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Tervehdys rakkaat sukulaiset 

   Talvi on vihdoin tullut tänne peräpohjolaan ja nyt sitten ollaan jo Joulun 
kynnyksellä. 
Näin puoli vuotta eläkeläisenä on vierähtänyt uuden kodin remontoimisessa 
ja pihan kunnostamisessa. Tärkein asia on ollut ukkina olemisessa vaimoni 
Annelin lastenlapsille Sampolle ja Senjalle. 
Syksyn tullessa aikaa on nyt jäänyt muuhunkin, kuten sukuseuran asioille. 
Siihen liittyikin käynti lokakuussa Vantaalla Kuulutko Sukuuni tapahtumas-
sa. 
Vantaan Seudun Sukututkijat ry järjesti 11.-12.10.2014 jo viidennentoista 
kerran Kuulutko Sukuuni -tapahtuman. Tapahtumassa oli 93 näyttelyosas-
toa, joissa sukututkijat, suvut, sukuseurat sekä muut sukututkimusharras-
tusta tukevat yhteistyökumppanit esittelivät toimintaansa. 

Kahden päivän aikana tapahtumassa vieraili arviolta 2000 vierasta eri puo-
lilta Suomea. Vieraiden mukaan tapahtuma oli taas hyvin onnistunut. Kuu-
lutko Sukuuni -tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa Suomen tärkeimpä-
nä vuosittaisena sukututkimustapahtumana. 

Jälleen olin mukana Calamnius sukuseuran osastolla siipeilemässä. Tote-
sin jälleen, että vieraat olivat etsimässä omia sukujuuriaan ja vinkkejä tieto-
jen helppoon tallennukseen ja käsittelyyn. 
Sukututkimusohjelman lisukkeeksi oli esillä mielenkiintoisia ohjelmia jotka 
tulostavat sukupuukartan isostakin henkilötiedostosta. 
Useilla osastoilla oli mielenkiintoisia esimerkkejä DNA testien käytöstä su-
kututkimuksen apuna. Yleisön osoittama kiinnostus DNA testausta kohtaan 
osoitti että tämä testaus on yleistymässä.  

Tämän lehden sivulla 8 on yleiskatsaus DNA-testimenetelmistä. 

Mitä DNA-testaus toisi Ignatius sukuisille? Tähän en osaa vastata, mutta 
esitän harkittavaksi, että jonkun miespuolisen suvun jäsenen DNA - näyte 
lähetettäisiin testaukseen.  

Tutkimus kertoisi henkilön esihistoriasta. Se kertoo, mihin ihmiskunnan al-
kuhämärässä syntyneeseen "klaaniin" ja sen sukuhaaroihin henkilön suora 
isälinja ja suora äitilinja kuuluvat. Tutkimuksen myötä selviää, minkälaisen 
vaelluksen esivanhemmat ovat maapallolla tehneet, ennen kuin on päädytty 
nykyisille asuinsijoille Toinen tieto olisi geenisukulaisten löytymisestä.  

Seuraavissa sukutapaamisissa tästä asiasta voisimme käydä keskusteluita 
ja tehdä mahdollisia päätöksiä. 
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  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 

http://www.ignatius-suku.org/
http://www.ignatius-suku.org/
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Hyvät sukulaiset 

Sukuneuvos-
ton syksyn 
kokous pidet-
tiin etäkokouk-
sena sähkö-
postin välityk-
sellä viikolla 
43.  
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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. 

 

Esimerkkejä vanhoista  valokuvista, jotka on poimittu  sukulaisten albumeista  

Katri Herrasen kotialbumeista  

Seija Hartikaisen kotialbumista  Kaarina Koivulan kotialbumista  



Tarjouksen pohjalta on valmisteltu ohjelma sukutapaamiseen 4.7.2015 
 
Klo 11.00 Kokoontuminen Matkailukeskus Pajarin Hoviin 
 Lounas Matkailukeskuksen Ruokalassa. 

