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Vuosikerta – 2  

Tervehdys rakkaat sukulaiset 

    Tämän vuoden ensimmäinen puo-
lisko on tuonut omaan elämään mer-
kittäviä muutoksia. Suurin lienee jää-
minen työelämästä pois ja siirtymi-
nen vapaaehtoiselle eläkkeelle.  
Työvuosia on yhteensä kertynyt 40 
vuotta. Viimeisimmästä työpaikasta 
lähtökahveja nauttiessa tuli työkave-
reiden kanssa juttua siitä miten työ-
ura silloin 70-luvun alkupuoliskolla 
oikein alkoi. Nuoret kuuliat olivat äi-
män käkenä kun kerroin, että aloitta-
essani työelämää varusmiespalvelun 
jälkeen minulla oli mahdollisuus vali-
ta kolmesta työpaikasta mihin men-
nä. Valtaosalla nykynuorista on huo-
mattavasti tiukempaa saada työpaik-
ka kuin mitä oli itselläni. 
 
  Toinen merkittävä muutos vaimoni 
ja minun elämään on muutto Es-
poosta Ouluun. Muuttopäivä oli pari 
päivää ennen Vappua. Nyt Oulussa 
pari kuukautta asuttuamme on elä-
mä asettunut uomiinsa ja tuntuu jo 
luontevalta. Mutta kuten muuallakin 
Suomessa, turkasen viileä on alku-
kesä ollut. Vastapainoksi valoisaa 
aikaa on mukavasti enemmän kuin 
Espoossa. 
 
  Sukuseuramme asiakirja-arkistot 
ovat vielä hyvin hallittavissa ”mappi-
versioina” Kuvia on sen sijaan saatu 
kohtuullisen hyvin valokuva-
albumeista digitaaliseen muotoon. 
Mutta miten ne kenkälaatikoissa ole-
vat arvokkaat valokuvat saataisiin 
varmaan talteen ja meidän kaikkien 
nähtäville? 
Mutta jatkossa, kun seuran arkistoi-
tava materiaali lisääntyy niin paljon, 
ettei seuran vetäjien kotikaappeihin 
enää mahdu koko materiaali. Mitä 
vaihtoehtoja sen jälkeen on olemas-
sa? Ehkäpä maakunta-arkisto? 

  Olin mukana kun Calamnius-
sukuseura luovutti Oulun maakunta-
arkistoon lähes kymmenen mapillista 
seuransa aineistoa ajalta 1950-2000. 
Aineiston vastaanotti maakunta-
arkiston johtaja Vuokko Joki.  
Näin aineisto siirtyi maakunta-
arkiston omistukseen ja siirrettiin 
suureen Calamniana kokoelmaan. 
Aineisto on luovutuksen jälkeen tut-
kijoitten ja muuten asiasta kiinnostu-
neitten käytössä. Kotiin arkistossa 
olevaa aineistoa ei luovuteta, yksi 
poikkeus on, luovuttajat saavat pyyn-
nöstä asiakirjoja lainaksi ”yön yli” 
ajaksi esim. sukuseuran merkkipäivi-
en vuoksi. 
 
  Arkistolaitoksen toivomus on, että 
aineisto olisi mapitettu siten, että 
vanhin materiaali on ensimmäisenä 
mapissa. Arkistolaitoksille ei voi luo-
vuttaa 10 vuotta nuorempaa aineis-
toa. 
   Valokuvia voi myös luovuttaa 
muun aineiston yhteydessä. Kuvat 
pitää olla tunnistettuja. Tässä tulee 
eteen monen hyvän kuvan hylkäys, 
kun ei ole kuvien sisällöstä mitään 
tietoa.  
  Digitaalisia valokuvia maakunta-
arkisto ei vielä voi vastaanottaa, en-
nen kuin sitä varten rakenteilla oleva 
ohjelmisto on valmis. 
 
