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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Vaihtelevien kevätsäiden jälkeen olemme saaneet
muutaman päivän ajan nauttia kesän lämmöstä ja
aurinkoisista päivistä. Kevään valmistujaisetkin saatiin
juhlittua erinomaisessa säässä ja juhlia voitiin viettää
suositusten mukaisesti ulkotiloissa. Koronatilanne
Suomessa ja lähes koko Euroopassa näyttää hyvältä,
mutta kaikkialla epidemiaa ei vielä ole saatu kuriin.
Ihmiset ovat joutuneet korona-aikana ottamaan monenlaisia digiloikkia pysyäkseen kehityksessä mukana.
Sukuseuran hallituskin on siirtynyt verkkokokouksiin.
Omat hyvät puolensakin etäkokouksilla on, mutta
vuorovaikutus ja sanaton viestintä jäävät vähemmälle, kun keskustelussa näkyy vain pieni kasvokuva
tai kuvayhteys on kokonaan suljettu. Matkustukseen
käytettyä aikaa on kyllä säästynyt muualle. Kaipuu
kohdata muita ihmisiä on kova toista vuotta jatkuneen rajoituskauden jälkeen. Toiveet kohdistuvat
alkaneeseen kesään ja tulevaan syksyyn.
Suvun kokoontumisen osalta tilanne näyttää hyvältä.
Sukuseuran kesätapaaminen ja vuosikokous järjestetään lauantaina 21.8.2021 Hämeenlinnassa Aulangolla. Tällä kertaa tapahtuma on suunniteltu yksipäiväiseksi, mutta Aulangolta on varattu yhteinen
tila myös illanviettoa varten sekä majoitustiloja
yöpyjiä varten. Aulangolle on hyvät yhteydet tulla vaikkapa junalla. Sukukokousasioiden lisäksi keskustelemme tulevasta sukujuhlasta, sukutietojen
kokoamisesta sekä sukuseuran tulevasta toiminnasta.
Uskon, että saamme mukavan joukon koolle elokuun
loppupuolella. Sukutapaamisen lisäksi Hämeenlinnan
seudulla on monenlaisia tutustumiskohteita kesäiselle viikonlopulle.

SUKUTIETOJEN PÄIVITYS
Sukutietojen saaminen ajan tasalle on edennyt hieman hitaanlaisesti. Onkohan korona-aika passivoittanut ihmisiä sukutietojen täydentämisessä? Tietojen
ilmoittaminen on helppoa sukuseuran kotisivulla
oleva lomakkeen avulla.

Toive on, että jokainen sukuun kuuluva aikuinen täyttää lomakkeen, etenkin jos
1900-luvun alkupuolen jälkeen tietoja ei löydy sukukirjasta. Lasten osalta 1990-luvun
loppupuolella syntyneiden tiedot suurimmaksi osaksi puuttuvat. Lisäksi 1970, -80 ja
-90 -luvuilla syntyneille lapsille on varmaan
olemassa aviopuolisoja ja lapsia, joiden tiedot
puuttuvat. Näitä kaikkia tietoja kaipaamme
päivitykseen. Silloin saamme kattavat tiedot
Sortavalan Pulli –suvusta.
Sukutieto ei suinkaan ole pelkkiä nimiä ja numeroita.
Tarvitaan myös kuvauksia elämänvaiheista, tärkeistä
harrastuksista sekä erilaisia henkilöhistoriaa valaisevia tietoja. Aiemmissa sukukirjoissa on valokuvia
enimmäkseen ennen evakkoaikoja. Näiden lisäksi
toivotaan valokuvia asettumisesta uusille asuinsijoille
sekä elämästä vuosikymmenten aikana.
Virkistävää kesää!
Markku Pulli

KOTISIVUT

Sukuseuran kotisivuilla (Sortavalanpullit.fi) heti
ensimmäisellä sivulla on linkki sukukirjapäivityksen
sivuille.
Koska kaikki sukukirjassa olevat henkilöt eivät ole
sukuseuran jäseniä, meidän täytyy etsiä muilla
tavoin sukuseuraan kuulumattomien yhteystiedot.
Teillä kaikilla 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/
Sivuilla on myös tulostettava lomake, jota voi
jakaa sukulaisille, joilla ei ole nettiyhteyttä.