Karjalainen pitopöytä nautitaan noutopöydästä, johon kuuluu: 
*neljä erilaista alkusalaattia 
*2-3 lämminruokavaihtoehtoa 
*leipälajitelma ja levitteet 
*kotijuomat 
*kahvi 

Klo 12.00 Siirtyminen erilliseen Matkailukeskuksen kokouskabinettiin 
”Pielisjärven Ignatius-suvun vaiheet”- teemaan liittyvät esityk-
set ja keskustelut. 
*Uutta tietoa Pielisjärven Ignatius-suvun vaiheista Helka Neva-
lainen 

*Kuvakavalkadi vuosien varrelta Tapio Koivula 
*”Pielisjärven Ignatius-suku sodassa 1939-1944”- Hannu Koi-
vula Esityksistä keskustellaan. 
Esitysten lomaan on varattu mahdollisuus yhteislauluille ja 
muille spontaaneille kulttuuriesityksille. 

Klo 14.00 Iltapäiväkahvi 
*kahvileipänä joko makea tai suolainen 

Klo 15.00 Vierailu Kiteen hautausmailla 
Muistamme sukuun kuuluvia vainajia. Matka hautausmaille 
tapahtuu osanottajien omilla autoilla. 

Klo 16.30 Vierailu Kiteen Eläinpuisto ZOO:ssa. 
Kahden kilometrin mittaisen maisemapolun varrella on mah-
dollista tutustua n. 50 eläinlajiin Eläimiä on yhteensä n. 200. 

Klo 18.30 Ostosvierailu PajarinHovin myymälässä 
 
klo 19.30 Järjestetty tapaamisen ohjelma päättyy.  
 

Lähetämme juhlasta lisätietoa ja ilmoittumislomakkeen 2015 alkuvuodesta.  

Pielisjärven Ignatiusten 300-vuotisjuhla 

Sivu 4 

Tuleva sukukokous 2017 

 
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 sukuneuvosto 
myöhemmissä kokouksissaan. 
Tila ja majoitusvaraukset Bomban talolle huolehtii sihteeri. 
 

Ignatius Uutiset  



 

Ignatiukset sodassa - Hangon rintama 
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Jämön saari, majuri Stockelberg Hanko, 

Hangon lohko 1941.07.03 SA-kuva 

Hangon rintama kesällä 1941 
 
  Hangon rintama syntyi  kevättalvella 1940 talvisodan  aseleponeuvotteluissa, 
joissa Neuvostoliitto vaati Hangosta vuokra- aluetta sulkeakseen Suomenlah-
den. Vuora- alueen raja kulki Hankoniemen tyvessä Storholmen saaresta 
Skogbyn kylään, jolle linjalle myös hangon maarintama muodostui. Lisäksi 
alueeseen kuului lukuisia saaria Hangon länsi- ja itäpuolella. Lauri Koivula 
palveli tällä rintamalla kesällä 1941 11 rajakomppaniassa  Bromarvin lohkolla 
vuokra- alueen länsipuolella. Ohessa oleva taistelukuvaus on juuri tältä lohkol-
ta. Siitä saa varsi hyvän kuvan siitä mitä saaristotaistelut olivat Hangon ympä-
ristössä. Lauri Koivula sairastui keuhkotautiin syksyllä ja hänet kotiutettiin ke-
vättalvella 1942. Ketään 11 rajakomppaniassa palvelleita veteraaneja ei ole 
elossa, joten yksityiskohtaisten tietojen saaminen on jo myöhäistä. 

 

Lieksassa 23.11 2014 Hannu Koivula 

""Molotovin coctaili"" 

Hanko, Hangon lohko 1941.07.01 SA-kuva 

Hangon rintama heinäkuun 30 päivä. 
 