  Oulun maakunta-arkiston johtaja 
hämmästeli, etteivät sukuseurat ole 
kovinkaan aktiivistesti tarjonneet 
seuransa materiaalia arkistoitaviksi. 
Hän epäili syyksi sitä, että valtaosa 
sukuseuroista on niin nuoria että 
seuran arkistot mahtuvat vielä koti-
kaappeihin. 

 
 Tapio Koivula 
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Hyvät sukulaiset 

Sukuneuvoston kevään kokous pidettiin Raimon ja Marjan kotona  
Joensuun Jyskynkujalla. Kokousta pohjustettiin ruokailulla.  
Osanottajat vas. Raimo Koivula, Mika Pajula, Seija Hartikainen, Hannu Koi-
vula ja Tapio Koivula.  

Esimerkkejä vanhoista  valokuvista, jotka on poimittu  sukuseuran kotisivuilta  

Sivu 3 

Antakaa palautetta 
 

Lähetä meille ajatuksiasi,  
terveisiä tai palautetta. 
Puheenjohtaja ja sihteeri  
lukevat viestisi ja ottavat 
yhteyttä tarpeen mukaan. 
 
kotapsa@gmail.com tai 
raimokoivula@hotmail.com 

Suvun tietojen tallen-
nustyö jatkuu 
 
Ignatius-sukutietokannassa on 
lehden ilmestyessä   
Martti Ignatiuksen  (1715-1771) 
jälkeläisiä  235 henkilöä.  
 
Koko tietokannan koko, kun  
mukana ovat myös puolisot ja 
puolisoiden vanhemmat on  
368 henkilöä. 
 

Toivomme teiltä aktiivisuutta, jotta 
saisimme koottua aineistoa suvun 
vaiheista talteen tuleville sukupol-
ville.  
 

  Samoin jatkamme vanhojen su-
kua ja sukutapaamisia koskevien 
kuvien, kirjeiden ja muiden doku-
menttien tallennusta digitaaliseen 
muotoon. 
   
 

Voitte lähettää tallennettavat  
materiaalit: 
Tapio Koivulalle sähköpostilla 
kotapsa@gmail.com  
 

tai osoitteella:  
Nujulantie 3 A 
90410 Oulu 
 

Valokuvat ja mahdollinen muu 
materiaali palautetaan välittö-
mästi skannauksen jälkeen  
lähettäjän ilmoittamaan osoittee-
seen. 

 



Seuran 300- vuotistapaamisen val-
mistelu 
 
Sukuneuvosto päätti kokouksessaan 
14.4.2013 järjestää Pielisjärven Ig-
natiusten Sukuseuran seuraavan 
sukutapaamisen, joka on samalla 
suvun 300-vuotistapaaminen, Kiteen 
Puhoksessa Matkailukeskus Pajarin-
hovissa 4-5.7.2015. 
Samalla neuvosto päätti hyväksyä  
tapaamisen pääteemaksi 
”Pielisjärven Ignatius-suvun vaiheet” 
Kuultiin, että sihteeri on varannut 
Pajarinhovista kokoontumistiloja 50- 
60 henkilölle 4.7.2015 ja majoitustilo-
ja 20-30 henkilölle 4-5.7.2015 väli-
seksi yöksi. 
 
Tapahtuman ohjelman valmistelusta 
päätettiin seuraavaa: 
 
1. Tapahtuman pääteemaan 
”Pielisjärven Ignatius-suvun vaiheet” 
liittyvien esitysten vastuuhenkilöiksi 
nimettiin Helka Nevalainen, Tapio 
Koivula ja Anneli Kotisaari. Esityksi-
en eräänä osiona olisi kuvakavalkadi 
suvun vaiheista. 
 

Pielisjärven Ignatiusten 300-vuotisjuhla 
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Tuleva sukukokous 2017 

2. Tapahtumaan päätettiin sisällyttää 
myös mahdollinen suvun haudoilla 
käynti Kiteen hautausmaalla. 
 
3. Selvitetään liittyykö Lieksalaisen 
Mauri Mökkösen historiatutkimuksiin 
kytkentöjä Pielisjärven Ignatiuksiin. 
Jos yhteyksiä löytyy niin päätetään 
myöhemmin 
kutsutaanko hänet kertomaan löy-
döksistä tapahtumaan. Asiaa valmis-
telee Hannu Koivula. 
 
