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Puheenjohtajan palsta

Sukuseuran 40-vuotisjuhlat pidettiin koronan takia hie-
man viivästettynä 29.5.2022 Karjalatalolla Helsingissä. 
Juhlaan oli saapunut ilahduttavasti 90 sukuun kuuluvaa 
läheisineen. Juhlan monipuolisessa ohjelmassa esiintyivät 
suvun omat taiteilijat ja heidän töitään oli nähtävillä juhla-
saliin kootussa näyttelyssä. Hienojen musiikkiesitysten 
ohella mieleeni jäi erityisesti Innan Sasakin esitys. Innan 
on äidin puolelta Pulli-sukua. Hän kertoi meneillään olev-
asta mielenkiintoisesta haastattelututkimuksestaan, jossa 
tutkitaan Karjalasta siirtyneiden evakoiden muistojen 
siirtymistä jälkipolville. Odotan mielenkiinnolla tutkimuk-
sen etenemistä ja Innan on luvannut tulla kertomaan siitä 
suvun tapaamisiin. Juhla tarjosi mainion paikan kuulu-
misten vaihtamiseen ja sukulaisiin tutustumiseen. Vilkas 
puheen sorina kuuluikin lounaalla ja ennen juhlan alkua. 
Ilahduttavan paljon mukana oli myös suvun nuoria. Juhlan 
jälkeen kotiin lähti tyytyväistä juhlaväkeä. Kuvakavalkadi 
juhlasta on nähtävillä sukuseuran kotisivulla https://sor-
tavalanpullit.fi/40-vuotisjuhla/. Karjalatalo sopi erino-
maisesti juhlapaikaksi, olihan siellä pidetty sukuseuran 
ensimmäinen sukukokous 31.1.1982. 

Koronapandemia on vaikuttanut ihmisten elämään jo 
kohta kolmen vuoden ajan. Viime aikoina on kuultu myön-
teisiä uutisia, että koronan takia sairaalahoitoon joutu-
neiden määrä on voimakkaassa laskussa. Erityisen hyviä 
ovat uutiset, että koronasta johtuvien kuolemantapausten 
määrä on pudonnut selvästi viime vuoden korkeista 
luvuista. Toivottavasti hyvä kehitys jatkuu, vaikka uusien 
varianttien mahdollisuuksista varoitellaankin.

Sen sijaan Ukrainasta ei kuuluvat uutiset eivät ole kov-
in hyviä. Tosin Ukraina on pystynyt vastaamaan Venäjän 
hyökkäykseen ja valtaamaan takaisin Venäjän miehittämiä 
alueita. EU:n ja Yhdysvaltojen materiaalinen ja henkinen 
tuki Ukrainalle on ollut voimakasta. Päivä päivältä sodan 
aiheuttamat tuhot siviiliväestölle, kaupungeille ja infras-
truktuurille lisääntyvät. Valitettavasti sodan loppuminen 
ei ole näköpiirissä, ja vaikka sota saataisiin nopeastikin 
loppumaan, valtava jälleenrakennustyö on edessä, että 
Ukrainan valtio ja kansa saadaan taas jaloilleen. 
Sukuseuran hallitus veti hieman henkeä onnistuneen 
sukujuhlaurakan jälkeen. Syksyllä alettiin valmistella 
ensi kesänä toteutettavaa sukutapaamista ja sukujuhlaa. 

Tapaamisen pitopaikaksi valittiin Tampere ja tarjousten 
perusteella kokouspaikaksi päätettiin Varalan urheilu-
opisto. Sukutapaaminen on viikonloppuna 29.-30.7.23. 
Edellisen kerran kokoonnuimme Tampereella vuonna 
2005 ja paikkana oli silloinkin Varala. Varala sijaitsee aivan 
keskustan tuntumassa, luonnonkauniilla paikalla Pyhäjär-
ven rannalla. Se tarjoaa erinomaiset puitteet niin viihtymi-
seen, virkistymiseen kuin kokoustamiseenkin. Varalaan voi 
tutustua sen verkkosivuilla https://varala.fi/. Perinteis-
esti sukutapaamisessa lauantaina keskitytään sukulaisten 
tapaamiseen, paikkakuntaan tutustumiseen sekä virk-
istäytymiseen. Ohjelmaan on kuulunut aiemmin kyykkä, 
mutta nykyään mölkky. Sunnuntaina on sitten sukukokous 
ja sukuun liittyvä alustus. Saanemme tuoretta tietoa myös 
Innan Sasakin Muistitiedon siirtymistä koskevasta tut-
kimuksesta.

Sukuseuran kesätapahtumat ovat rytmittyneet niin, että 
vuorovuosin on ollut sukukokous ja sukumatka. Viimeisi-
mmät sukumatkat ovat suuntautuneet Sortavalaan ja su-
vun juurille Otsoisten kylään ympäristöineen. Kesän 2024 
osalta voidaan todeta, että suurella todennäköisyydellä ei 
Sortavalaan tehdä matkoja. Nyt etsitään matkakohdetta, 
jonne voisimme yhdessä lähteä. Tästäkin keskustellaan 
Varalassa.