Gunnarsholmin, Furuön ja Enholmin menetys 30.07 1941 
 

  ”Bromarvin lohkolla tilanne pysyi suhteellisen rauhallisena kaksi viikkoa 
heinäkuun lopulle. Suomalaisten kokonaisvahvuus Gunnarsholmissa oli 52 
miestä, kolme moottori- ja viisi soutuvenettä, kaksi konekivääriä ja seitse-
män pikakivääriä. Venäläisten mieshukkaa kärsinyt Graninin  iskupataljoona 
muodostettiin uudelleen Hangossa, josta se palasi täydennettynä. Tavoittee-
na oli jatkaa hyökkäystä Horsön saariryhmässä heinäkuun 30. päivän vas-
taisena yönä. Ensimmäiseksi eteni pataljoonan tiedustelupartio heti puo-
lenyön jälkeen Stackörnistä matalikkoa myöten kahlaamalla Gunnarsholmin 
lounaiskärkeen. Savunsekaisen sumun ja pimeän turvin vihollinen pääsi 
aivan suomalaisasemien eteen. Lyhyen kiivaan laukausten vaihdon partio 
joutui kuitenkin kahlaaqmaan takaisin omalle puolelleen. Suomalaisista kaa-
tui jääkäri Paavo Leino ja venäläisistä muun  muassa komppanian päällikkö 
ja yksi politrukki. 
  Klo 02.00 vihollinen ampui Stackörnin suunnalta valoraketteja ja lähti sa-
malla uuteen hyökkäykseen Gunnarsholmiin ja edelleen kohti Furuöytä ja 
Elmholmia. Hyökkääjän voima oli suuri ja he hyökkäsivät katkeamattomana 
virtana. Savusumussa ja pimeässä syntyi kiivaita taisteluja, joissa suomalai-
set konekiväärimiehet kaatoivat hyökkääjiä kasapain. Matalan salmen yli 
raivokkaasti rynnänneet neuvostojoukot joutuivat polkemaan kaatuneita to-
vereita jalkoihinsa. Kun hyökkääjien avuksi liittyi Hangon ja Russarön järei-
den pattereiden tykkituli sekä kevyen tykistön ja kranaatinheitinten ammuk-
set, suomalaiset luopuivat etuvartioasemistaan ja vetäytyivät tappioita kärsi-
en Storholmiin pääpuolustuslinjalle. Kaiken lisäksi suomalaisten tykistön 
oma tulituki myöhästyi pahasti. Furuössä 26 suomalaista piti taistellen puoli-
aan yli kaksi  tuntia, jolloin sieltäkin oli vetäydyttävä lahden yli Furuholmiin 
noin klo 03.30. Vihollistulessa pari pakovenettä kaatui ja upposi, jolloin mie-
histö pelastautui uiden. Venäläiset valtasivat heinäkuun lopussa myös Elm-
holmin ilman taistelua, koska suomalaiset olivat poistuneet sieltä ylivoimai-
sen vihollisrynnäkön alta. Venäläiset eivät jatkaneet eteenpäin hyökkäystä  
pääpuolustuslinjaa vastaan, joskin he tulittivat sitä tykistöllä ja kraatinheitti-
millä. Kenraalimajuri Kabanov palkitsi taistelun jälkeen kapteeni Boris Grani-
nin ”Punaisen lipun” kunniamerkillä. Suomalaisten mukaan omat tappiot oli-
vat 17 kaatunutta ja kadonnutta. Venäläiset ilmoittivat tappioikseen viisi kaa-
tunutta ja 14 haavoittunutta, mikä ei lainkaan vastannut todellisuut-
ta.”Lainaus on 2011 ilmestyneestä Antero Uiton ja Carl- Fredrik Geustin te-

oksesta:  Hanko toisessa maailmansodassa   
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Talvisodan evakkona Pajujärvellä 

Ignatius Uutiset  

Mirjam Miettisen muisteloita Koivulan naisista ja isä Mikosta sota-

aikana 
 
Talvisodan sytyttyä äiti Anna ja perheen nuorimmaiset Vieno ja Mirjam lähti-
vät evakkoon Savoon Pajujärven Luhinkylään. Isä Mikko ja sisko Lahja jäivät 
kahdestaan vielä Pielisjärvelle Koivulaan. Taisteluiden kiivastuttua myös isä 
tuli Savoon evakkomökkiin ja Lahja töihin Pajujärvellä olevaan sotilassairaa-
laan apuhoitajaksi. Mirjam muistaa isänsä piilottaneen lumihankeen kellarista 
marjapullot ja purkit ennen lähtöään Savoon. Kuormassa oli villasäkkejä neu-
lomistarvikkeiksi. Evakkomökissä oli tupa ja kammari. Kammarissa asusti 
toinen evakkoperhe (äiti ja tyttö). Mirjamin kokemus savolaisten suhtautumi-
sesta heihin evakkoihin oli myönteinen. Hän muistaa heidän saaneen lahjak-
si eräältä perheeltä juomalasit. Välirauhan tultua perhe palasi takaisin Koivu-
laan ja pikkutytöt jatkoivat koulunkäyntiä Korisevan koulussa.  
Talvisodan aikaan oli myös sisko Aili Pajujärvellä sotilassairaalassa töissä. 
Hän toimi Mirjamin muistaman mukaan pääkokkina. Myöhemmin Aili palasi 
Koivulaan auttamaan karjanhoidossa, jossa hän oli erityisen taitava. 
Vanhin sisko Katri toimi lottana talvisodan aikana ilmavartioinnissa Kylänlah-
den Virsuvaarassa. Lotat päivystivät näköalatorneissa ja tiedottivat havaitse-
mistaan viholliskoneista. Jatkosodan aikana hän oli emäntänä ruokakant-
tiinissa Lieksassa. 
Muistelot kirjasi Anna-Maija Martelin 
 