4. Päätettiin ryhtyä valmistelemaan 
tapahtumaan esitystä työnimellä 
”Pielisjärven Ignatius-suku sodassa 
1939-1944”.Toivotaan, että  Koivu-
lan, Pajulan ja Ignatius-sukuhaarojen 
osalta saataisiin esityksiä sota-ajan 
tapahtumista. 
 
5. Ryhdytään valmistelemaan tapah-
tumaan myös kevyempää oheisoh-
jelmaa. Esille nousivat eläintarhavie-
railu, laivaretki ja musiikki 
(yhteislaulut ja instrumenttiesitykset). 
Asiaa valmistelee sihteeri. 
 
Ohjelman valmistelua jatketaan su-
kuneuvoston seuraavissa kokouksis-
sa. 

 
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n toisen varsinaisen sukukoko-
uksen koolle kutsuminen vuonna 2017 
Sukuneuvosto päätti kutsua Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n 
toisen varsinaisen sukukokouksen  ja suvun tapaamisen koolle Sokos 
Hotel Bombaan Nurmekseen 1-2.7.2017. Todettiin, että Bomba palve-
luineen tarjoaa monipuoliset edellytykset onnistuneen kesätapaami-
sen järjestämiseen. Tapahtumanohjelmasta päättää neuvosto myö-
hemmissä kokouksissaan. 
Tila ja majoitusvaraukset Bomban talolle huolehtii sihteeri. 
 

Ignatius Uutiset  



 

Lotat toivat maitoa Joensuusta Tohmajärvelle 
JR 51:lle. Kaltimo, Tohmajärvi 1941.07.01 SA
-kuva 

Ignatiukset sodassa 
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Ltn Lehtovaara, Turkki, Massinen ja kers. 
Jääskeläinen Läskelän Joensuun Kal-
lioniemessä. 1941.07.17 SA-kuva 
 

Hyvät sukuseuran jäsenet 
 
Sukuseurassamme haluamme kerätä tietoa siitä, mitä sukumme jäse-
net, miehet, naiset ja lapset tekivät sota-aikana. Seuraavassa suku-
seuramme kokoontumisessa vuonna 2015 Kiteellä voimme kertoa 
näin koottuja tietoja. 
 
Kysymykset: 
Sota-aikana vuosina 1939- 1945 eli lähisukulaisistani seuraavat henki-
löt? 
Kerro nimen jälkeen, mitä tiedät hänen tekemisistään:  

- millä rintamilla miehet taistelivat, mahdolliset haavoittumiset 
tai kaatumiset? 
- mitä naiset tekivät, kotona tai muissa tehtävissä (esim. lotta-
na)? 
- missä lapset asuivat ja kävivät koulua? 
- missä ja milloin mahdollisesti oltiin evakossa? 

 
Olemme kiitollisia pienistäkin tiedon murusista – täydellistä sukuselvi-
tystä emme odota! 
 
Kiitos vastauksestasi 

 

Vilkasta liikennettä huoltoteillä keskellä 
päivää. Tuupovaara 1941.07.03 

KPR 18 huoltotoimisto Balkjärvellä lähellä 
Ontojärveä. Edessä toimiston virkailijat ja 
Pielisjärven lottia. Ontojoki-Ontojärvi 
1941.10.17 SA-kuva 
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Käräjöintiä 1801 

Ignatius Uutiset  

Saarelaisten sukukirja n. 1650-
1810, 2006) sivulla 182-183 ker-
rotaan Pielisjärven käräjillä 
12.10.1801 käsitellystä asiasta (§ 
238), jossa Martti Ignatiusta syy-
tetään renki Mikko Sarkkisen he-
vosen kuolemasta. Kyseessä on 
Pielisjärven Ignatiusten toista su-
kupolvea edustava Martti Ignatius 
(1756-1806). Hän oli naimisissa 
Eeva Saarelaisen (1755-1836) 
kanssa.  
 
