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Puheenjohtajan palsta
Olemme saaneet elää säiden puolesta poikkeuksellisen talven. Lunta on ollut ainakin eteläisessä ja läntisessä Suomessa tavanomaista vähemmän. Talveen on
mahtunut sekä tilastollisista keskiarvoista poikkeavia
lämpimiä että kylmiä jaksoja. Toukokuu on ollut keskimääräistä kuivempi ja kylmempi, tänä aamunakin Vaasassa lämpötila kävi lähellä nollaa. Näyttääkin siltä, että
kevään ensimmäisen vastan eli pohjalaisittain vihdan saa
sidottua näillä leveysasteilla kesäkuun puolella.
Suomi 100–juhlavuosi lähestyy puolta väliään ja monimuotoinen juhlatapahtumien kirjo on jo nähty ja koettu, paljon on vielä luvassa. Kaatuneiden muistopäivän vietto reilu viikko sitten kirkossa, sankarivainajien muistomerkillä
ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä toivat
konkreettisesti mieleen esivanhempiemme uhraukset ja
työn itsenäisen Suomen hyväksi.
Sotiminen eri muodoissaan näyttää valitettavasti liittyvän
aina kansakuntien murrosvaiheisiin. Itsenäisyyskehitys
Suomessa liittyi niin Euroopassa raivonneeseen 1. maailmansotaan kuin erityisesti Venäjän vallankumoukseen.
Itsenäisyysjulistus 6.12.1917 ei suinkaan ollut päätepiste,
vaan merkittävä vaihe itsenäisen Suomen synnyssä.
Seuraavana keväänä käytiin verinen sota, johon osallistuneet olivat liikkeellä eri tavoitteilla. Perimmältään se oli
punaisten ja valkoisten joukkojen taistelu Suomen suunnasta. Taistelu päättyi valkoisten voittoon ja siihen kehitykseen, jonka näemme tänä päivänä. Sodan tapahtumat
ja erityisesti sodan jälkeiset rankaisutoimet ja teloitukset
synnyttivät syviä arpia kansakunnan yhtenäisyyteen.
Niiden umpeutuminen on vaatinut vuosikymmeniä.
1930-luvulla äärioikeiston vallantavoittelu tukahdutettiin.
Samalle vuosikymmenelle ajoittuivat niin syvän laman
seuraukset kuin taloudellinen nousukausi. Talvisota ja
jatkosota ravistelivat kansakuntaa ankarasti. Yli 95 000
menehtynyttä, mittavat taloudelliset menetykset ja alueluovutusten myötä 430 000 ihmistä siirtyi uuteen asuinpaikkaan. Sotien henkisiä vaikutuksia on alettu laajemmin
selvitellä vasta viime vuosina. Lieneekö sattumaa, että
samalle maanantaille sattui kolme ohjelmaa, joissa sodan henkiset vaikutuksen näkyvät voimakkaasti: MOT:n
Itärajan ihmiskilvet, dokumentti Sota ja mielenrauha sekä
Täällä Pohjan tähden alla –sarjasta jakso, jossa sisällissodan päätösvaiheet ja sen jälkeistä aikaa käydään läpi.
Sotien jälkeinen aika on ollut Suomessa jälleenrakennuksen, voimakkaan taloudellisen kasvun sekä koulutustason nousun aikaa. Usko tulevaisuuteen ja taloudellisen
hyvinvoinnin kehittymiseen oli vahvaa. Suomen väkiluku
kasvoi suuren syntyvyyden ansiosta erityisesti 40-lu-

vun lopussa ja 50-luvun alussa. Uudet muutokset olivat
edessä, kun asutustoiminnan seurauksena syntyneet pienet tilat eivät enää elättäneet suuria ikäluokkia. Samaan
aikaan maaseudun koneellistuminen työnsi väkeä pois
maaseudulta ja kaupunkien teollisuus tarjosi runsaasti
uusia työpaikkoja. Muuttoliike 1960- ja 70-luvulla suuntautui sekä pieniin maaseutukaupunkeihin että suuriin
maakuntien keskuskaupunkeihin. Maassa muuton ohella
tapahtui muuttoa myös maasta pois, varsinkin Ruotsiin ja
Australiaan.
1980-luvun nousukausi katkesi 90-luvun alun lamaan.
Se toi mukanaan uuden muuttoliikkeen, joka suuntautui
pääkaupunkiseudun ohella suuriin kasvukeskuksiin ja Euroopan Unionin maihin. Suomen liittyminen EU:iin lisäsi
vapaan liikkuvuuden mahdollisuuksia molempiin suuntiin.
Viime vuosikymmeninä muutto Suomeen on lisääntynyt
maailmalla riehuvien sotien ja terrorismin sekä alueellisten luonnonkatastrofien vuoksi.
Sadan vuoden kehityskulku kahtiajakautuneesta,
äskettäin itsenäistyneestä Suomesta monikulttuuriseksi
EU:n jäsenvaltioksi on ollut monenlaisia vaiheita ja nopeitakin muutoksia sisältävä. Viime aikojen ilahduttavista
talousuutisista huolimatta Suomessa eletään jälleen kerran niin maailmapoliittisesti kuin oman maan tilanteiden
suhteen isojen muutosten aikaa. Suuret uudistukset
– maakunnat ja sote – sisältävät odotuksista ja lupauksista huolimatta paljon epävarmuutta. Tästä huolimatta
meillä on edelleen hyvät lähtökohdat niin henkiseen kuin
taloudelliseenkin hyvinvointiin.
Maailman myrskyissä suku on yksi hyvä turvasatama.
Tänä vuonna Sortavalan Pulli-suku kokoontuu la 29. – su
30.7. Lautsian lomakeskukseen Hauholle (Hämeenlinna).
Tämä on jo kolmas kerta kun sukuseuraa pitää sukutapaamisen ja –sukukokouksen Lautsiassa. Aiemmat
suvun kokoontumiset ovat olleet 1997, 1999 ja 2009. Itselleni on jäänyt mukavat muistot kaikista näistä tapaamisista. Ensimmäisen kerran lähdimme 1997 perheen ja
silloin vielä elossa olleen äitini kanssa katsomaan, mistä
sukuseuratoiminnassa on oikeastaan kyse. Sillä tiellä
ollaan ja tulevan kesän sukutapaaminen on jo 12., jossa
olemme mukana. Ohjelma rakentuu lauantain peleistä,
yhdessäolosta ja tällä kertaa sukumatkojen muistelusta
saunomisella höystettynä sunnuntain sukukokoukseen
alustuksineen. Oman ohjelman lisäksi Lautsia tarjoaa
monipuoliset mahdollisuudet harrastuksiin ja virkistäytymiseen kaiken ikäisille. Ota mukaan lähimmäiset tai tule
yksin, lähde Lautsiaan suvun tapaamiseen.
Mukavaa kesää!
Markku Pulli

