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Sukuseuran tarkoituksena on saada Sortavalan 
Pulli-sukuun kuuluvat läheisineen mukaan yhteiseen 
toimintaan, koota talteen ja vaalia suvun perinteitä sekä 
edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sukulaisten kes-
kuudessa. Koko sukuseuran toiminnan ajan tätä on toteu-
tettu sukulaisten yhteisillä tapaamisilla ja sukumatkoilla, 
suvun perinteistä 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 toivottavasti kaikki sukuun kuuluvat osallis-
tuvat siihen. Suvun ja sukulaisten vaiheista kertovan sekä 
sukuun liittyviä tarinoita sisältävän perinnekirjasarjan 
julkaiseminen aloitettiin sukukirjan ilmestymisen jälkeen. 
Nyt sukujuhlassa 2022 julkaistaan Perinnekirja 11. 

Nämä sukuseuran perustehtävistä lähtevät toiminta-
muodot ovat tulevina vuosinakin keskeisiä sukuseuran 
toiminnassa. Pulli-suvun jäsenet ovat hajaantuneet ympäri 
Suomea, Eurooppaa ja muihin maailman osiin. Tämä tuo 
omat haasteet toiminnalle ja mahdollisuuksille tavoittaa 
sukuun kuuluvat. Tämä on huomattu konkreettises-
ti sukutietojen päivittämisen yhteydessä. Sukuseuraan 
kuuluvat tavoitamme melko hyvin, mutta suurin osa suvun 
jäsenistä ei sukuseuraan kuulu. Heidän tavoittamisekseen 
on lisättävä tiedotusta, käytettävä erilaisia tiedotuksen 
muotoja ja kehitettävä uusia toimintatapoja. Käytän-
nössä olen havainnut, että tehokkain ja luotetuin viestin 
tuoja on läheinen henkilö. Tämä toivottavasti toteutuu 
niin sukutietojen keräämisen kuin tulevasta sukujuhlasta 
tiedottamisen yhteydessä. Kaiken ikäiset sukuun kuuluvat 
ja sukuseurasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleeksi 
osallistumaan ja kehittämään seuran toimintaa. Erityisesti 
nuoria halutaan innostaa mukaan yhteisiin tapahtumiin ja 
toimintaan. 

Kohta kaksi vuotta jatkunut koronapandemia on monella 
tavalla vaikuttanut ihmisten elämään. Rajoitukset, varovai-
suus ja sairastumisen pelko ovat muuttaneet arkipäivän 
toimintaa ja ihmisten kohtaamista. Henkilökohtaiset 
tapaamiset ja matkat ovat muuttuneet puhelinsoitoiksi 
ja mahdollisesti videopuheluiksi. Riskiryhmiin kuuluvia 
on voitu tavata vain tarkoin säädellyissä olosuhteissa. 
Sukuseuran hallituksen kokoukset on toteutettu verkos-
sa. Tämä on toisaalta mahdollistanut eri puolilla asuvien 
ihmisten joustavan osallistumisen kokouksiin ja muuhun 

toimintaan. Koko yhteiskunta on ottanut melkoisen 
digiloikan. Kaikille tämä loikka ei ole eri syistä johtuen 
ollut mahdollista. Sukuseuran tehtävänä on antaa mah-
dollisuus kaikille osallistua toimintaan. Sukuseuran jäsen-
kirje Pulletiini lähetetään jatkossakin halukkaille myös 
perinteisen postin välityksellä. Toisaalta on tärkeää, että 
ihmiset pitävät yhteystietonsa - osoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite – ajan tasalla, jotta viestit tavoittavat.

Sukuseuran 40-vuotisjuhlan valmistelu on edennyt hyvin 
ja juhlaohjelma alkaa olla valmis. Suvun piiristä löytyy 
runsaasti taiteilijoita ja taitajia, jotka esiintyvät juhlassa ja 
tuovat tuotantoaan esille. Juhlat käynnistyvät lauantaina 
29.1.2022 klo 12 juhlalounaalla, jonka jälkeen klo 13 alkaa 
juhlaohjelma. Koronatilanteen kehittymistä seurataan 
hyvin tiiviisti ja sukuseuran hallitus käsittelee vielä juhlati-
lannetta heti tammikuun alussa. 

Sukumatka Sortavalaan on jouduttu peruuttamaan kaht-
ena perättäisenä vuotena, eikä tilanne kesän 2022 osalta 
näytä kovin paljon paremmalta. Seuraamme tältäkin osin 
koronatilanteen kehittymistä, ja teemme päätökset mat-
kan mahdollisesta valmistelusta sen mukaan. Tällä hetkellä 
matkaa ei valmistella.

Karjalaiset Kesäjuhlat ovat olleet tapahtuma, joka vuos-
ittain viikkoa ennen juhannusta on koonnut yli 10 000 
karjalaista ja karjalaisuudesta kiinnostunutta tapaamaan 
ja nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta. Karjalan Liiton 
80-juhlavuoden kesäjuhlat 2020 Helsingissä jouduttiin 
peruuttamaan ja tänä vuonna Raumalla pidettäväksi suun-
nitellut tapahtumat siirrettiin pidettäväksi 17.-19.6.2022. 
Toiveissa on, että ensi vuoden kesäjuhlat voidaan viettää 
normaaleissa olosuhteissa.

Itsenäispäivä vietettiin tänäkin vuonna poikkeuksellisel-
la ohjelmalla. Toki Edvin Laineen ohjaama Tuntematon 
sotilas nähtiin upeasti restauroituna versiona perintei-
seen tapaan ja presidentinlinnaan päästiin vierailulle ja 
tapaamaan presidenttiparia. Kättelyt ja runsas juhlaväki 
vain puuttuivat.  Arvokkain asia – itsenäinen Suomi – oli 
kuitenkin pääosassa kipakkana ja lähes koko maassa 
lumisena pakkaspäivänä vietetyssä juhlapäivässä. Joulukuu 
etenee hyvää vauhtia ja reilun parin viikon päästä voimme 
hiljentyä joulun viettoon. 

Rauhallista joulua ja innostavaa uutta vuotta! 

Markku Pulli



KUTSU

Sortavalan Pulli-suku ry:n

40-vuotisjuhlaan

29.1.2022

Karjalatalon juhlasaliin

Käpylänrinne 1, Helsinki

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 siir-
tynyt tieto koriseudusta - Innan Sasaki

14.40 Huomionosoitukset

15.00 Perinnekirjan julkaisu

15.10 Karjalaisten laulu

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

Ohessa kutsu sukujuhlaan, se koskee kaikkia sukulaisia, joten pyydämme kertomaan siitä myös 
sukuseuraan kuulumattomille. Huonontuneesta koronatilanteesta johtuen emme vielä tiedä 
voidaanko juhlia tammikuussa pitää, mutta elämme toivossa ja tiedotamme asiasta jäsenkirjeellä 
vielä tammikuussa. Sukuseura tarjoaa kaikille lounaan, mutta osallistujamäärää varten tarvit-
semme ilmoittautumisen. Palaamme myös ilmoittautumisaikaan tammikuussa.  

Toivotamme kaikille sukulaisille 
Rauhallista Joulua ja 

Valoisampaa Uutta Vuotta


