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Sortavalan Pulli-suvun tunnettu historia ulottuu 1500-
1600 -lukujen vaihteeseen. Suvun kantaisä Niilo ja hänen 
poikansa Pärttyli ja Tuomas elivät Lappeen Hanhijärvellä 
1500-luvun loppupuolella ja 1600-luvun alussa. Serkukset 
Antti Tuomaan poika v. 1642 ja Tuomas Pärttylin poika v. 
1644 olivat jo kirjoilla Sortavalan maalaiskunnan Otsoisten 
kylässä. Siitä alkoi suvun kasvu ja elämä Sortavalan seudulla. 

Suvun vaiheisiin liittyy merkittävällä tavalla sota ja sen 
seuraukset. Inkerin sota nimellä käytiin sota 1610–1617 
Ruotsin kuningaskunnan ja Moskovan Venäjän välillä. Sota 
päättyi Stolbovan rauhaan 1617, jossa Ruotsi sai haltuunsa 
Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan. Stolbovan rauha muut-
ti radikaalisti Käkisalmen läänin ja Inkerin asutus- ja kieli-
oloja. Ruotsin harjoittama käännytystyö ja ankara verotus 
johtivat siihen, että kansallisuudeltaan karjalaiset ja suurin 
osa uskonnoltaan ortodokseista alkoivat laajoin joukoin 
siirtyä Venäjälle, varsinkin Tverin Karjalaan. Myös Sortava-
lan alueelta siirtyi väestöä pois ja näiden tilalle tuli ihmisiä 
muualta Suomesta. Tähän vaiheeseen ajoittuu myös Pull-
ien siirtyminen Lappeelta Otsoisiin. Sortavalan kaupunki 
perustettiin 1643. Itä-Suomeen ja Vienaan suuntautuvan 
kaupan turvin se kehittyi nopeasti ja toi vaurautta myös 
ympäröivälle seudulle.

Rauhan aikaa ei kestänyt loputtomiin, vaan puhkesi jälleen 
sota. Uudenkaupungin rauha 1721 päätti isonvihan  ja Venä-
jän ja Ruotsin välillä 1700-1721 käydyn suuren Pohjan so-
dan, jonka aikana koko Suomi oli joutunut venäläisten mie-
hittämäksi. Rauhansopimuksessa Ruotsi menetti Venäjälle 
ns. Vanhan Suomen alueen, johon myös Käkisalmen lääni 
kuului. Myös Sortavalan seutu siirtyi Venäläisten hallintaan. 
1700-luvun alussa alueen kehitys katkesi ja muuttui sadan 
vuoden taantumaksi. Pietari I alkoi rakentaa uutta pääkau-
punkiaan Pietaria Nevajoen suulle. 1700-luku oli ryöstön 
asteelle kehittyneen ankaran verotuksen aikaa. Pullit jat-
koivat kuitenkin elämää Sortavalan seudulla.

Sotaa käytiin jälleen seuraavan vuosisadan alkupuolella. 
Rauha Venäjän ja Ruotsin välillä solmittiin syyskuussa 1809 
Haminassa. Rauhassa Ruotsi menetti Suomen, Ahvenan-
maan ja suuria osia Länsipohjasta. Suomesta tuli nyt Suomen 
Suuriruhtinaskunnan nimellä osa Venäjän valtakuntaa. Rat-
kaiseva käänne Sortavalan alueen kehityksessä parempaan 
päin alkoi vasta 1812, kun Viipurin lääni siirrettiin Pietar-
in hallinnollisesta alaisuudesta muun Suomen yhteyteen. 
Sortavalan kaupunki rakennettiin kokonaan uudelleen 

vv.1812-38. Kulttuurielämän kehitykseen vaikutti Sortavan 
seminaarin perustaminen 1864 ja talouteen Viipurista Jo-
ensuuhun Sortavalan kautta kulkevan Karjalan radan valm-
istuminen 1894. Myönteinen kehitys heijastui myös kau-
pungin ympäristöön. Pullien sukukunta kasvoi ja menestyi 
Otsoisissa ja lähiympäristössä.

1900-luvun alkupuoli oli vaihtelevan kehityksen aikaa myös 
Sortavalan seudulla. Sortokausi, Suomen itsenäistyminen ja 
sisällissota vaikuttivat voimakkaasti elämään. 1920-luvun 
lopun lama kääntyi voimakkaaksi kasvuksi 1930-luvun lop-
pupuolella. Hyvän kehityksen katkaisi jälleen kerran sota. 
Talvisodan ja jatkosodan seurauksena Pulli-suvun jäsenet 
samoin kuin 410.000 muuta evakkoa sijoittuivat nykyisen 
Suomen alueelle. Alkoi elämän rakentaminen uusissa olo-
suhteissa ja ympäristöissä. Sortavalan seudun asukkaiden 
pääasiallisena sijoitusalueena oli Jyväskylän seutu, mutta 
käytännössä Pulli-sukuun kuuluviakin sijoittui ja muutti eri 
puolille maata.

Sotien jälkeiset vuosikymmenet olivat jälleenrakennuksen 
ja työn aikaa. Kiinnostus omiin juuriin johti onnellisen sat-
tuman kautta Sortavalan Pullit-sukuseuran perustamiseen. 
Omia juuriaan tutkinut Heljä Pulli kertoi Aaro Pullin syn-
tymäpäivillä toukokuussa 1981 selvitystyönsä tuloksista. 
Sen seurauksena sukuseura perustettiin 22.12.1981 ja en-
simmäinen sukukokous oli jo tammikuun lopulla 1982.