 
Eeva (Ewa) Petterintyttären 
(1755-1836) mies ”tappaa” rengin 
hevosen 
 
Renki Mikko Sarkkisen hevonen 
oli karannut omin lupinsa herkut-
telemaan Martti Ignatiuksen 
ruishalmeelle. Sitä ei Eeva saare-
laisen mies suvainnut ja hevonen 
vangittiin. Tilanne muuttui hetkes-
sä onnettomuudeksi, joka johti 
hevosen kuolemaan. Sarkkinen 
vaati Ignatiukselta korvausta. 
Ignatius oli väkensä kanssa saa-
nut leikatuksi kaiken rukiin ja au-
mannnut sen, pannut suovaan tai 
pielekseen. Sarkkinen väitti kirjal-
lisessa syytöksessään, että Igna-
tius oli pannut väkensä metsästä-
mään hevosta ajaen sen erää-
seen nurkkaukseen aitauksessa, 
joka ympäröi halmetta. Siellä he-
vonen vangittiin sulkemalla aita 
niin, että pujotettiin seiväs 
(porttiin), joka siihen puoleksi 
vuorokaudeksi asetettiin. Sarkki-
nen pyysi, että Ignatius velvoite-
taan maksamaan hevosen arvo, 
vähintään 20 riikintaalaria Ignati-
uksen omalla tunnustuksella, että 
hän on ollut syypää hevosen kuo-
lemaan. Hän on pyytänyt todista-
jiksi Elin Kokottaren, Paavo Turu-
sen ja Tapani Saarelaisen. 
 
1. Kokotar sanoi huomanneensa 
Sarkkisen hevosen vahingoittu-

neeksi, minkä Ignatiuskin oli näh-
nyt ja käskenyt tyttärensä aja-
maan kantajan hevosen ulos hal-
meesta, jolloin oli käynyt niin, että 
hevonen oli hypännyt aidan yli ja 
kolme puuta oli mennyt poikki. 
 
2.Paavo Turuin kertoi, että Ignati-
us oli pyytänyt häntä lääkitse-
mään hevosta, joka oli vahingoit-
tunut, kun Martin tytär, nimeltään 
Katarina, oli mennyt käskystä 
ajamaan sen halmeesta. 
 
3.Tapani Saarelainen ei ollut pai-
kalla. 
 
Martti Ignatius ei uskonut olevan-
sa syyllinen vastaamaan hevo-
selle tulleesta vahingossa sattu-
neesta onnettomuudesta. Hän 
jatkoi, että kohtuudella olisi pääs-
ty yksimielisyyteen siitä, että he-
vonen piti halmeesta ajaa pois 
kuin panna tapahtunut hänen ai-
heuttamakseen vahingoksi. 
Muussa tapauksessa hän olisi 
kärsinyt vahinkoa hevosen pak-
kosyötöstä. 
 
Käsitykseksi tuli, että jotkin syyt 
Ignatiuksen toimia kohtaan olivat 
tuoneet esille seikkoja, jotka 
saattoivat antaa aihetta hänen 
osallisuudestaan vahinkoon tai 
tehdä hänet syylliseksi vaadittuun 
korvattavaan vahinkoon, jossa 
Mikko Sarkkinen oli joutunut me-
nettämään hevosensa yllämaini-
tulla tavalla. Kanne kuitenkin hy-
lättiin, ja syylliseksi nimettiin 
Sarkkinen niin, että hän joutui 
vielä korvaamaan 40 killinkiä 
Martti Ignatiuksen oikeudenkäyn-
nin kustannuksia. 
 