Helka Nevalaisen lisäyksiä edelliseen 
 
Nykymaailmassa on vaikeaa kuvitella, millaista oli evakossa kylmänä sotatal-
vena. Pienenä Koivulassa makasin joskus välihuoneen pöydän alla ja ihmet-
telin pöydän kannen alapuolella olevaa tekstiä ”M. Koivula Pielisjärvi”. Evak-
komatkaa varten omistajan nimi oli merkitty kalusteisiin. 
Koivulan sotakirjeet vahvistavat, että Mikko ja Anni Koivulan perhe oli talviso-
dan aikana evakossa Pajujärvellä. 
Katri Virsuvaaralta joulun alla 1939 lähetetyssä kirjeessään toivoo, että isä 
Mikko on löytänyt perheensä ja suree, että evakkoasunto on kylmä.  
Helsingistä tammikuun 1940 alussa tulleessa kirjeessä Helena Herranen ih-
mettelee siskolleen Annille perheen seikkailurikasta evakkomatkaa ja sanoo:  
”Hyvä, kun sait ne pienimmät suojaasi ja myöskin Mikon, joka teistä kaikista 
siellä huolehtii. – Kun olin kuullut, että nurmekselaisten oli pitänyt lähteä omil-
ta paikoiltaan niin arvasin että teidänkin on täytynyt lähteä”.  
Tammikuun puolessa välissä Katri kirjoittaa Virsuvaaralta ja kehottaa isäänsä 
hakemaan valtiolta rahaa, jota on luvattu maksaa evakkoon joutuneille ruoka-
aineiden ostoa varten. Meijeriltä tulossa olevaa rahaa varten Katri sanoo, 
että rahoja voi kysyä Kiuruvedeltä, jonne Pielisjärven Osuuskassa on sijoitet-
tu.  
Katri kertoo kuulleensa, että Lauri on vapaaehtoisena ilmoittautunut kouluun 
rintamalle menoa varten ja Pentti on vähän sairastanut ja tullut toistaiseksi 
Lapinlahdelle.  
Lisäksi Katri sanoo olosuhteista Koivulan mailla:” Kotipuolella ei kuulu olevan 
muita kuin kissan ja koiran jälkiä. Tiet on kaikkialta tukittu aivan ylipääsemät-
tömin estein. Kivivaaran rintamalla on ollut aina vain kahakoita.” 
Seuraavassa kirjeessä Katri pahoittelee, ettei hän huomannut Koivulaan jää-
nyttä hillosaavia, arvelee että voisi joskus suksilla käydä sitä hakemassa 
mutta matkaa kotiin on kolmattakymmentä kilometriä. 
Helmikuussa Katri kertoo, että hillosaavi on toimitettu Pajujärven pysäkille ja 
hän on maksanut rahdin. Lisäksi hän on kuullut, että Koivulan sonni on jos-
sain lähistöllä elossa. 

