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Puheenjohtajan palsta
Hieman myöhäinen kevät on kovalla vauhdilla kääntynyt vihreäksi ja kukkivaksi kesäksi. Nyt kun olemme
aloittamassa kesäkuuta, kesän kova rynnistys on
hieman tasaantunut ilman viilentyessä. Samalla virkistävät sateet ovat antaneet kasvulle uutta voimaa.
Luonto on vihreän eri sävyineen ja yhä uusien kukkivien kasvien myötä parhaimmillaan ja jo valoisat
yöt valkenevat vielä lähes kuukauden verran. Kasvun
ihme hämmästyttää ja yllättää joka vuosi.
Sukutietojen täydentäminen ja saattaminen ajan
tasalle on aloitettu syöttämällä Heljä Pullin kokoamien
Sortavalan Pulli-suku sukukirjojen I ja II tiedot SukuJutut –sukututkimusohjelmaan. Tiedot on aluksi syötetty
noin vuodesta 1900 lähtien. Tämän työn ovat talven
aikana tehneet Marja Sillantaus ja Raili Voipio. Työtä
jatketaan niin, että koko sukukirjojen aineisto saadaan
sukututkimusohjelmaan, jolla sitä voidaan käsitellä
helpommin kuin kirjallista aineistoa.
Sukutiedon keräämisen seuraava vaihe onkin sitten haasteellisempi. Sata vuotta vanhemman tiedon
kerääminen tapahtuu pääosin kirjallisista lähteistä,
kuten kirkonkirjat, maarekisterit, oikeuden pöytäkirjat
ja muut viralliset dokumentit. Käytettävissä on myös
erilaisia koottuja tietokantoja, joista tärkein on HisKi.
Se on kirkonkirjoihin kuuluvien kastettujen, vihittyjen
ja haudattujen luetteloiden hakemistotietokanta. Myös
monia valmiita sukututkimuksia voidaan hyödyntää
tutkimuksen teossa.
Silloin kun kootaan ja käsitellään sata vuotta nuorempia tietoja, on tiedot ja suostumus tiedon käyttämiseen ja julkaisemiseen saatava henkilöltä itseltään
tai kuolleen henkilön tietojen ollessa kyseessä hänen
lähiomaiseltaan. Suomeen on eri sukututkimusta
tekevien tahojen – kuten Suomen sukututkimusseura
ja Sukuseurojen keskusliitto – yhteistyönä valmisteltu
Sukututkimuksen käytännesäännöt. Viime vuonna astui voimaan 25.5.2018 eurooppalainen tietosuoja-asetus GDPR. Sen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja tietosuojaoikeuksia. Tämän vuoden
alussa on voimaan tullut uusi Tietosuojalaki, jossa
annetaan erityisesti Suomea koskevia säännöksiä tietosuojan osalta. Näitä periaatteita noudatetaan myös
nyt tehtävässä Pulli-suvun tutkimuksessa.
Sukutietojen kokoamista varten on valmisteltu sukutietolomake, jonka avulla tietojen kokoaminen tapahtuu.

Tämä lomake liitetään tämän jäsenkirjeen Pulletiinin
yhteyteen. Se on myös sukuseuran kotisivulla, josta
sen voi tulostaa täytettäväksi ja myöhemmässä vaiheessa voi myös täyttää verkossa lähetettävän lomakkeen.
Sukuseuran hallitus toivoo, että sukuseuran jäsenet ja
muut sukuun kuuluvat täyttävät sukutietolomakkeen ja
lähettävät sen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
Sitä kautta voimme täydentää ja saattaa ajan tasalle aiempien sukututkimusten tiedot. Toivomme, että
lomakkeeseen liitetään myös sukuhistoriaa elävöittävää tietoa ja kertomuksia. Pyydämme, että lomake
annetaan myös sellaiselle sukuun kuuluvalle, joka ei
sitä todennäköisesti muuten saa.
Sukutapaaminen ja sukukokous ovat la 27.-su 28.7.
Jyväskylässä hotelli Albassa. Hallitus piti toukokuun
alussa kokouksen Albassa ja totesimme, että aivan
Jyväsjärven rannassa sijaitseva hotelli on erinomainen paikka suvun kokoontumiselle. Omalle autolle on
parkkipaikka hotellin vieressä, mutta myös julkisilla
kulkuneuvoilla on helppo tulla sukutapaamiseen,
kun Alba sijaitsee alle kahden kilometrin päässä
Jyväskylän matkakeskuksesta. Hotellilta on reilu pari
kilometriä Jyväskylän ydinkeskustaan. Lauantai on
virkistäytymisen ja yhdessäolon päivä. Tutustumme
toisiimme, vaihdamme kuulumisia, vietämme yhteistä
aikaa ja käymme risteilyllä Jyväsjärvellä. Sunnuntaina
keskustelemme sukutietojen kokoamisesta ja tulevan
sukujulkaisun valmistelusta sekä pidämme sukukokouksen. Keskustelua sukutietojen kokoamisesta ja
suvun tutkimisesta pohjustetaan jo lauantaina. Sukutapaamisen teemoina tänä vuonna ovat leppoisan
yhdessäolon lisäksi suvun tutkiminen ja sukuseuratoiminta. Keskustelemme myös tulevista tapahtumista.
Toivotamme kaikki sukuun kuuluvat läheisineen suvun tapaamiseen ja sukukokoukseen Jyväskylään
heinäkuun viikonloppuna 27.-28.7.