    

 

 

 

Tapahtumia suvussa 
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Olemme onnitelleet tänä vuonna seuraavia merkkipäivän 

viettäjiä  

50 v. Anne Väisänen 18.2.2014 

Alla Lieksaa 1977 

 2014 syntyneitä Ignatius-sukuisia 

Ilmi Isabella Laine 

 

Siunausta, suojelusta, onnea ja ohjausta.  
Siinä eväät elämään, hyvään, hellään, lämpimään 

 Uusia jäseniä 

 

Taru Koivula Tampereelta. 

 

Toivotamme uuden jäsenemme ilolla 
tervetulleeksi Pielisjärven Ignatiukset-sukuseuraan! 

Taru ja Antti 



  Ignatius Uutiset muistuttaa lehteä, jonka voi säilyttää nykyistä helpommin 
vaikka piirongin laatikossa. Sieltä se on helposti saatavissa virkistämään 
muistia mm. tulevista tapahtumista, myyntituotteista, jäsenmaksuista jne.  
Lähetämme jäsenlehden aiemman käytännön mukaisesti sähköpostina niille 
joiden osoite on tiedossamme ja kirjepostina kaikille muille. Ignatius Uutisiin 
voi tutustua myös seuran internet- kotisivuilta osoitteesta www.ignatius-
suku.org 

Yhteystiedot 

 

  Pyydämme, että ilmoittaisit mahdollisista osoite ja sähköposti- tietojen muu-
toksista sihteerille. 

Perhetapahtumat 

  Sukuseuralaisten ja sukulaisten toivotaan ilmoittavan meille syntymistä,  
häistä ja muista tapahtumista Pielisjärven Ignatiukset-sukuseuran matrikkelin 

ajan tasalla pitämiseksi. Tietoja kerää Anneli Kotisaari.  
Hänelle voi ilmoittaa tietoja, tarkistaa tietoja tai pyytää korjaamaan tai  
poistamaan niitä. Ilmoituksen hänelle voi tehdä jokainen parhaaksi katsomal-
laan tavalla, mutta mieluiten sähköpostilla (ea.kotisaari@gmail.com) tai  
muutoin kirjallisessa muodossa, jotta tiedot tulevat varmemmin oikein.  
Kirjepostia voi laittaa osoitteella: 
Nujulantie 3 A, 90410 Oulu 

Jäsenlehti, Ignatius Uutiset 

Sukuseuran säännöissä todetaan mm. 

Tervetuloa sukuseuran jäseneksi! 

  Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 59. Sukuneuvosto toivoo, että erityises-
ti sukuun kuuluvat päättäisivät liittyä nykyistä lukuisammin seuramme jäse-
neksi.  
Pielisjärven Ignatiusten sukuhaaroihin kuuluvia Ignatius, Koivula ja Pajula-  
sukulaisia elää runsaasti niin suomessa kuin myös ulkomailla. Sukuneuvosto 
odottaa lisää jäsenhakemuksia. 
Sukuseuran jäseneksi pääsee hakemalla sitä Jäsenhakemus- sukukysely- 
lomakkeella.  Täytetty lomake tulee toimittaa seuran sihteeri Raimo Koivulalle 
joko sähköpostina tai kirjepostina. Sihteerin yhteys- ja osoitetiedot löytyvät 
ohessa seuraavasta toimihenkilöluettelosta. Myös seuran Internet -kotisivuilta 
löytyy lomake jota voi käyttää. Täytetty Jäsenhakemus-sukukyselylomake 
ohjautuu klikkaamalla suoraan sihteerin sähköpostiin. 
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Pielisjärven Ignatiukset ry 
7v 

 
 

Vuotuinen jäsenmaksu  
kaudelle 2011 – 2015  
on 10 €. 
 

