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Puheenjohtajan palsta
Reilu vuosi sitten saimme Suomeenkin kutsumattoman
vieraan – covid 19 -viiruksen. Elämä täällä mullistui samalla tavoin kuin muuallakin maailmassa. Säädettiin elämää ja
liikkumista rajoittavia toimenpiteitä, taudin torjuntaan ryhdyttiin ja eri puolilla maailmaa ponnisteltiin viirukseen
tepsivän rokotteen kehittämiseksi. Vuoden aikana on koronaepidemian kanssa koettu monia vaiheita. Tällä hetkellä
eletään ehkä ja toivottavasti epidemian pahinta vaihetta.
Erityisen huono tilanne on pääkaupunkiseudulla ja Turussa.
Rokotekehitys oli ennätyksellisen nopeaa. Laajasti rokotukset käynnistyivät vuoden alkupuolella. Vaikka rokotteiden
saannissa on ollut viivästyksiä, Suomessakin on lähiaikoina rokotettu viidennes koko väestöstä ja lähes kaikki yli
70-vuotiaat ensimmäisen kerran. Elämisen vapautumiseen
vähitellen kesällä voidaan suhtautua varovaisen toiveikkaasti, jos suunnitelluilla rajoituksilla ja rokotekattavuuden
lisääntymisellä on toivottavat vaikutukset ja kesän lämpö
on taas apuna.
Viime kesän suunnitelluista tapahtumista suuri osa peruutettiin tai toteutettiin supistettuina. Osa tapahtumista
siirtyi verkossa toteutettavaksi. Kulunut koronavuosi on
ollutkin valtava digiloikka niin oppilaitoksissa, työelämässä
kuin harrastustoiminnassakin. Vuoden aikana on myös
huomattu, että kaikilla ei ole valmiuksia tai mahdollisuuksia toimia verkossa nykyaikaisilla viestivälineillä. Samalla
on läheisten tapaamisen ja ihmisten kohtaamisen arvostus
noussut huomattavasti.
Sukuseuran Sortavalan matka siirtyi viime kesältä ja hallitus päätti helmikuun kokouksessaan, ettei matkaa koronatilanteen vuoksi suunnitella myöskään tälle vuodelle, vaan
matka siirretään kesälle 2022. Sen sijaan päätettiin, että
sukuseuran vuosikokous ja sukutapaaminen järjestetään
lauantaina 21.8.2021 Hämeenlinnassa. Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja tiedotamme tarkemmin sukukokouksesta kevään kuluessa.
Sortavalan Pulli-suku ry täyttää 40 vuotta tämän vuoden lopulla. Sukuseuran perustamisasiakirja allekirjoitettiin 22.12.1981 Helsingissä. Sukuseuran 40-vuotisjuhlia
vietetään lauantaina 29.1.2022 klo 12 alkaen Karjalatalolla. Samassa paikassa pidettiin ensimmäinen sukukokous
31.1.1982.Tuolloin mukana oli 170 suvusta ja sukuseurasta
kiinnostunutta henkilöä. Juhlan ohjelmassa on lounas, suvun taiteilijoiden ja sukuaineiston näyttely sekä 40-vuotisjuhla.Varatkaa juhlapäivä jo kalenteriinne.

