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Tervehdys arvoisat sukulaiset
Sukuseuramme vuoden kohokohta oli Pielisjärven Ignatiusten 300vuotisjuhlatapahtuma Kiteen Parjarinhovissa. Meitä Ignatius-sukuisia oli koolla 30
henkeä. Erityisen iloisia olimme Bengt ja Bodil Peterssonin läsnäolosta.
Ohjelmassa oli tietoa sukututkimuksen viimeaikaisista vaiheista. Sota-ajan tapahtumat olivat myös mukana ohjelmassa. Loppukevennyksenä ja keskustelun kirvoittaja
oli kuvaesitys Lahja Peterssonin kotialbumeista.
Menneen kesän epävakaiset säät muuttuivat hetkeksi normaalin heinäkuisen oloiseksi. Näin, me hotellissa ja mökeissä yöpyjät saatoimme viettää iltaa Pajarinhovin terassilla.
Tapahtumapäivään toi mielenkiiltoisen lisän Ignatuis-sukupuun esittely. Nyt on käytössä ohjelma, jolla saamme tulostettua kaikki sukutietokannassa olevat Mårten Ignatiuksen suorat jälkeläiset samaan ”puuhun”. Sukupuu on helposti päivitettävissä, kun
saadaan uusia tietoja sukulaisista. Tämän lehden liitteenä on päivitetty sukupuu.
Jo neljättä kertaa osallistuimme lokakuussa Vantaan Seudun Sukututkijoiden vuotuiseen Kuulutko Sukuuni – tapahtumaan. Järjestäjien saaman palautteen mukaan tapahtuma onnistui hyvin ja tapahtuma tarjosi taas kävijöille paljon uutta ja mielenkiintoista. Kaksipäiväisessä tapahtumassa vieraili järjestäjien arvion mukaan yli 2000
henkeä. Viikonlopun aikana oli yleisöllä mahdollisuus tutustua sekä sukututkimuksen
että sukuharrastuksen eri muotoihin. Tapahtumassa oli 90 näyttelyosastoa, yleisöluentoja sekä opastusta sukuharrastukseen.
Vantaan tapahtumapäivien aikaan tuli vaimolleni Annelille Ignatius-suvun kannalta
mielenkiintoinen yhteydenotto. Eric Pykonen USA:sta pyysi Annelia Facebook kaveriksi. Asiana oli Martin Ignatius. Eric oli löytänyt Annelin kotisivuilta siellä olevat Ignatiukset ja sen jälkeen hän löysi Annelin Facebookista. Lisää sivulla 4
Tämän lehden pääjuttuna on yksi Ericin lähettämä sikäläisen ”Kuka kukin on” -kirjan
juttu Georgesta ja Olgasta
Perinteinen lähteisiin perustuva sukututkimus on saamassa merkittävän lisätuen geneettisistä lähteistä eli DNA tutkimuksista.
Puheenjohtajana olin valmis tilaamaan ja tekemään DNA-testin. Testin tein
21.10.2015, jolloin postitin lähetyksen Texasin Houstoniin.
Ensimmäisenä valmistui Family Finder testi. Tämä on nk. serkkutesti. Tässä testissä
löytyi n. 1700 osumaa.

Toimitus:
Tapio Koivula
Raimo Koivula
Lehden ulkoasu:
Tapio Koivula
Anneli Kotisaari

Toinen testi valmistui 14.12.2015, Y-DNA eli isälinjatesti. Tämä testi antaa alustavan
haploryhmän, joka on meille I-M253
Ignatiusten haploryhmä I-M253 on syntynyt ryhmästä I-M170, joka oli läsnä muinaisessa Euroopassa jo viimeisen jääkauden aikana. Uusin tutkimus on ajoittanut Ignatius ryhmän syntymän tapahtuneeksi noin 3200 – 3700 vuotta sitten. Mutaatio on
tapahtunut alueella, joka nykyään on Etelä-Tanskan ja Saksan rajamailla ja sieltä
levinnyt Ruotsiin, Norjaan, Suomeen ja Islantiin. Huomattavia määriä löytyy myöskin
Keski-Euroopasta ja Brittein saarilta.

