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Puheenjohtajan palsta
Sanonta ’Vuodet eivät ole veljeksiä keskenään’ on
parin viime vuoden aikana osoittautunut hyvinkin
paikkansa pitäväksi. Kesä 2017 oli poikkeuksellisen sateinen ja viileä, kun puolestaan viime kesä oli
lämmin ja sateeton. Tänä talvena olemme saaneet
lauhan alkutalven jälkeen nauttia oikein vanhanajan
talvesta: lunta on runsaasti ja pakkaset ovat jatkuneet
pitkään. Helmikuun alussa tapahtui jälleen käänne ilmanalassa ja nyt näyttää siltä, että lämmin sää ja pakkaset vuorottelevat. Uusi helmikuun lämpöennätyskin on ehditty jo tehdä, kun mittarilukemat ylittivät +8
astetta useilla paikkakunnilla.
Tulevan kesän säätiloja voimme vain arvailla, mutta varmaa on, että Sortavalan Pulli-suku kokoontuu
Jyväskylään heinäkuun viimeisenä viikonloppuna
27.-28.7. Kokouspaikkana on hotelli Alba Jyväsjärven
rannalla lähes Jyväskylän ydinkeskustassa. Myös julkisilla kulkuneuvoilla on helppo tulla sukutapaamiseen, kun Alba sijaitsee alle kahden kilometrin
päässä Jyväskylän matkakeskuksesta. Lauantaina
tutustumme toisiimme, vietämme yhteistä aikaa ja
käymme risteilyllä Jyväsjärvellä. Sunnuntaina keskustelemme sukutietojen kokoamisesta ja tulevan
sukukirjan valmistelusta sekä pidämme sukukokouksen. Keskustelua sukujulkaisusta pohjustetaan jo
lauantaina. Sukutapaamisen teemoina tänä vuonna
ovat leppoisan yhdessäolon lisäksi suvun tutkiminen
ja sukuseuratoiminta. Jos säähän vielä palataan, niin
omien muistikuvieni mukaan – ne ulottuvat vuoteen
1997 – sukutapaamisissa ilmat ovat olleet aina suosiollisia, virkistävät sadekuurot silloin tällöin kuuluvat
asiaan.
Sortavalan Pulli-suvun sukukirjojen I ja II tiedot ulottuvat vuoteen 1997 saakka. Uusi sukupolvi on ennättänyt varttua aikuisikään sukukirja II ilmestymisen
jälkeen ja elämän koko kirjo syntymästä kuolemaan
on luonut uutta sukuhistoriaa. Työ tämän sukuhistorian tallentamiseksi on käynnistynyt Heljä Pullin
kokoaman sukutiedon tallentamisella sukututkimusohjelmaan. Sukuseura on päätynyt käyttämään
SukuJutut-sukututkimusohjelmaa. Tässä vaiheessa
sukutiedot tallennetaan 1900-luvun vaihteesta lähtien. Tähän työhön pyydetään mukaan myös sukututkimusta tekeviä suvun jäseniä ja heidän läheisiään.
Sukututkimuksen seuraavassa vaiheessa tarvitaan
sukuseuran jäsenten ja sukuun kuuluvien apua. Kun

tutkitaan elossa olevien ja alle 100 vuotta sitten syntyneiden tietoja, on ainoa mahdollisuus saada tiedot
henkilöltä itseltään tai kuolleiden osalta heidän läheisiltään. Näiden tietojen kokoamista varten on valmisteilla Sortavalan Pulli-suvun sukutietojen keräyslomake. Lomakkeella pyydetään henkilötietoja sukuun
kuuluvista ja heidän läheisistään. Tärkeää on, että
nimi- ja numerotietojen lisäksi saamme myös tietoa
henkilöiden elämänvaiheista, koska vain sitä kautta
saadaan sukuhistoriaan elävyyttä. Sukutietolomake
lähetetään seuraavan jäsenkirjeen liitteenä, ja tulostettava sekä netissä täytettävä versio tulee sukuseuran
kotisivulle.
Pulli-suvun vaiheita miettiessäni ja sukukirjoja tutkiessani tuli väistämättä mieleen suvun ja Suomen
vaiheiden kytkeytyminen yhteen. Ruotsin, Suomen,
Venäjän ja Neuvostoliiton rajan muutoksilla on ollut
ja on edelleen suuri merkitys suvun vaiheissa. Ensimmäinen virallinen raja Ruotsin – Suomi oli osa
Ruotsia - ja Venäjän välillä vahvistettiin Pähkinäsaaren rauhassa 1323. Tällöin Laatokan luoteiskulma jäi
Venäjän puolelle ja Pulli-suvun esi-isät asustelivat
oletettavasti Jääsken, Vehmaan ja Lappeen seudulla. Täyssinän rauhassa 1595 pohjoinen Suomi liitettiin pääosin Ruotsiin, mutta Laatokan rannat jäivät
edelleen Venäjälle. Tuolloin maa- ja henkikirjojen tietojen mukaan Pulleja asui Lappeella. Rajaseudulla
rähinöitiin ahkerasti, mutta seuraava rauha tehtiin jo
1617 Stolbovan rauha. Sortavalan kaupunki perustettiin 1632 ja sai kaupunkioikeudet 1643. Tuo aika
oli Pulli-suvun kannalta merkittävää. Sortavalan Pulli-suvun kantaisät Antti Tuomaanpoika ja Tuomas
Pärttylinpoika asettuivat asumaan Otsoistenlahden
rannalle paikalle, josta muodostui Pullien asuttama Otsoisten kylä Sortavalan maalaiskunnassa.
Uudenkaupungin rauhassa 1721 Sortavala ja koko
Laatokan Karjala siirtyivät Venäjän hallintaan. Rajan
siirtymisestä huolimatta Pullit jatkoivat elämistään
Sortavalan seudulla. 1809 ja 1812 Haminan rauhassa koko Suomi liitettiin Venäjään. Suvun kannalta
isot muutokset tapahtuivat talvisodan ja jatkosodan
jälkeen 1940 ja 1944, kun Moskovan rauhansopimusten jälkeen suvun jäsenet ja n. 410 000 muuta
karjalaista ja pohjoisempien alueiden asukasta joutuivat siirtymään nykyisten rajojen sisälle. Alkoi elämän
rakentaminen uusilla asuinalueilla. Sukututkimuksella kootaan nyt yhteen Pullien tämän aikakauden viimeisimpien vuosikymmenien vaiheita ja julkaistaan
ne myöhemmin päätettävällä tavalla.
Reipasta kevättä ja toivottavasti tapaamme Jyväskylässä!