Sukutietojen päivittäminen jatkuu. Sortavalan Pulli-suku II
-kirjassa sukutiedot ovat vuoteen 1997 saakka. Kohta neljännesvuosisata on vierähtänyt noiden tietojen kokoamisesta, joten paljon on ehtinyt tapahtua ihmisten vaiheissa.
Kokonainen uusi sukupolvi on syntynyt.
Sukutietolomake on nyt täytettävissä ja lähetettävissä
sukuseuran kotisivulla https://sortavalanpullit.fi/jasenisto/tietolomake/ Lomake täytetään jokaisen 18-vuotta täyttäneen henkilön osalta jos hänen tietojaan ei ole
sukukirjassa. Lomakkeen voi täyttää myös toisen henkilön
puolesta hänen suostumuksellaan. Silloin on ilmoitettava,
että on kysynyt luvan tietojen julkaisuun. Merkintä julkaisuluvasta on tärkeä.
Sukutiedot saadaan ajan tasalle vain niin, että jokaisen
sukuun kuuluvan aikuisen osalta täytetään sukutietolomake. Lapset tulevat mukaan vanhempien lomakkeeseen.
Pyydämme jokaista sukuun kuuluvaa täyttämään sukulomakkeen omalta osaltaan. Välittäkää lomake tai tiedot lomakkeesta sukuseuran kotisivulla myös henkilöille, joiden
tiedätte kuuluvan sukuun, mutta jotka eivät sukuseuran kautta saa lomaketta. Sukutietojen elävöittämiseksi
toivomme myös kuvauksia elämänvaiheista, harrastuksista
muita henkilöhistoriaa valaisevia tietoja. Myös valokuvat
ovat toivottavia. Jos teille tulee jotain kysyttävää lomakkeesta tai tietojen toimittamisesta, ottakaa yhteys Raili
Voipioon.
Kiinnostus suvun vaiheiden ja sukulaisuuksien selvittämiseen on yleisemminkin lisääntynyt viime vuosina. Yleisradio uutisoi sukututkimuksen suosiosta 13.9.20 otsikolla Sukututkimus on suositumpaa kuin koskaan aiemmin
– harrastajat yhä nuorempia. Parhaillaan MTV:llä pyörivä
sarja Sukuni Salat on osaltaan lisännyt halua selvittää oman
suvun vaiheita. Kirkonkirjat ovat keskeinen lähde sukututkimuksessa. Kirkonkirjojen digitointi on tuonut mahdollisuuden tehdä tutkimusta omalla tietokoneella. Kirkonkirjojen avulla päästään parhaimmillaan 1500-luvulle eli aikaan,
jolloin niihin alettiin koota tietoja syntyneistä, kastetuista,
vihityistä ja kuolleista. Myös muutot kirjattiin. Aivan uuden
ulottuvuuden sukututkimukseen on tuonut DNA-tutkimus, joka laajentaa mahdollisuuksia löytää sukulaissuhteita
aina ihmiskunnan varhaisiin vaiheisiin saakka.
Rauhallista pääsiäistä ja
virkistävää kevättä!
Markku Pulli

Sukumatka Sortavalaan ja
Viipuriin
Näiden ankeiden korona-aikojen johdosta sukuseuran hallitus päätti suosiolla siirtää jo viime kesäksi suunnitellun
Sortavalanmatkan kesään 2022. Silloinhan oli suunniteltu,
että menään ensin Sortavalaan ja paluumatkalla kierretään
Viipurin kautta ja käydään Espilässä syömässä. Toivon mukaan saamme samanlaisen tarjouksen myös kesän 2022
matkalle. Siihen orientoitukaamme.

Sukukokous 2021

Sääntöjen mukaan sukukokousvuosi on meneillään ja hallitus päätti pitää sen yksipäiväisenä Hämeenlinnassa, mikäli
koronarajoitukset sallivat sen pitämisen. Päivämäärä olisi
21.8.2021. Mikäli emme pysty kokoontumaan yhteen tuolloin vaihtoehtona on nettikokous esim. Teams -yhteydellä.
Hallituksen kokoukset on jo vuoden ajan pidetty Teamsilla.
Kesän aikana varmasti selviää missä muodossa kokous
pidetään.

40-vuotissukujuhla

Sukuseura täyttää vuoden -22 alussa 40 vuotta ja juhlistamme tuota merkkipaalua kokoontumalla Karjalatalolle
29.1.2022. Juhlassa on tarkoitus esitellä suvun taiteilijoita
eri aloilta.
Pystytämme muun muassa sukunäyttelyn, johon kaikki suvun halukkaat maalaus-, kuvanveisto- ja käsityötaiteilijat ovat tervetulleita tuomaan teoksiaan sekä tietenkin
toivotamme tervetulleeksi muusikot, joita suvun piirissä
on tietääksemme useita.
Sukujuhlanäyttelyyn ja ohjelmaesityksiin voi ilmoittautua
Marjaana Pullille sähköpostilla: malla.pulli (at) gmail.com
Sukujuhlassa julkaistaan myös seuraava Perinnekirja, johon
toivon saavani elämäkertoja, tarinoita, runoja, matkakertomuksia jne. Materiaalin voi lähettää osoitteella:
raili.voipio (at) sortavalanpullit.fi

Karjalaiset kesäjuhlat
Ensi kesän Karjalaiset kesäjuhlat on siirretty seuraavaan
vuoteen ja ne pidetään Raumalla kesäkuussa 2022.