Maisemaa Lautsiasta

Kesän 2017 sukujuhla ja -kokous
Kuten lupasin, tässä muistutus kesän sukujulista ja
-kokouksesta. Juhlapaikka on siis Lautsia, Hauholla, Tampere-Lahti-(12)-tien varrella. Siellä olemme
olleet aikaisemminkin. Paikka on kauniin järven
rannalla, siellä voi uida ja saunoa, soudella ja vaikka
onkia. Myös sukuseuraan kuulumattomat sukulaiset
ovat tietenkin tervetulleita!
Juhlan ja kokouksen ajankohta on 29.-30.7.2017.
Aloitetaan lounaalla lauantaina klo 12.00, ilmoittautumiset ennen sitä klo 11.00 lähtien.
Lounaan jälkeen kokoonnumme kokoussaliin, jossa
puheenjohtaja toivottaa kaikki tervetulleeksi ja kertoo päivän ohjelmasta.
Kokouspakettiin kuuluu majoitus, la lounas ja päivällinen, su aamiainen ja lounas, rantasauna, allas- ja
saunaosaston sekä kuntosalin käyttö
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 €/henkilö.
Karavaanaripaikka 30 €, sis. sähköt, allas- ja saunaosaston ja kuntosalin käyttö. Ruokailut erikseen.
Muistakaa laskea karavaanarihintaan kunkin henkilön ruokailut.
Päiväkävijät ja karavaanarit:
la ruokailu: 31 € aikuiset, 16 € lapsi
su ruokailu: 20 € aikuiset, 11 € lapsi
Ilmoittautumiset 30.6.2017 mennessä, maksamalla valittu paketti- tai päivähinta hinta sukuseuran tilille:
Sortavalan Pulli-suku ry
Suupohjan OP FI11 4730 0010 014735
Viestikohtaan: montako henkeä on tulossa
aikuisia/lapsia.
Alustavasti olemme suunnitelleet ohjelman teemaksi
menneet ja tulevat sukumatkat Sortavalaan, joten
olisi mukava joten matkoilla olleet voivat tuoda kuvia ja videoita mukaan.
Ohjelmassa on perinteisiä ulkopelejä tietenkin
kaikille urheiluhenkisille, sekä rauhallista seurustelua ja tutustumista sukulaisiin.
Arpajaiset on myös tarkoitus järjestää, siis arpajaisvoittoja toivotaan.
Lisätietoja voi kysellä Marjaana Pullilta
puh. 0407561484

Kuinka Lautsiaan pääsee julkisilla:

Hämeenlinnasta Lautsian pihaan ajaa arkisin vakiovuoro, lähtee Hämeenlinnasta klo 11:15 laiturilta 1.
Helsingistä junalla Lahteen ja Lahdesta pikavuorolla
Lautsiaan.
Tampereelta Lautsiaan pääsee kätevästi pikavuoroilla, jotka kulkevat 12-tiellä.
Lahdesta Lautsiaan pääsee pikavuoroilla, jotka
kulkevat 12-tiellä.
Lautsialla on ”oma” pikavuoropysäkki valtatien
varrella, josta on lomakeskukseen matkaa n. 200
metriä. Pikavuoropysäkillä pysähtyvät vain pikavuorot, ei Onnibussin liikenne.
Katso ajankohtaiset aikataulut nettisivuilta:
www.matkahuolto.fi
www.vr.fi

Karjalaiset kesäjuhlat 16.-18.6.2017
Kesäjuhlien avajaiset ovat 17.6. klo 15.30 Paviljongissa. Sitä enne on jo paljon ohjelmaa sekä perjantaina että lauantaina. Ohjelma on viimeisessä
Karjalan kunnat -lehdessä sekä Karjalan Liiton
netttisivuilla, ja facebookissa. Lauantai-iltana on
mm. Viipurin lauluveikkojen konsertti Paviljonin
B-hallissa.
Sunnuntaina on päiväjuhla klo 15-17 Paviljongissa, sitä ennen Kulkue lähtee klo 12.00 Jyväskylän
torilta (Järjestäytyminen 11.15) kohti Paviljonkia.
Tervetuloa mukaan.

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 kesäterveisin
Raili Voipio

