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Sukumatka Sortavalaan kesällä 2018

Puheenjohtajan palsta

Ensi kesän sukumatkan ajankohta on 30.7.1.8.2018. Matkan hinta on 320 €, siihen kuuluu
bussimatkat Kuopio-Joensuu-Sortavala ja takaisin,
majoitus hotelli Sortavalassa 2hh huoneissa, puolihoito ja ryhmäviisumi. Retket kotiseuduille on myös
järjestetään.

Ensi kesänä meillä on mahdollisuus lähteä mukavammissa merkeissä Sortavalaan. Sukuseura tekee
matkan Sortavalaan 30.7.-1.8. Matkaan lähdetään
niin, että Sortavalaan saavutaan illansuussa 30.7.
Ehdimme silloin majoittua uudistettuun hotelli Sortavalaan kaupungin keskustassa sekä tutustua
kaupunkiin. Kahtena päivänä käymme kotipaikoilla
sekä nautimme Sortavalan maisemista ja palveluista. Ennen kaikkea voimme tutustua matkan aikana
toisiimme ja luoda uusia ystävyyssuhteita. Myös
suvun historiaan voimme paneutua konkreettisesti
niillä paikoilla, joissa Pulleja on asunut vuosisatojen
ajan. Matkan aikana muistelemme Heljä Pullia ja
hänen työtään suvun historian tallentamisessa ja
sukuseuratoiminnassa. Matkan aikana on mahdollista vierailla myös Valamon luostarisaarella. Lähtekää
matkaan mukaan isommallakin porukalla.

Sitovat ilmoittautumiset pyydetään 30.5.2018 mennessä matkatoimistoon: puh. 017 2633323 tai sähköpostilla toimisto@tilausmatkat.info
Kuljetus myös Tampereelta-Lahden kautta on
mahdollinen jos tulossa on vähintään kymmenen
henkeä. He, jotka haluavat kuljetuksen Tampereelta Lahden kautta pyydetään kertomaan siitä ilmoittautuessaan matkatoimistoon, viimeistään 30.5.
Matkatoimistosta voi kysyä kaikkea mikä askarruttaa
matkan järjestelyissä.
Valamon retket maksavat erikseen ja ne on tilattava
etukäteen!
Lyhyt retki (kesto n. 4 tuntia) 45€/hlö
Pitkä retki (kesto n. 7 tuntia) 65€/hlö sis. lounaan
Ilmoittautuneet lähettävät matkatoimistoon ryhmäpassianomuksen ke 30.6. mennessä sähköpostilla:
toimisto@tilausmatkat.info tai postitse osoite:
Tilausmatkat, Kauppakatu 55, 70110 Kuopio.
Mukaan liitetään
- sähköinen viisumianomuskaavake täytettynä
(http://visa.kdmid.ru/)
- 1 värillinen valokuva, huom. alle 6 kk vanha
- kopio passista, joka on voimassa 6 kk matkan
jälkeen sekä
- vakuutusyhtiön antama todistus matkavakuutuksesta
HUOM: Matkatoimisto voi myös täyttää viisumianomuksen, he laskuttavat siitä 5 €. Tästä kannattaa sopia matkatoimiston kanssa, mikäli kaavakkeen
täyttäminen tuntuu hankalalta.

Kevään aikana on monin tavoin muisteltu tapahtumia Suomessa sata vuotta sitten keväällä
1918. Tuolloin yhteiskunnallinen tilanne ja Venäjän
tapahtumat johtivat alkuvuodesta 1918 väestöryhmien välien kiristymiseen ja lopulta aseellisiin
taisteluihin. Konfliktin syyt olivat moninaiset samoin
kuin eri osapuolten tavoitteet. Osaltaan se on johtanut selkkauksesta käytettyjen nimien moninaisuuteen: kapina, vapaussota, luokkasota, veljessota,
kansalaissota, vallankumous jne. Kaikkein neutraalein muoto on varmasti sisällissota.
Rintamalinjan vastakkaisilla puolilla olivat valkoiset,
joita tukivat saksalaiset ja punaiset, joiden puolella
olivat puolestaan venäläiset. Valkoisten puolella
aseistettuja miehiä oli n. 80 000 ja heitä tuki 13 000
saksalaista sotilasta. Punaisten puolella oli samoin
n. 80 000 miestä aseissa ja taistelujen alkaessa
n. 40 000 miehen venäläisistä joukko-osastoista
taisteluihin otti osaa 7 000-10 000 miestä. Sotatoimiin osallistui toki suuri joukko miehiä - jopa poikia - ja
punaisten puolella myös 2600 naista, mutta suurin
osa kansasta oli aseellisen toiminnan ulkopuolella.
Suomalaisia oli hieman yli 3,1 miljoonaa Suomen
itsenäistyessä 6.12.1917.
jatkuu ->