Evakot palaavat Helsinkiin 1940.03.01 
SA-kuva 

Evakkoja Kotkassa ja Heinolassa 
1939.11.01 

Evakkoja Kotkassa ja Heinolassa 
1939.11.01 

Evakkoja palaamassa takaisin Karjalaan 
SA-kuva 



    

 

 

 

 

 

 

Kenr. Hägglund tarkastaa joukot Joen-
suussa 1940.05.19 SA-kuva 

Talvisodan evakkona Pajujärvellä 
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Olemme onnitelleet tänä vuonna seuraavia merkkipäivän 

viettäjiä  

50 v. Anne Väisänen 18.2.2014 
60 v. Anneli Kotisaari 25.9.2014 
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Pajujärven vuonna 2010 ilmestyneessä kyläkirjassa löytyy tietoa talvisodan 
evakoista 
Luhilla Huovilan talossa 7 henkeä Pielisjärveltä: 
Anni Koivula s. 1889 
Alvi Koivula s. 15.2.1917 
Raili Annikki Koivula s. 19.6.1938 
Helmi Koivula s. 1914 
Vieno Koivula s. 1928 
Mirjam Koivula s. 1929 
Martta Ignatius s. 1886 
 
Kotalahden talossa 10 henkeä Pielisjärveltä: 
Eila Rantala s. 3.5.1926 
Eemeli Honkanen s. 10.8.1927 
Lea Repo s. 23.4.1935 
Raili Kivinen s. 26.3.1938 
Mikko Ignatius s. 5.9.1898 
Iida Ignatius s. 5.8.1908 
Unto Ignatius s. 30.8.1928 
Inkeri Ignatius 6.1.1931 
Marketta Ignatius s. 10.3.1938 
Jouko Ignatius s. 16.8.1933 
 
Vartiaisen Alilammin talossa 15 henkeä Pielisjärveltä: 
Eeva Ignatius n. 60 v. 
Hilma Ignatius n. 19 v. 
Olavi Ignatius n. 13 v. 
lisäksi Pehkosia ja Saveliuksia 
 
Pajujärvelle 6.12.1939 saapuneeksi merkittiin  Pielisjärveltä 239 henkeä ja 
Lieksasta 9 henkeä. 
Irrallisilla lapuilla lisää nimiä (myöhemmin tulleita). Pajujärven taloihin / mök-
keihin tilapäisesti sijoitettujen henkilöiden lukumäärä nousi 348 henkeen.  

 

Evakkoja Tyrjä-Parikkala 1943.03.15 
SA-kuva 

Talvisodan evakkona Pajujärvellä 

Kaarina Koivulan kotialbumista  

Kanttiini tullut etulinjaan Hanko 1941.08.02  
SA-kuva 
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Miesten isälinjat Suomessa 

Ignatius Uutiset  

  
 Geenisukututkimus eli geneettinen genealogia on sukututkimuksen tekemistä 
genetiikan menetelmin. Tiettyjä DNA-jaksoja vertailemalla voidaan arvioida 
yksilöiden sukulaisuussuhteita ja viimeisimmän yhteisen esivanhemman 
elinajankohtaa. Ihmisryhmien välisten geenivertailujen kautta voidaan selvittää 
kansojen välisiä sukulaisuussuhteita, alkuperää ja muuttoliikkeitä pitkien aiko-
jen takaa. 
Geenisukututkimus on nykyaikainen tutkimuksen ala, joka lähti voimakkaa-
seen kasvuun vuosituhannen vaihteessa. Vuodesta 2000 alkaen kuka tahansa 
on voinut teettää DNA-tutkimuksen itsestään lähettämällä solunäytteensä tut-
kittavaksi johonkin kaupalliseen DNA-testilaboratorioon ja verrata omia tuloksi-
aan muiden osanottajien tuloksiin. Vuoden 2012 huhtikuussa yhdysvaltalainen 
Family Tree DNA ilmoitti rekisterissään olevan jo 370 000 näytettä.  
 

DNA-testillä voidaan selvittää muun muassa:  
- kahden yksilön keskinäinen sukulaisuus 
- saman sukunimen kantajien keskinäinen sukulaisuus 
- yksilön isä- tai äitilinjan historia 

Lisäksi voidaan selvittää yksilön biomaantieteellistä ja etnistä taustaa sekä 
kansojen muuttoliikkeitä ja geneettistä historiaa. 
 
Yleisimmät geenisukututkimustestit ovat sukupuolikromosomeilla tehtävät Y-
DNA-testi eli isälinjan tutkimus ja mtDNA-testi eli äitilinjan tutkimus.  

