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Puheenjohtajan palsta
Kesä Suomessakin oli poikkeuksellisen pitkä, kuiva
ja lämmin. Ilahduttavaa oli, että toppavaatteita eikä
muitakaan talvivarusteita tarvittu, ehkä juhannuksen
seutua lukuunottamatta. Toisaalta kyllä huomattiin,
että kohtuus lämmössäkin on parasta. Aika näyttää
ovatko menneen kesän kaltaiset lämpöjaksot uusi
normaali vai palataanko perinteisiin suomalaisiin
kesiin. Kun toivomuksia voi esittää, jotain siltä väliltä
olisi hyvä vaihtoehto. Ennusteet kyllä näyttävät, että
poikkeukselliset sääolosuhteet ovat tulevaisuudessa
arkipäivää eri puolilla maailmaa.
Heinä-elokuun vaihteessa teimme varsin onnistuneen sukuseuran matkan 23 matkaajan joukolla
Sortavalaan. Sää suosi meitä jälleen kerran. Tällä
kertaa se tarkoitti, että liika helle ei vaivannut meitä.
Sujuvan rajanylityksen jälkeen ensimmäinen yllätys
oli, että Niiralasta Sortavalaan johtavaa tietä oltiin
päällystämässä. Osalla matkaa oli jo uusi päällyste. Mennessä askarrutti ilmiö, että tien alle tehtyjen
rumpujen kohdalla päällystys oli jätetty tekemättä.
Paluumatkalla saimme järkeenkäyvän selityksen:
liikenne tiivistää maan ja päällystys tehdään sen jälkeen. Käy se noinkin! Seuraavalla reisulla nähdään
tulos. Minulle matkan mieleen jäänein kokemus oli,
kun pääsin Aino ja Voitto Pullin mukana vierailemaan Voiton lapsuudenkodissa Helylässä. Isäntäväki oli hieman hämmästynyt, kun bussi pysähtyi tontin
nurkalle ja joukko ihmisiä tuli pihaan. Bussikuski/oppaamme Pekka Moilasen kielitaidon ansiosta selvisi
nopeasti mistä porukasta oli kyse.
Meille esiteltiin upea puutarha, jossa kasvoi monipuolisesti vihanneksia, juureksia ja runsas valikoima kukkivia kasveja. Saimme kutsun teelle
ja emäntä taikoi nopeasti herkullisen teetarjoilun.
Jostain kaivettiin esille lehtileike, jossa oli juttu Voiton edellisestä vierailusta 20 vuotta sitten. Paikalle
tuli myös perheen poika, joka aiemman vierailun
aikaan oli ollut koulupoika. Lämmin vastaanotto ja
ystävällisyys teki meihin syvän vaikutuksen. Voiton
mielikuvat talosta, tontista ja elämästä Helylässä
olivat varsin selkeät, vaikka hän oli vain 2 ja 6 vuotta
vanha, kun evakkomatkoille lähdettiin. Matkalaiset
hajaantuivat päivän mittaan kotipaikoilleen ja osa
vieraili Valamossa. Kun illalla käytiin keskustelua
matkan annista, tuntui mukana olevan varsin tyy-

tyväistä joukkoa. Minua ilahdutti mieleenpainuneiden tapahtumien lisäksi erityisesti, että matkassa
oli huomattavan paljon ensi kertalaisia Sortavalan
matkalla. Keskustelua oli jo uudesta matkasta parin
vuoden kuluttua.
Sortavan Pulli-suvun sukukirjat I ja II ovat ilmestyneet vuosina 1989 ja 1998 Heljä Pullin kokoamana
ja toimittamana. Sukutapaamisissa ja sukuseuran
hallituksessa on keskusteltu sukukirjojen tietojen
päivittämisestä ja uuden tiedon kokoamisesta. Hallitus on koonnut sukukirjatoimikunnan. Sukukirjatyö
sai uutta vauhtia syksyllä, kun Suomen sukuhistoriallisen seuran puheenjohtaja Kari-Matti Piilahti kävi
kertomassa sukukirjatoimikunnalle ja sukuseuran
hallitukselle eri mahdollisuuksista tehdä ja julkaista
sukututkimus. Kari-Matti työskenteli aikanaan Heljän
kanssa Karjalan Liiton sukututkijana. Ensimmäinen vaihe työssä on kahden sukukirjan aineiston
saaminen tiedostomuotoon, jota voidaan käsitellä
sukututkimusohjelmilla. Tämä työ on käynnistynyt.
Seuraavana on sukutietojen kerääminen sukukirja
II:n tietojen pohjalta. Tässä työssä tarvitaan kaikkien
sukulaisten panosta. Tulemme olemaan yhteydessä
sukulaisiin.
Ensi vuonna suku kokoontuu viikonloppuna 27.28.7.2019 hotelli Albassa Jyväskylässä sukutapaamiseen ja -kokoukseen. Lauantaina ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa ja sunnuntaina
pidetään sukuseuran vuosikokous. Jyväskylä
ympäristöineen oli jatkosodan jälkeen sortavalaisten
pääasiallinen sijoituspaikka. Myös Pulli-sukua asuu
vielä nykyäänkin paljon Jyväskylän seudulla, vaikka
suku onkin hajaantunut ympäri Suomea ja vähän
laajemmallekin. Toivottavasti tapaamme isolla joukolla Jyväskylässä ensi kesänä.
Vuosi 2018 alkaa olla lopuillaan ja jouluvalmistelut
ovat parhaimmillaan. Viime aikoina on paljon keskusteltu ihmisten yksinäisyydestä. Joulu on hyvä
aika muistaa lähimmäisiämme ja hieman kaukaisempiakin ihmisiä.