Sukuseuran tarkoituksena on saada Sortavalan Pulli-suku-
un kuuluvat läheisineen mukaan yhteiseen toimintaan, 
koota talteen ja vaalia suvun perinteitä sekä edistää yh-
teenkuuluvaisuuden tunnetta sukulaisten keskuudessa. 
Koko sukuseuran toiminnan ajan tätä on toteutettu suku-
laisten yhteisillä tapaamisilla ja sukumatkoilla, suvun per-
inteistä kertovalla julkaisutoiminnalla sekä sukutuotteiden 
valmistuksella ja myynnillä. Suvun vaiheet ja jäsenten tiedot 
on koottu kahteen sukukirjaan. Heljä Pullin toimittamina 
ovat ilmestyneet Sortavalan Pulli-suku I (1989) ja II (1998). 
Sukutietojen päivitys on parhaillaan käynnissä ja toivot-
tavasti kaikki sukuun kuuluvat osallistuvat siihen. Suvun ja 
sukulaisten vaiheista kertovan sekä sukuun liittyviä tari-
noita sisältävän perinnekirjasarjan julkaiseminen aloitettiin 
sukukirjan ilmestymisen jälkeen. Nyt sukujuhlassa 2022 ju-
lkaistaan Perinnekirja 11. 

Yli kaksi vuotta jatkunut koronapandemia on monella ta-
valla vaikuttanut ihmisten elämään. Myös sota heijastuu 
jälleen kerran ainakin välillisesti sukuun ja sukuseuran to-
imintamahdollisuuksiin. Koronatilanteen helpottaessa ja 
rajoitusten poistuessa on nyt aika yhdessä juhlistaa suku-
seuran 40 toimintavuotta. Suvun piiristä löytyy runsaas-
ti taiteilijoita ja taitajia, jotka esiintyvät juhlassa ja tuovat 
tuotantoaan esille. Juhlat käynnistyvät Karjalatalolla Hel-
singissä lauantaina 29.1.2022 klo 12 juhlalounaalla, jonka 
jälkeen klo 13 alkaa juhlaohjelma. 

Tervetuloa yhteisille juhlille!  Markku Pulli

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



Ohjelma

11.30- 12.00 Ilmoittautuminen

12.00 Lounas Karjalatalon ravintolassa

13.00 Tervetuloa 

13.10 Musikkia - Jaakko Pitkänen

13.15. Karjalan liiton tervehdys

13.20 Heljä Pulli muistoissamme - Ilkka Pulli

13.40 Musiikkia kanteleella – Piia Vesalainen

13.50 Katsaus  sukuseuran historiaan - Markku Pulli

14.10 Musiikkia -Jaakko Pitkänen

14.20  Karjalaisten evakoiden jälkipolville siirtynyt 
tieto koriseudusta - Innan Sasaki

14.40 Huomionosoitukset

15.00 Perinnekirjan julkaisu

15.10 Karjalaisten laulu

Sukunäyttelyssä sukulaisten maalauksia, ikoneja, 
käsitöitä sekä sukutuotteita ja -julkaisuja

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/

Jos tarvitsette paperisen lomakkeen, voin lähettää niitä 
ellette voi tulostaa niitä itse kotisivulta: https://sortavalan-
pullit.fi/wp-content/uploads/nettilomake.doc

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)

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 koti-
sivuilta.

Sukuseuran jäsenet ottavat osaa Kesäjuhliin ja sukuseuran 
lippu on mukana lippukulkueessa sunnuntaina. 

ilmoiTTAuTumiNeN 
40-VuoTisjuhlAAN

Juhlat viimeinkin toteutuvat 29.5.2022 Karjalatalolla.
Osoite on Käpylänkuja 1. Ohjelma ohessa.

Sukuseura tarjoaa kaikille lounaan, mutta tarvitsemme tu-
lossa olevien henkilöiden määrän 15.5. mennessä. 

Ilmoittautumiset siis joko sähköpostilla: 
raili.voipio (at) sortavalanpullit.fi tai 
puh. 040 715 7271 (tai tekstiviesti)

Juhliin liittyy myös näyttely, jossa on esillä sukulais-
ten maalauksia, ikoneja, käsitöitä ja julkaisuja. 
Lisää kädentaitoja on edelleen mahdollisuus tuoda 
näyttelyyn, niistä voi ilmoittaa myös minulle noilla 
edellä ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

Esittelemme myös mahdollisuuksien mukaan 
esimerkkejä sukukirjan päivitykseen tulleista 
tiedoista, miten ne yhdistyvät olemassaoleviin 
sukukirjan tietoihin.

Toivomme tietenkin runsasta osaanottoa kun nyt 
viimein päästään tapaamaan vanhoja sukulaisia ja 
tutustumaan uusiin sukulaisiin. 

VIHDOIN MYÖ TAVATAAN!

PS. Käpylän asemalta on vajaan kilometrin kävely-
matka Karjalatalolle. 
Helsingin rautatieasemalta pääsee myös busseilla 
614 ja 65 lähelle Karjalataloa.
Aikatauluja voi katsoa HSL:n nettisivuilta.

Aurinkoista kevään jatkoa, 
iloista tapaamista juhlilla

Raili Voipio