Markku Pulli

Kesän 2019 sukujuhla ja -kokous

Sukukirjan päivitys

Kokousaika 27.-28.7.2019
Kokouspaikka on Hotelli Alba.

on nytkähtänyt eteenpäin siten, että olemme hankkineet sukutietojen keräystä varten ohjelman, johon
syötetään 1900-luvun alusta meillä jo olevaa tietoa
sukulaisista, samalla voimme tarkistaa puuttuko
jotakin tietoa. Uudet kerätyt tiedot syötetään ohjelmaan sitä mukaa kun niitä saadaan.

Olemme laskeneet kokouspaketteja, joihin kuuluu
majoitus, tervetulokahvit, lauantain lounas laivaristeilyllä, lauantaina llallinen ja sunnuntaiaamiainen
ja -lounas. Sukuseura maksaa laivaristeilyn.
Alustava ohjelma:
la 27.7.
klo 12-13 ilmoittautuminen ja tervetulokahvit
klo 14.30 lähtö satamaan
klo 15.00 Laiva lähtee satamasta
risteily kestää 15-18 ja lounastamme laivalla
Risteilyn jälkeen seurustelua ja sukunäyttely sekä
sukutuotteita hotellilla
klo 20.00 -> iltapala ja iltaohjelmaa, Perinnekirjan
julkistaminen
su 28.7.
Aaamiainen itsekunkin omassa aikataulussa,
sukunäyttelyä ja sukutuotteita
10.00 sukukirjan tietojenkeräyksestä, mitä, miten,
missä aikataulussa jne.
10.30 Sukukokous
12.00 Lounasbuffet, jonka jälkeen sanomme taas
jäähyväiset seuraavaan kertaan.
Kokouspaketit:
1 hengen huoneessa la-su 148,50 €
2 hengen huoneessa 227,00 € / 2 aikuista yhteensä
lapset: 35 €/lapsi, lisäpatja 14 €
3 hengen huoneessa 329,50 / 3 aikuista yhteensä
2 aikuista + 1 lapsi kolmen hengen huoneessa
256+35€ = 291 €
lapset 4-12 v, alle 4v ilmaiseksi.
Mikäli ei tarvitse majoitusta, ruokailuhinnat:
lauantai-sunnuntai 70,50 €, lapsi 35 €
vain lauantai 48,50 € , lapsi 24 €
vain sunnuntai 22,00, lapsi 11 €
Sitovat ilmoittautumiset tapahtuvat maksamalla
itsekullekin sopiva kokouspaketti sukuseuran tilille
28.6.2019 mennessä.Tilinro: Sortavalan Pulli-suku
ry , FI11 4730 0010 014735
Lisätietoja voi kysyä Marjaana Pullilta:
Puh. 040 756 1484 tai malla.pulli (at) gmail.com
ja hotelli Albaan voi tutustua osoitteessa
www.hotellialba.fi

Tiedonkeruuta varten on suunnitteilla keräyslomake,
joka lähetetään ensin sukuseuran jäsenille, koska
teistä meillä on yhteystiedot. Jatkossa on tarkoitus
hankkia myös niiden sukulaisten yhteystiedot, jotka
eivät kuulu sukuseuraan. Sukuseuran jäsenillä on
todennäköisesti myös tietoa seuraan kuulumattomista, joten toivomme yhteistyötä tietojen keräyksessä siltä osin.
Sukutietojen julkaiseminen on nykyisin luvanvaraista, joten kaikilta tietenkin kysytään lupa saako tiedot
julkaista sukukirjassa.
Yhteydenotot keräystä koskien Markku Pulliin:
markku.pulli (at) gmail.com tai puh. 040 536 3784.

Perinnekirja

Perinnekirja 10 ilmestyy siis sukukokouksen yhteydessä.
Otan vastaan edelleen kirjallista materiaalia joko
sähköpostilla: raili.voipio@sortavalanpullit.fi tai
maapostilla: Raili Voipio, Sokinvuorenrinne 4 B 53,
02760 Espoo.

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

Jäsenmaksukaavakket ovat mukana tässä jäsenkirjeessä. Mikäli niissä on jotain huomautettavaa,
laittakaa oitis postia: raili.voipio (at) sortavalanpullit.fi
tai puh: 040 715 7271
Lumisin talviterveisin
Raili Voipio