 
Pankkiyhteys: 
 

Pielisen Osuuspankki 
IBAN: FI26 5343 0720 0921 34 

BIC:   OKOYFIHH 
 
 

Seuran kotisivut: 
www.ignatius-suku.org  

 
Yhteystietoja 

 
Tapio Koivula, puheenjohtaja 
kotapsa@gmail.com 
 

Raimo Koivula, sihteeri 
raimokoivula@hotmail.com 
 

Hannu Koivula 
rahastonhoitaja 
koivulahannu130@gmail.com 
 
 
 
 
 

Ilmoitattehan sähköposti-
osoitteenne meille, että 
voimme lähettää tulevat 

tiedotteet sähköisesti, 
mikä vähentää monistus- 
ja postikuluja. 
 
 

Ilmaisen sähköposti-

osoitteen saa alla  
olevasta nettiosoitteesta: 
 
www.gmail.com 

 
 

 

  ”Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Martti Ignatiuksen (k.1771) ja hänen 
puolisonsa Kaisa Tuorilaisen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perin-
teitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa 
sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää 
kotiseututyötä.  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan 
·  tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa, 
·  kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinne-
tietoa.” 

  

Sukutietojen kokoaminen on seuran kannalta tärkeää. Siten saadaan tietoa 
suvun vaiheiden tutkimista varten. Jos emme saa teiltä tietoja on vaikeaa 
jatkaa tutkimustyötä. Sukututkimus on seuran eräs tärkeimmistä tehtävistä. 
Meitä jokaista kiinnostaa sukumme menneisyys. 

 

Sukutietojen täydennykset pyydämme lähettämään suoraan Anneli Kotisaa-
ren sähköpostiin: ea.kotisaari@gmail.com. 

Siksi on tärkeää ilmoittaa: 

Ignatius Uutiset  

http://www.ignatius-suku.org/
http://www.ignatius-suku.org/
mailto:lhsoft@gmail.com
mailto:ea.kotisaari@gmail.com
http://www.gmail.com


 

 

 
 

 

Sukutuotteita 

Myyntituotteina on saatavana 
edelleen myös Anna-Maija Mar-
telin nauhoittamat äitinsä, suku-
seuran vanhimman, Mirjam Miet-
tisen videohaastattelun osat I ja II 
DVD-versiona. I osan  pituus on 
1,19 tuntia ja II osan 40 minuut-
tia. 
Sekä I, että II osan hinta on 
16,05 €. Tilauksen voi tehdä pu-
heenjohtaja Tapio Koivulalta puh. 
+358400874953 tai sähköisesti 
osoitteesta kotapsa@gmail.com 
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T-paitoja eri väreissä    
 

Sukuneuvosto on sopinut Art-
järvellä toimivan demeLLe oy:n 
kanssa Pielisjärven Ignatiuk-
sen Sukuseuran tunnuslogoilla 
varustettujen sukuseuran 
myyntituotteiden valmistami-
sesta ja toimittamisesta niitä 
haluaville.  
Paitoja saatavissa myös muita 
värejä jkuin kuvan mallit a las-
ten kokoja vuosien mukaan 1 
vuodesta alkaen sekä suuria 
kokoja viiteen XXXXXL:n saak-
ka)  
 
Lasten T-paita  15,00 € 
S-XXL   15,00 € 
XXXL    17,00 € 

Videohaastattelu 16,05 € 

Kahvimuki   12,00 €  
  
Muki on valkoista posliinia 

Ostoskassit  10,00 € 
 
Ostoskasseja saa  seuraavan värisi-

nä punainen, atollin sininen, tum-
man sininen, musta, oranssi ja  
limenvihreä 

Seuran myyntituotteita edelleen saatavana  koko per-
heelle sekä lahjaksi sukulaisille ja ystäville. 

Tilaukset myyntituotteista 
voi tehdä sihteeri Raimo 
Koivulalle  
 
puh. +358505598201 
tai sähköpostilla  
raimokoivula@hotmail.com   
 
Samalla tilaajaa pyydetään 
maksamaan tuotteen/iden 
hinta seuran pankkitilille  
 
Pielisen Osuuspankkiin  
IBAN: FI26 5343 0720 0921 34 
 
Kun sihteeri saa tilauksen, 
niin hän lähettää sen edel-
leen yritykselle.  
Yritys valmistaa tuotteet ja 
toimittaa ne tilaajalle postin 
välityksellä. 
 