Painotyö:
Joensuu / Raimo Koivula

Suomessa haploryhmä I-M253 keskittyy Länsi-Suomeen ja Satakuntaan. ItäSuomessa on selkeästi toinen haploryhmä ( N ) yleisempi. Historioitsijat uskovat, että
Tanskalaiset Viikingit ovat olleet ne, jotka alun perin saivat meidän ryhmämme leviämään, ensin rannikkoalueille mistä sitten ovat levinneet sisämaahaan.

Vuosikerta – 3
Toukokuu 2015 n:o 2

Tapio Koivula

Kansikuva :
Sea-Breeze II (1945), v 1953
New Port Dock -satamassa.
Laiva oli Eric Pykosen isoisän
Uno Arvi Pykosen kalastusalus.

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
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Hyvät sukulaiset
Sukuneuvoston syksyn kokous pidettiin sähköpostikokouksena.20-30.lokakuuta
2015
Seuraava kokous on toukokuussa 2016 Seija Hartikaisen kotona. Kontiolahdella.

Suvun tietojen tallennustyö 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 sukupolville.

Pielisjärven Ignatiusten Sukukokousohjelma 2017
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n toisen varsinaisen sukukokouksen 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 palveluineen tarjoaa monipuoliset edellytykset onnistuneen kesätapaamisen järjestämiseen. Tapahtumanohjelmasta päättää sukuneuvosto
myöhemmissä kokouksissaan.
Tila ja majoitusvaraukset Bomban talolle huolehtii sihteeri.
Alustava ohjelma Sukukokous- ja Sukutapaamispäivälle 1.7.2017
Klo 11.00 Kokoontuminen Bomban talolle. Lounas Bomban ravintolan noutopöydästä.
Klo 12.00 Siirtyminen Kalevan Hovin kokoustiloihin. Pielisjärven Ignatiusten
Sukuseuran sukukokous

Samoin jatkamme vanhojen sukua ja sukutapaamisia koskevien
kuvien, kirjeiden ja muiden dokumenttien 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 välittömästi skannauksen jälkeen
lähettäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

Klo 14.00 Iltapäiväkahvi kokoustilassa. *kahvileipänä joko makea tai suolainen
Klo 14.30 Esityksiä ja keskusteluja teemalla
- ”Pielisjärven Ignatius-suvun 3 vaiheet”
- Erityisenä aiheena tulee olemaan DNA - tulokset ja sen antamat mahdollisuudet Pielisjärven Ignatius- suvun sukututkimuksessa.
Klo 17.00 Laivaristeily Pielisellä. Risteily toteutetaan Pielisen VIP- Risteilyt
Oy:n M/S Serena nimisellä laivalla. Risteilyn aikana järjestetään erilaista
kulttuuriohjelmaa.
n. klo 19.00 Järjestetty tapaamisen ohjelma päättyy.

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

Sivu 4

Ignatius Uutiset

Ignatius sukuhaara löytyi USA:sta

Takana: Mary ja Waino,
Edessä: Martin, George, Anna Ignatius ja Jessie
Lapset ovat Eric Pykosen isoisän
serkkuja, Anna heidän äiti ja Mary on
lasten täti.
George on tällä sivulla alkavan
George ja Olga jutun päähenkilö.

Eric, Cameron ja Stephanie

Kuulutko Sukuuni - tapahtuman
aikaan tuli lauantai-iltana
10.10.2015 Annelille Kotisaarelle Ignatius-suvun kannalta mielenkiintoinen yhteydenotto.
Eric Pykonen USA:n Vancouverista (Washington) pyysi Annelia
Facebook kaveriksi ja asiana oli
Martin Ignatius.
Eric oli löytänyt Annelin kotisivuilta siellä olevat Ignatiukset ja
sen jälkeen hän löysi Annelin
Facebookista.
Kahden tunnin chattailun jälkeen
tuli paljon uutta tietoa USA:n
serkuista.
Eric (s. 1974) on Martti Ignatiuksen (s. 1831) ja Helena Partasen tyttären pojanpojan poika.