puheenjohtajan palsta jatkuu...
Sisällissota on Suomen historiassa kipeä ja ristiriitainen aihe. Vielä nytkin sata vuotta taistelujen päättymisen jälkeen asia herättää voimakkaita tunteita.
Niiden vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan ovat
olleet nykypäiviin ulottuvat. Se on myös verinen
vaihe, kun poliittiseen terroriin ja raakuuksiin syyllistyivät sodan aikana molemmat osapuolet. Sodan
jälkeen rankaisutoimet kohdistuivat punaisiin. Kevään 1918 aikana valkoisia kaatui 3 414 ja teloitettiin
1 424, punaisia kaatui 5 199 ja teloitettiin 7 370.
Saksalaisia kaatui lähes 500 ja venäläisiä kaatui
700-900 sekä teloitettiin 1 500. Vankileireillä kuoli
11 652 – joidenkin arvioiden mukaan jopa 15 000 punaista nälkään ja tauteihin. Kaikkiaan sisällissota
vaati 38 000 uhria, joista 75 % oli punaisia (lähde
wikipedia).
Sisällissota kosketti myös Karjalaa ja Sortavalan
seutua. Karjalan rintama kulki Viipurin pohjoispuolella linjalla Joutseno, Antrea ja Rautu. Karjalan rintaman taistelut olivat Tampereen seudun taistelujen
ohella ankarimmat ja niissä kaatui 1 300 valkoista,
1 100 punaista ja 500 venäläistä eli kolmannes
kaikista kaatuneista. Sortavala oli valkoisten aluetta ja oli rintaman takana, eikä siellä tiettävästi
käyty taisteluja. Siellä sijaitsi kuitenkin venäläinen
joukko-osasto, jonka valkoiset riisuivat aseista jo
23.1.1918. Se oli ensimmäinen venäläinen kasarmi,
joka riisuttiin aseista. Keväältä 1918 Sortavalasta ei
löydy muita merkintöjä, joten ilmeisesti merkittäviä
taisteluja siellä ei käyty. Sortavalassa oli kuitenkin vankileiri, jossa enimmillään oli 800 vangittua
punaista.
Kevään aikana eri puolilla maata oli 64 vankileiriä,
joista vangit keskitettiin kesän 1918 aikana 13 leiriin.
Punavankeja oli enimmillään 80 000, joista 70 000
tuomittiin erilaisista rikoksista, pääosin valtio- ja
maanpetoksesta. Kuolemaan tuomittiin 555 vankia, joista teloitettiin 113. Kesän ja syksyn aikana
vankeja vapautettiin ja armahdettiin niin, että marraskuussa 1918 oli jäljellä 6 100 punavankia. Yhteiskunnallinen jännitys ja vastakkainasettelu jatkuivat
voimakkaana aina talvisotaan asti. Silloin yhteinen
vihollinen yhdisti kansakuntaa.
Markku Pulli

Sukukirjan päivitys
Hallitus on edelleen 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 vielä 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.

Karjalaiset kesäjuhlat Kouvolassa
Edessä on poikkeuksellinen tapahtumavuosi, sillä
Kouvolan kesäjuhlat tulevat olemaan 70. karjalaiset
kesäjuhlat. Tämä tulee näkymään voimakkaasti
myös ohjelmatarjonnassa.
Erityisen näyttävä on sunnuntain juhlakulkue, jossa
kansallispukuiset pitäjien, sukujen, karjalaisseurojen
ja Karjalan Liiton edustajat marssivat kansallispuvuissa.
Sukuseura osallistuu tietenkin juhlakulkueeseen ja
toivoo runsasta sukulaisten osanottoa.
Lisää tietoa juhlasta Karjalan liiton sivuilla:
http://vanha.karjalanliitto.fi/files/11547/Karjalaiset_
kesajuhlat_Kouvolassa_logo_(002).jpg

Sukutuotteita
Julkaisut

- Sukukirja I ja II yhteensä 25 €
- Perinnekirjat 1-3 hinta 8 €
- Perinnekirjat 4-8 hinta 10 €
- Perinenkirja 9 hinta 12 €
Sukuseuran muista sukutuotteista on kuvia kotisivuilla. Sukutuotteita ja julkaisuja 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 keväiterveisin
Raili Voipio

