitä 5 € / hlö.
Passi oltava voimassa vähintään ½ vuotta matkan jälkeen ja valokuva ei saa olla ½ vuotta vanhempi.
Ilmoittautumiset matkalle ja lisätietoa Tilausmatkojen toimisto: nimellä “Pulli-suvun matka 18.20.7.2016”. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.5.2016
puh. 017 – 26 333 23, sähköposti: toimisto@tilausmatkat.info

Sukuseuran isännänviiri

Halllitus on saanut tarjouksen isännänviiristä, haluaisimme tiedon kuinka moni on kiinnostunut tilaamaan
viirin, emme tilaa suurta määrää varastoon. Ohessa hinnat 10 kpl tilauksesta. Suuremmasta määrästä (20)
viirin hinta laskee noin kympin verran
Lippuneulos on perinteinen materiaali, Texmesh on uusi ja kuulemma kestävämpi materiaali.
Tässä tietoja ja hintoja:
Koko: 450x50 cm ( 8 - 10 m tankoon) vahva keppi+lippunaru varustettuna pikaliittimellä
450x50 cm
3-värinen (sininen, punainen, musta)
10 kpl lippuneulos á 90 €; Texmesh á 95 €
450x50 cm sinivalkoinen
10 kpl lippuneulos á 75 €; Texmesh á 80 €
Vastaukset ennakkotilauksista Reijo Pullille:
puh. 041 4328536 tai sähköposti: reijo.pulli48@gmail.com
Kuvat viireistä pyrimme saamaan kotisivuille mahdollisimman pian, toimittajalla oli ruuhkaa graafisella osastolla. Lähetän sähköpostia kun kuvat ovat katsottavissa.