Jäsenmaksut

Tässä jäsenkirjeessä on tämän vuoden jäsenmaksulomakkeet sukuseuran jäsenille, sekä niille jotka eivät ole
maksaneet sukuseuran jäsenmaksua Karjalan-liiton jäsenmaksukeräyksen yhteydessä. Koska osa sukuseuran Karjalanliittoon kuuluvista jäsenistä maksaa muun summan
kuin Karjalan liiton laskuttaman 20 euroa, täytyy nuo
jäsenmaksut laskuttaa sukuseuran osalta erikseen.
Karjalanliitto on lähettänyt maksumuistutukset heille, jotka eivät vielä ole laskua maksaneet, sukuseuran osalta
heitä kuulemma oli 17.
Toivottavasti olette huomanneet, että Karjalan Liiton
jäsenmaksulasku tuli Karjalan Kunnaat -lehden mukana.

sukukirjAN PÄIVITYS
Sukuseuran kotisivut (Sortavalanpullit.fi) on uusittu ja heti
ensimmäisellä sivulla on linkki sukukirjapäivityksen sivuille.
Uusi sukupolvi on syntynyt sukukirja II:n ilmestymisen jälkeen ja paljon muuta on ehtinyt tapahtua reilun 20 vuoden aikana. Sukuseuran hallituksen esityksestä sukukokous
päätti päivittää suvun tiedot.
Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon uutta
tietoa sukulaisista vuoden 1997 jälkeen sukukirjan
päivitysosaa varten. Tavoitteena on myös täydentää
sukutietoja sukukirjasta puuttuviin osiin. Hallitus on
hankkinut sukujutut-nimisen sukutieto-ohjelman, johon on tällä hetkellä kerätty sukukirjasta II kaikkien
vuoden 1900 jälkeen syntyneiden henkilöiden tiedot.
Näiden sukulaisten tietoihin lisätään uudet teidän
lähettämänne tiedot, joita on jo monelta sukuseuran
jäseneltä tullutkin.
Koska kaikki sukukirjassa olevat henkilöt eivät ole sukuseuran jäseniä, meidän täytyy etsiä sukuseuraan kuulumattomien yhteystiedot muulla tavoin tietojen keräystä varten.
Teillä kaikilla on sukulaisia, jotka eivät kuulu sukuseuraan,
olisimme kiitollisia, jos kertoisitte heille päivityksestä ja kehottaisitte täyttämään lomakkeen.
Sukuseuran kotisivulla on muun muassa nettilomake, joka
on helppo täyttää ruudulla ja lähettää siitä suoraan.
http://www.sortavalanpullit.fi/
Jos tarvitsette paperisen lomakkeen, voin lähettää niitä ellette voi tulostaa niitä itse kotisivulta: https://sortavalanpullit.fi/wp-content/uploads/nettilomake.doc
Kerättäviä asioita
- Sukukirjassa jo olemassa olevien sukulaisten muuttuneet
tiedot vuoden 1997 jälkeen sekä tiedot, jotka saattavat
puuttua ennen vuotta 1997 julkaistuista tiedoista sukukirjassa.
- Lasten avioliitot, avoliitot ja -erot sekä heidän vuoden
1997 jälkeen syntyneet lapsensa
- Isovanhempien ja vanhempien kuolinajat, avioliitot ja
-erot, lasten syntymät, sekä ennen että jälkeen vuoden
1997.
Jos lomakkeiden täyttämisessä on ongelmia kysykää oitis
minulta joko sähköpostilla raili.voipio (at) sortavalanpullit.fi
tai puh. 0407157271 (laittakaa tekstiviesti jos en vastannut,
tiedän soittaa takaisin)

Kevätterveisin
Raili Voipio