Joulun rauhaa ja menestyksellistä vuotta 2019!
Markku Pulli

Kesän 2019 sukukokous
Hallitus on käynyt läpi useita tarjouksia ensi kesän
sukukokouksen pitopaikasta. Päädyimme Jyväskylään, jossa viimeksi pidettiin sukukokous 1990-luvulla. Saarijärvellä, Summassaaressa kokoonnuimme
2007, se on aika lähellä Jyväskylää.
Kokousaika 27.-28.7.2019
Kokouspaikka on Hotelli Alba.
Majoitushintoja alustavasti:
Yhden hengen huone 78 €/vrk
Kahden hengen huone 86 €/vrk
Kolmen hengen huone 115 €/vrk
Huonehintoihin sisältyy runsas buffet aamiainen
sekä ilmainen parkkipaikka.
lounasbuffet 22 €
Lounasbuffet sis. runsas alkuruokapöytä, kaksi lämmin ruokavaihtoehtoa, jälkiruoka ja kahvi/tee
Iltapäiväkahvi ja kahvileipä tai smoothie valinnan
mukaan kokoustilaan.
Iltapäiväksi lauantaina on suunnitteilla laivamatka Päijänteellä paikallisella risteilyaluksella, jossa
syödään päivällinen.

Sukukirjan päivitys

Hallitus on viime kokouksissaaan ja myös sukukokouksessa keskustellut Heljä Pullin tekemän
sukukirjan päivityksestä. Sukukirjan viimeisimmät
tiedot ovat vuodelta 1997, joten uusia sukulaisia on
syntynyt, vanhoja on siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja
joitakin tietoja puuttuu.
Päivityksen suunnittelussa olemme konsultoineet
Kari-Matti Piilahtea, joka oli Heljän kollega ja hyvä
ystävä. Häneltä saimme kullanarvoisia neuvoja työn
aloituksesta ja sen jatkamisesta.
Sukuseura kyseleekin nyt olisiko tiedossa suvun
piirissä ketään innokasta sukututkimusharrastajaa, joka ryhtyisi, sovittavaa korvausta vastaan,
keräämään tarvittavat tiedot tuosta ajasta nykypäivään?
Yhteydenotot
Markku Pulliin: markku.pulli (at) gmail.com tai
puh. 040 536 3784.

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

Hinnoista kootaan vielä kokouspaketteja kullekin
sopivasti. Niistä kerromme ensi vuoden puolella
ilmestyvässä jäsenkirjeessä lähemmin. Laittakaa nyt
kuitenkin tämä ajankohta kalentereihin.
Jyväskylää

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

Perinnekirja

Seuraava Perinnekirja ilmestyy taas sukukokouksen
yhteydessä. Täälä kertaa sen numero on jo 10.
Jotta julkaisu voi ilmestyä, tarvitaan sisältöä, joten
pyydänkin taas kaikkia vanhoja ja uusia kirjoittajia
teroittamaan ‘kynänsä’ ja lähettämään kaikenlaisia
tarinoita, runoja, loruja, elämänkertoja, evakkomatkatarinoita, rajan tuolta ja tältä puolelta.
Otan vastaan kirjallista materiaalia joko sähköpostilla: raili.voipio@sortavalanpullit.fi tai maapostilla:
Raili Voipio, Sokinvuorenrinne 4 B 53, 02760 Espoo.
Teillä kaikilla on varmasti mielenkiintoisia asioita
suvusta kerrottavana, nyt on mahdollisuus saada ne
säilymään painettuna.

Oikein hyvää ja rauhallista joulua
ja entistä parempaa uutta vuotta
Hallituksen puolesta
Raili Voipio