Ericillä on puoliso ja yksi poika.
Eric on innoissaan uusista sukulaisista ja yhteydestä suomeen.
Annelin saatua Helka Nevalaiselta Hazel Ignatiuksen v. 1996 lähettämät
tiedot, hän vein ne mukaan Ignatius-tietoihin ja teki Ericille dokumentin tarkistuksia ja lisäyksiä varten.
Eric kertoi iloisena, että hän on nyt saanut tietoa Hazelin perheestä, jonne
yhteydet ovat katkenneet ilmeisesti jo ennen Ericin syntymää v. 1974.
Yhteydenpito Annelin kanssa on jatkunut aktiivisena. Lisää tietoa USA:n sukuhaarasta on Anneli saanut Ericiltä myös kuvien muodossa. Saamiaan kuvia hän on tallentanut tietokoneelleen.
Helka Nevalainen käänsi Ericin lähettämän kopion paikallisesta "Kuka Kukin
on" kirjasta, jossa on mm. Ignatiuksista mielenkiintoisia juttuja.
Käännös Georgesta ja Olgasta on lehtemme pääjuttu.
Tiedot yllättävistä USA:n serkuista Anneli on lisännyt Pielisjärven Ignatiusten
päivittymässä olevaan sukupuuhun.

Ignatius George ja Olga
Teksti on henkilöbiografiasta, joka koskee suomalaisia siirtolaisia, painovuosi 1977 tai 1978, s. 970-974
George Edward Ignatius syntyi 20.8.1896 Antracite-nimisessä, viisi mailia
itään Banffista sijaitsevassa pienessä kaivoskaupungissa (Albertan territoriossa Kanadassa), jossa hänen isänsä (Martin Ignatius 1865-1904) työskenteli hiilikaivoksessa. Perhe muutti Antracitesta Buttiin (Montana, USA). Siellä
hänen äitinsä (Anna Ignatius 1865-1936) piti majataloa. Isän kuoleman jälkeen äiti piti viisaana lasten vuoksi lähteä pois isosta kaupungista. Niinpä
hän palasi Kanadaan ja toivoi löytävänsä maatalon, jossa voisi kasvattaa
lapsensa.
George saapui uudelle kotiseudulleen, maatilalle rek.nro SW 18-39-2-W5, 9vuotiaan herkässä iässä äitinsä, kahden veljensä ja kahden sisarensa kanssa vuonna 1905.
Vaikka lapset olivat hyvin nuoria, heidän oli pakko auttaa maatilan töissä.
Jokainen teki sen omalla tavallaan. George päätti auttaa äitiä rakentamalla
aidan kotitilan ympäri.
Kymmenvuotiaana George meni töihin maanviljelijä Charles Urichin maatilalle, joka sijaitsi Bentleystä länteen. Siellä hän teki töitä puimakoneen käyttäjäporukassa, joka leikkasi viljanippujen siteet kun ne syötettiin puimakoneeseen.
Maataloustyöstä saatujen tulojen lisäksi George työskenteli hiilikaivoksissa
Nordeggissa ja oli kotona apuna pellonraivaustyössä. 1920-luvun alussa,
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… jatkuu
28-vuotiaana juuri ennen naimisiinmenoaan George osti kotitilansa naapurista Henry Talsonilta oman maatilan, rek.nro SW 19-39-2-W5.
Pankista oli vaikea saada lainaa, eikä Georgella ollut rahaa naimisiinmenoa
varten. Onneksi Rudolph Stopsen lainasi hänelle 350 dollaria hääkulujen
kattamiseksi. Pastori Churchill vihki Georgen avioliittoon 21vuotiaan Olga
Mary Huhtalan kanssa 13.7.1925 United Church-kirkossa Red Deerissä.
Olga oli Abram ja Mary Huhtalan vanhin tytär. Hän syntyi 10.2.1904 kotitilallaan, joka sijaitsi mailin verran länteen Benaltosta. Olga kävi koulua Melitassa. Opiskelu vaikeaa sillä hänen täytyi avustaa maatilan töissä kevät- ja syksykuukausina. Niinpä hän pystyi käymään koulua vain talviaikaan.
Kesäisin Olgan päivittäisenä tehtävänä oli paimentaa karjaa ratsain. Aitoja ei
ollut ja karjalla oli maileittain vapaata maata laitumena. Hyvin usein joku
saattoi eksyä laumasta ja karanneen etsintä saattoi kestää päiväkausia.
Usein Olga muistelee tapahtumaa, joka sattui karjaa etsiessä.
Olgan Daisy-hevonen oli hyvin temperamentikas ja kun se vaistosi auton,
joka seurasi sitä valtatiellä 11, se halusi pysyä auton edellä. Tämä onnistuikin noin kolmen neljännesmailin verran kunnes Olga päätti poistua valtatieltä
ja kääntyi sivutielle. Silloin auto pysähtyi ja hänelle huudettiin: ”Nuori neiti,
teidät on nyt kuvattu filmille”. Autossa olevat miehet olivat filmanneet hänen
hienon ratsastussuorituksensa.
Esteratsastus oli tuttua tuohon aikaan. Olga ja naapurin lapset hyppyyttivät
hevosiaan aitojen ylitse. Olga oli päättäväinen luonne ja hän kykeni tekemään töitä miesten rinnalla.
Hän oli kiinnostunut näyttelemisestä ja vapaa-aikanaan esitti rooleja suomalaisissa näytelmissä, joita esitettiin paikallisissa haaleissa kuten Elspethissä,
Libertyssä, Codnorissa (Oras) ja Eckvillessä.
Talvisin vuosina 1922, -23 ja -24 Olga oli töissä Silvan Lake -hotellissa, jonka omisti hra Hazelwood. Se sijaitsi pääkadun (Main Street) luoteiskulmassa. Hän työskenteli myös kahvilassa, joka sijaitsi nykyisen Mayfairtavaratalon paikalla. Hän sai palkkaa 15 dollaria kuussa.
George toi nuorikkonsa äitinsä kotiin, jossa he asuivat kaksi vuotta. Tytär
Edith Helen syntyi 1926. Jouluaattona 1927 he muuttivat omaan kotiin. Se
oli raamitalo (frame building), jossa oli 4 huonetta, ja sen mitat olivat suunnilleen 20 jalkaa x 24 jalkaa (6 x 7 m). Tämä mukava joululahja toi heille paljon
iloa. Hitaasti maatilasta tuli totta, pystytettiin karjasuojat, paja, kanala ja suomalainen sauna. Rakennukset tehtiin omalta maalta veistetyistä tukeista.
Nuo olivat aikoja, jolloin dollari oli arvossaan (dollar was a dollar). Olga ja
George pystyttivät siis ensimmäisen talonsa vuonna 1927.
Seuraava kustannuslaskelma kertoo, mitä neljän huoneen yksikerroksisen
asuintalon rakentaminen maksoi:
sementti 10.00 $
naulat 17.35 $
puutavara 217.25 $
ovet ja ikkunat 41.10 $
ukkosenjohdattimet 35.00 $
myrskyikkunat 42.00 $
lukot ja saranat 9.45 $
päreet 30.00 $
laasti, tiilit, kalkki 62.25 $
viimeistelypuutavara 68.45 $
ikkunastopparit 1.00 $
maali ja lakka 47.00 $
työ 172.60 $
kotelointi (casings) 5.35 $
varjostimet (screens) 5.00 $
myrskyovet 6.00 $
lattiamateriaali ja tapetti 17.25 $
sekalaiset kustannukset 44.40 $
Yhteensä talon kustannukset olivat 832.05 $.