Ja taasha myö tavataa!
Markku Pulli

HUOM!
Kesän 2019 sukujuhla ja -kokous
Kokousaika 27.-28.7.2019
Kokouspaikka on Hotelli Alba.
http://www.hotellialba.fi
Kokouspaketteihin kuuluu majoitus, tervetulokahvit,
lauantain lounas laivaristeilyllä, lauantaina lltapala ja
sunnuntaiaamiainen ja -lounas. Sukuseura maksaa
laivaristeilyn.
Alustava ohjelma:
lauantai 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 Alustus ja keskustelua 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
3-4 hengen huoneessa 329,50 / 3 aikuista yhteensä
2 aikuista + 1 lapsi kolmen hengen huoneessa
256+35€ = 291 €
lapset: 35 €/lapsi
lapset ikä 4-12 v, alle 4v ilmaiseksi.
Ruokailuhinnat ilma majoitusta:
lauantai-sunnuntai 70,50 €, lapsi 35 €
vain lauantai 48,50 € , lapsi 24 €
vain sunnuntai 22,00, lapsi 11 €
Sitovat ilmoittautumiset siis maksamalla itsekullekin
sopiva kokouspaketti sukuseuran tilille 28.6.2019
mennessä.Tilinro:
Sortavalan Pulli-suku ry , FI11 4730 0010 014735
Mainitkaa viestikohdassa montaako henkilöä maksu
koskee, aikuiset/lapset.
Lisätietoja voi kysyä Marjaana Pullilta:
Puh. 040 756 1484 tai malla.pulli (at) gmail.com

Sukukirjan päivitys
Tässä kirjeessä on siis uusi lomake, jolla keräämme
sukukirjaan päivitystietoja. Lähetämme sen nyt
aluksi sukuseuran jäsenille, sitä voi kommentoida
ja ehdottaa korjauksia, mikäli olette sitä mieltä, että
siinä on vielä parannettavaa.
Melkein kaikista sukuseuran vanhemmista jäsenistä
löytyy tiedot sukukirjassa, mutta sieltä puuttuu
kuitenkin paljon tietoa. Esimerkiksi 1990-luvun
puolivälin jälkeen kuolleet ja syntyneet suvun
jäsenet. Myös sitä aikaisemmista sukutauluista voi
puuttua jotakin. Siksi pyydämme kaikkia täyttämään
lomakkeen. Jos lapsilla on jo omat perheet he
täyttävät ihan oman lomakkeen. Lomakkeesta voi
ottaa kopioita tarvittaessa, jos teillä on tulostus- tai
kopiointimahdollisuus. Jos sellaista ei ole, lähetän
pyydettäessä lisää lomakkeita tarvittavan määrän,
puh. 0407157271 tai raili.voipio (at) sortavalanpullit.
fi
Sukukokouksessa keskustellaan vielä tietojen
keräämisestä ja niiden julkaisemisesta.
Sukutietojen julkaiseminen on nykyisin luvanvaraista, siksi lomakkeessa on kohta, jossa kysytään lupa
tietojen julkaisemiseen sukukirjassa.

Sukukokous

Pidetään sunnuntaina 28.7.2019 klo 10.30.
Hotelli Albassa, Jyväskylässä. Asialistalla on
sääntömääräiset vuosikokousasiat. Mikäli joku haluaa kokoukseen käsiteltäväksi jonkun erityisen asian,
siitä täytyy ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta Markku Pullille:
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

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

Aurinkoisin kesäterveisin
Raili Voipio