Isälinjan tutkimus 
Y-DNA-testissä tutkitaan henkilön isälinjaa hänen Y-kromosominsa markkerei-
den kautta. Y-kromosomi periytyy isältä pojalle lähes muuttumattomana, joten 
miehet joilla on lähes identtinen Y-kromosomi jakavat yhteisen esi-isän lähei-
sessä menneisyydessä. Y-kromosomeissa tapahtuneiden mutaatioiden sijain-
nista ja määrästä voidaan nähdä kahden sukulinjan erkaantumisen ajallinen 
järjestys ja yrittää päätellä kahden sukulinjan erkaantumisen ajankohta.  
Mitä useampi markkeri Y-kromosomista tutkitaan, sitä tarkemman tuloksen 
testi antaa. Testejä on saatavilla 12 markkerista yli 100 markkeriin.  

Äitilinjan tutkimus 
mtDNA-testissä tutkitaan äitilinjaa mitokondrion DNA:n kautta. Mitokondrion 
DNA periytyy äidiltä lähes muuttumattomana kaikille jälkeläisille, niin pojille 
kuin tyttärillekin. mtDNA-testi ei anna yhtä tarkkoja tuloksia kuin Y-DNA-testi.  
 

Suhde perinteiseen sukututkimukseen 
DNA-sukututkimus ei voi korvata tai olla vaihtoehto perinteiselle sukututkimuk-
selle. Se voi kuitenkin rikastaa perinteistä sukututkimusta tuomalla esille sa-
moista esivanhemmista polveutuvia sukulaissukuja. Se löytää etäisiä, ennen 
tuntemattomia sukulaisia. Lisäksi DNA-sukututkimus voi vahvistaa perinteisen 
sukututkimuksen epävarmoja sukulaisuustietoja. Se voi myös kumota tietoja 
tai vankkoja uskomuksia, joiden varaan perinteistä sukututkimusta on raken-
nettu. On hyvä muistaa, että perinteinen sukututkimus nojautuu mm kirkonkir-
joihin, joiden tiedoista keskimäärin yli 5% on virheellisiä. DNA-tutkimusta voi-
daankin käyttää jo tehtyjen sukututkimusten tarkastamiseen.  
 
Tutkijat ylläpitävät erilaisia DNA projekteja. On olemassa mm. maantieteellisiä 
projekteja kuten Vienan Karjalan DNA-projekti ja Viitasaari DNA –projekti. Su-
kunimiin perustuvia projekteja yleensä ylläpitävät sukuseurat kuten esim. Hil-
tunen, Marttinen jne. Suomi DNA -projektissa on tällä hetkellä (10/2014) mu-
kana 4400 harrastajaa.  
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Sukumme vanhin Mirjam 
Miettinen vietti 85-
vuotispäiviään 18.10.2014 
Kuopiossa lähisuvun kes-
ken. Kaikkien läsnäolijoi-
den yllätykseksi ja ihastuk-
seksi hän esitti tilaisuudes-
sa lempirunonsa ylväästi 
ja sujuvasti. Runo oli Kaar-
lo Sarkian Älä elämää pel-
kää. Kuva on otettu lausu-
mishetkellä 

Olemme onnitelleet tänä vuonna seuraavia merkkipäivän 

viettäjiä  

50 v. Anne Väisänen 18.2.2014 
60 v. Anneli Kotisaari 25.9.2014 
85 v. Mirjam Miettinen 18.10.2014  



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 

Siksi on tärkeää ilmoittaa: 
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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 

 
 

Ignatius Uutiset  

  
  
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. 

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 
seikkuhar@gmail.com 
 

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 Joulua ja  Riemullista Uutta Vuotta 2015 

 

 Tapio Koivula     Raimo Koivula 

Ignatius Uutiset  

Jäsenmaksuja puuttuu vuodelta 2014  
 

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

Jäsenmaksu vuodelle 2015  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2015 jäsenmaksu 10 € pyy-
detään suorittamaan seuran pankkitilille 15.01.2015 mennessä 
 
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. 
 

Maksun voi suorittaa joko verkkopankin kautta tai tilisiirtolomakkeella. 
Muistakaa mainita maksamisen yhteydessä jäsenmaksun suorittavan/ suorit-
tavien henkilöiden nimet. 


