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Rakkaat sukulaiset,

SUKUKIRJAN PÄIVITYS

Kalenterissa vuosi on jo kääntynyt kevään puolelle, mutta
ulkona se ei vielä näy. Koko maassa, etelää myöten, lunta
on vielä tavallista enemmän. Hyvä hiihtokausi jatkuu joka
puolella ja aurinkokin paistaa aina välillä. Kurjaa on lähinnä liukkaat ja muhkuraiset kadut ja katukäytävät. Kevät
kuitenkin on ilmoittanut tulostaan, Lounais-Suomessa on
nähty kiuruja ja joitakin rohkeita joutseniakin on palannut. Asiantuntijoiden mukaan koronakriisikin on helpottamassa, johan se on koetellutkin kaksi vuotta. Nyt vain
senkin kriisin on syrjäyttänyt Ukrainan kova kohtalo, joka
aikaansaa pelkoa ja epätoivoa maailmanlaajuisesti ukrainalaisten puolesta. Tuo kriisi aiheuttaa myös sen, että Sortavalan matka, joka on jo pariin kertaan siirretty, tuskin
toteutuu ensi kesänäkään.

Tietojen keräyksen osalta vetoamme edelleen teitä
täyttämään sukutietolomakkeen sekä jos teillä on sukulaisia, jotka eivät kuulu sukuseuraan, olisimme kiitollisia, jos
kertoisitte heille päivityksestä ja kehottaisitte täyttämään
lomakkeen.
Sukuseuran kotisivulla on 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
os 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)

Koronatilanteen takia siirretty sukuseuran 40-vuotisjuhla pidetään näillä näkymin toukokuun 29. päivä kuluvaa
vuotta 2022. Toivomme hartaasti, että juhla tuolloin toteutuu. Juhlaan ilmoittautumisesta lähetämme vielä keväämmällä jäsenkirjeen, mutta kannattaa laittaa jo kalentereihin tuo ajankohta.
Viime syksynä saatiin sentään pidetyksi sääntömääräinen
sukukokous Hämeenlinnan Aulangolla. Se oli kuitenkin
vain yksipäiväinen, josta puuttuivat perinteiset kisat ja tutustumiset paikallisiin nähtävyyksiin sekä illanvietto sukulaisten kanssa rupatellen. Kokous saatiin kuitenkin pidettyä ja asiat hoidetuksi.
Markku Pulli piti esityksen suvun vaiheista Karjalan Liiton
webinaarissa torstaina 3.3. Esitys on edelleen katsottavissa You tube-palvelussa, linkki löytyy Pulletiinin toiselta
sivulta.
Hallitus toivottaa kaikille sukulaisille aurinkoista kevättä
- ukrainalaiset ajatuksissamme

KARJALAISET KESÄJUHLAT
Karjalaiset kesäjuhlat pidetään Raumalla 17.-19.6.2022.
Viimeisimmässä Karjalan Kunnaat -lehdessä on esittely
Raumasta. Jos et ole Karjalan liiton jäsen etkä saa Karjalan
Kunnaat -lehteä, tietoa löytyy myös Karjalan Liiton kotisivuilta.
Sukuseuran jäsenet ottavat osaa Kesäjuhliin ja sukuseuran
lippu on mukana lippukulkueessa sunnuntaina.

JÄSENMAKSUT

Tässä jäsenkirjeessä on tämän vuoden jäsenmaksulomakkeet sukuseuran maksaville jäsenille, sekä niille Karjalan liiton jäsenille, jotka eivät ole maksaneet sukuseuran jäsenmaksua Karjalan-liiton jäsenmaksukeräyksen yhteydessä.
Sukuseuran kotsivut ovat edelleen osoiteessa www.sortavalanpullit.fi sekä sukuseuran Facebook-sivut osoiteessa
Sortavalan Pullit.

Terveiset kevättä odotellessa ja
valon lisääntyessä
Raili Voipio

KUTSU

Ohjelma
11.30- 12.00 Ilmoittautuminen
12.00 Lounas Karjalatalon ravintolassa
13.00 Tervetuloa
13.10 Musikkia - Jaakko Pitkänen
13.15. Karjalan liiton tervehdys

Sortavalan Pulli-suku ry:n

13.20 Heljä Pulli muistoissamme - Ilkka Pulli
13.40 Musiikkia kanteleella – Piia Vesalainen

40-vuotisjuhlaan

13.50 Katsaus sukuseuran historiaan - Markku Pulli
14.10 Musiikkia -Jaakko Pitkänen

29.5.2022
Karjalatalon juhlasaliin

14.20 Karjalaisten evakoiden jälkipolville siirtynyt
tieto koriseudusta - Innan Sasaki
14.40 Huomionosoitukset
15.00 Perinnekirjan julkaisu

Käpylänrinne 1, Helsinki

15.10 Karjalaisten laulu
Sukunäyttelyssä sukulaisten maalauksia, ikoneja,
käsitöitä sekä sukutuotteita ja -julkaisuja

SORTAVALAN PULLIT WEBINAARISARJASSA:
Karjalaisten sukujen tarinoita esitellään Karjalainen sukuni -webinaarisarjassa, jonka järjestävät yhteistyössä Karjalan
Sivistysseura, Karjalan Liitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto.
Torstaina 3.3.2022 klo 18 pidetty luento kertoo Laatokan Karjalaan ja tarkemmin Laatokan lahden rannalla sijaitsevaan
Otsoisten kylään, jonne Sortavalan Pulli-suvun esivanhemmat siirtyivät Lappeelta 1600-luvun vaihteessa. Sortavalan Pulli-suku ry:n puheenjohtaja Markku Pulli kertoo suvun vaiheista suvun kantapaikassa Sortavalassa ja sen ympäristössä
sekä sukuseuran toiminnasta sen perustamisesta lähtien.
Mikäli et ehtinyt nähdä esittelyä tuolloin torstaina, ohjelma on katsottavissa edelleen allaolevasta linkistä:
Webinaarit striimataan Karjalan Sivistysseuran YouTube-kanavalla https://www.youtube.com/channel/UCq-GMy7uxYTJz2PijuEfsmA. Jokaisen luennon tallenne on katsottavissa myös myöhemmin samasta linkistä.