SUKUKOKOUS 2021

Sääntömääräinen sukukokous pidetään lauantaina
21.8. 2021, Aulangolla, Hämeenlinnassa. (Scandic Hotel)
Tämänkertainen sukukokous on yksipäiväinen. Tilaisuus alkaa lounaalla klo 12.00, sitä ennen klo 11.00
lähtien toivotamme tervetulleeksi kaikki ilmoittautuneet ja ennen lounasta on myös mahdollisuus
tutustua sukutuotteisiin ja julkaisuihin. Sukukokous
alkaa kokoustilassa klo 13.00 ja siellä käsitellään
sukukokouksen sääntömääräiset asiat, kuten toimintakertomukset ja -suunnitelmat, kahden edellisen
vuoden tilit, hallituksen erovuoroiset ja uudet
jäsenet.
Mikäli sinulla on jokin asia, jonka haluat käsiteltäväksi kokouksessa ilmoita siitä viimeistään kaksi viikkoa
ennen kokousta sihteerille:
kirsi.raunioniemi (at) gmail.com.
Kokousohjelmassa on lisäksi keskustelua ja informaatiota sukutietojen päivityksestä sekä ensi vuoden
40-vuotissukujuhlasta.
Kokouksen jälkeen kokoustila on varattuna iltaan
saakka ja siellä voi edelleen tutustua sukutuotteisiin ja julkaisuihin sekä viettää seurustellen aikaa
iltapäiväkahvin ja virvokkeiden kera. Lisäksi hotellin
kylpylä on käytettävissä ja tietenkin Aulangon puistoalue näkötorneineen.
Kokouspaketti sisältää lounaan ja iltapäiväkahvit/teet/
virvokkeet. Kokouspaketin hinta on aikuisille 20 € ja
lapsille 4-14 v. 10 €.

40-VUOTISSUKUJUHLA

ILMOITTAUTUMINEN KOKOUKSEEN
Mielellään sitovat ilmoittautumiset kokoukseen tulee
tehdä 30.7.2021 mennessä Raili Voipiolle:
raili.voipio (at) wmail.fi tai puh. 0407157271.
Kokouspaketin hinta maksetaan vasta kokouspaikalla,
mutta hotelli haluaa tietää osallistujien määrän aikaisemmin.
Mikäli haluatte yöpyä hotellissa la-su välisen yön,
sukuseura on varannut kiintiön huoneita Sortavalan
Pulli-suku nimellä. Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse.
Varaukset voi tehdä varaustunnuksella
BPUL200821 puhelimitse: 09 4272 2554 tai
sähköpostilla:
sales.tampere@scandichotels.com hotellin
myyntipalvelusta.
Toivomme hartaasti, että koronatilanne sallii kokoontumisen Aulangolla ja sukulaisten tapaamisen lähietäisyydellä. Mikäli tapahtumaa ei kuitenkaan voi näin
järjestää, ilmoitamme hyvissä ajoin miten tilaisuus siinä
tapauksessa toteutetaan.

30-vuotisjuhlan osanottajia Karjala-talolla 2012

Kuten edellisessä Pulletiinissa kerroimme sukuseura täyttää vuoden 2022 alussa 40 vuotta.
Sukujuhla tapahtuu siis Karjalatalolla 29.1.2022.
Toiveissa on että silloin elämme jo suht normaalia aikaa ja kaikki halukkaat pääsevät mukaan
juhliin.
Olemme saaneet jo useita taiteilijoita esiintymään juhlaamme mutta vielä kyllä mahtuu
mukaan mikäli jollakulla on ajatuksia aiheeseen
sopivista esityksistä, musiikissa, kädentaidoissa
tai jollakin muulla alalla.
Toivomme myös että kerrotte läheisille sukuseuraan
kuulumattomille sukulaisille tilaisuudesta, sillä kaikki
ovat tervetulleita juhlimaan kanssamme.

Juhlan ohjelma julkaistaan syksyllä ilmestyvässä jäsenkirjeessä Ohjelmaehdotuksia ottaa edelleen vastaan
malla.pulli (at) gmail.com

Aurinkoisin kesäterveisin
Raili Voipio