 
Ilmaisen sähköposti-

osoitteen saa alla  
olevasta nettiosoitteesta: 
 
www.gmail.com 

Tutustu seuran internet

-kotisivuihin 
 
Sukuseuran internet-kotisivut 
sijaitsevat osoitteessa 
www.ignatius-suku.org  
 
Sivuja päivitetään ja kehite-
tään. Piipahda riittävän usein 
tutustumassa sivujen tarjo-
amiin palveluihin. 
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Sukuneuvosto 
 

 

Tapio Koivula, pj 
Nujulantie 3 A 
90410 Oulu 
0400-874953  
kotapsa@gmail.com                                               
 

Anna-Maija Martelin, varapj 
Kaitaankulma 6 C 3 
02360 Espoo 
050-5365661 
annamaija.martelin@gmail.com 
 

Raimo Koivula, sihteeri 
Jyskynkuja 1 A 2 
80140 Joensuu 
050-5598201 
raimokoivula@hotmail.com 
 

Hannu Koivula, talous  
Sankkilantie 5 C 21 
81720 Lieksa 
050-4063777  
koivulahannu130@gmail.com 
 

Seija Hartikainen 
Raitakuja 4 
81100 Kontiolahti 
044-3612204 
seija.hartikainen@telemail.fi 
 

Mika Pajula 
Minna Canthin katu 2 B 42 
70100 Kuopio 
0400-678619 
mika.pajula@datacode.fi 

 
Anneli Kotisaari, sukutietokanta 
Nujulantie 3 A 
90410 Oulu 
050-5202787 
ea.kotisaari@gmail.com 
 

Helka Nevalainen, toim.tark 
Viinenkuja 3 A 7 
00370 Helsinki 
040-7034615 
helka.nevalainen@welho.com  

 

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille 

 

  Tapio Koivula     Raimo Koivula 

  puheenjohtaja  sihteeri    

Jäsenmaksuja puuttuu vuodelta 2014  
 

Muutamalta jäseneltä on unohtunut maksaa vuoden 2014 jäsenmaksu.  
Tarkista onko sinun maksusi kunnossa ? 
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2014 jäsenmaksu 10 € pyy-
detään suorittamaan seuran pankkitilille. 
 
Seuran pankkiyhteys on:  

 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry  
Pielisen Osuuspankki 
IBAN: FI26 5343 0720 0921 34 

BIC:   OKOYFIHH 
 
Huomaa että IBAN tilinumerossa kaksi ensimmäistä merkkiä ovat kirjaimet 
FI, kaikki muut merkit ovat numeroita. 
 

Ignatius Uutiset  

Myös Sinulla on mahdollisuus osallistua Ignatius Uutisten  
tekemiseen.  

 
Jäsenlehtemme ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja seuraava numero  
julkaistaan joulukuussa 2014.  
Jäsenlehteen otamme mielellään vastaan valmiita juttuja ja kertomuksia  
omista ja/tai sukuun liittyvistä henkilöistä, paikoista ja tapahtumista. 
Esi-isiemme vanhat asiakirjat; kirjeenvaihto, päiväkirjamerkinnät, kuvat ym. kiinnos-
taisivat varmaan jälkipolviakin. 
Samoin jos sinulla on tiedossa jäsenistöä kiinnostavia tulevia tapahtumia ja tilai-
suuksia, kerrothan niistä lehtemme välityksellä muillekin.  Valokuvat piristäisivät 
myös juttuja.  
 
Henkilötietosuojan vuoksi 100 v nuorempien kuvien ja tekstien julkaisemi-
seen tarvitaan aina tekijän- tai tekijänoikeuden omistajan kirjallinen lupa. 
 
Mikäli kiinnostuit asiasta, toimitathan artikkelin ja mahdolliset kuvat puheenjohtajal-
le tai sihteerille, yhteystiedot löydät kotisivuiltamme  