Sortavalan Pulli-suku oli viime keväänä mukana Karjalan 
Liiton Karjalainen sukuni -webinaarisarjassa. Minulla oli 
silloin tilaisuus esitellä suvun vaiheita ja sukuseuran toi-
mintaa. Tallenteen voi vielä katsoa Karjalan Liiton sivulta 
https://www.youtube.com/watch?v=l7CaGBcvmYQ.
Sukutietojen päivitys jatkuu edelleen. Jos et vielä ole 
päivittänyt omia tietojasi, voit tehdä sen kätevästi suku-
seuran kotisivulta löytyvällä lomakkeella https://sortava-
lanpullit.fi/. Pyydä myös lähipiirissä olevia sukuun kuuluvia 
ilmoittamaan ajantasaiset tiedot.

Sukuseuran 40-vuotisjuhlissa oli mukavasti mukana myös 
nuorta väkeä. Toivottavasti saamme myös Varalaan kaiken
ikäisiä sukuun kuuluvia ja heidän läheisiään. 

Virkistävää kevättalvea ja tapaamisiin Tampereella!

Markku Pulli



sukukirjAN PÄiViTYs

Tietoja sukukirjan päivitykseen kerätään edellen ja suku-
seuran nettisivuilla pyydämme teitä täyttämään 
sukutietolomakkeen ja jos teillä on sukulaisia, jotka eivät 
kuulu sukuseuraan, olisimme kiitollisia, jos kertoisitte hei-
lle päivityksestä ja kehottaisitte täyttämään lomakkeen. 

Sukuseuran kotisivulla on nettilomake, joka on helppo 
täyttää ruudulla ja lähettää siitä suoraan. 
http://www.sortavalanpullit.fi/

kArjAlAiseT kesÄjuhlAT
Karjalaiset kesäjuhlat pidetään 
seuraavan kerran vuonna 2024, paikkakuntaa ei ole vielä 
julkistettu. Edellisessä liittokokouksessa päätettiin, että 
Karjalaiset kesäjuhlat pidetään jatkossa kahden vuoden 
välein.

sukukokous jA -juhlA 2023

Kalentereihin merkittäväksi:
Sukuseuran vuosikokous ja -juhla pidetään Varalan urhei-
luopistolla Tampereella 29.-30.7.2023

Olemme viettäneet sukujuhlaa aikaisemminkin Varalassa 
vuonna 2005. Silloin viihdyimme siellä hyvin, puitteet 
kokoukselle ja juhlalle olivat tosi mukavat. Rantasaunal-
la vietimme mukavaa iltaa, saunoen, iltapalaa nauttien ja 
seurustellen sukulaisten kera.

Tuosta ajasta puitteet ovat varmaan entisestään paran-
tuneet.

Olemme saaneet Varalasta tarjouksen seuraavasti:

Kahden päivän paketti sisältäen 
1.  majoituksen 2 hengen huoneessa, 4x lounas, 2x iltapa-
la ja 2x päiväkahvit: 192 €
2. 3 hengen huoneessa , 6x lounas, 3x iltapala, 3x 
päiväkahvit: 250 €, jos kolmas on lapsi hinta alempi.

Yhden päivän paketti ilman majoitusta: sisältäen lounaan, 
iltapalan ja päiväkahvin.
1. Lauantai  29.7.
yhdeltä hengeltä 35 €
kahdelta hengeltä 70 €
Lapset 13-15-v  22€,  5-12v  15€ 

2. sunnuntai 30.7.
yhdeltä hengeltä 14 €
kahdelta hengeltä 28 €
Lapset 13-15v. 11€,  5-12v. 7,50 €

Ohjelmassa on uutta ja vanhaa perinnettä, ohjelmasta 
ja ilmoittautumisesta juhliin lähetämme toukokuussa 
tarkempaa tietoa seuraavassa Pulletiinissa.
 
Merkitkää siis kalentereihin kokouksen ajankohta nyt 
hyvissä ajoin.

PeriNNekirjA

Perinteisesti olemme julkaiseet Perinnekirjan aina suku-
kokouksen yhteydessä. Seuraava Perinekirja olisi numero 
12.  Siihen kaipaamme kirjoituksia suvun vaiheista, van-
hoja ja uusia tapahtumia, valokuvia ja tarinoita.
Aikaisemmin ilmestyneiden Perinnekirjojen sisällys-
luettelot löytyvät sukuseuran kotisivuilta Julkaisut-sivulta
Jos tiedätte sukulaisia, jotka harrastavat kirjoittamista, 
voisitte kysellä materiaalia Perinnekirjaan tai jos löydätte 
vanhemmista tai isovanhemmista kertovia tarinoita, 
ne olisivat kovin tervetulleita julkaistavaksi. Tarinat voi 
lähetttää joko paperilla postitse tai digitaalisena säh-
köpostitse. Os: Raili Voipio, Ullanmäentie 14 B 58, 02750 
Espoo tai raili.voipio (at) sortavalanpullit.fi

Varalassa 2005 oli näin aurinkoista ja aurinkoisia osallis-
tujia.  Linkki Varalan sukukokoukseen: 
http://www.sortavalanpullit.fi/juhlat-2005.html

hAlliTuksessA kÄsiTelTYÄ
Hallituksen kokoukset on edelleen pidety etänä, 
Teams-ohjelmalla. Kokouksissa on viime vuonna ollut es-
illä 40-vuotisjuhlat ennen ja jälkeen, sukutietojen päivitys-
tilanne, ensi kesän sukukokous, jäsenasiat, taloudellinen 
tila on todettu olevan hyvä. 

Aurinkoisin talviterveisin

Rali Voipio