Olga ja George Ignatius - 1925
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Jutun kuvat ovat 20– ja 30– luvun
Amerikan ajalta

Hazel Eilleen Ignatius syntyi 16.4.1929 kotonaan. Ala-asteen luokat hän kävi
Saima –koulussa, 10. luokan Red Deer High –koulussa ja Composite High –
koulun avaamisen jälkeen hän kävi 11. luokan siellä. Lokakuussa 1951 hän
meni töihin Provincial Training School –oppilaitokseen Red Deerissä ja oli
siellä töissä toukokuuhun 1953 saakka, jolloin hän irtisanoutui isänsä kuoleman takia. Kahden vuoden ajan hän auttoi äitiään kotitilalla. Hän avusti tukkipuiden siirtämisessä. Niistä myöhemmin veistettiin yli 15.000 metrin verran 5
senttiä paksua ja 15 senttiä leveää lautatavaraa. Alkuvuodesta 1956 Hazel
sai työpaikan Alpha Plant –tehtaan siipikarjaosastolla Red Deerissä. Joulukuun alussa 1957 avattiin uusi hoivakoti nimeltään Deerhome. Siellä Hazel on
työskennellyt viimeiset 20 vuotta. Hän oli ensimmäisiä työntekijöitä ja pysyi
toimessaan näihin päiviin saakka (1957-77). Hän asuu yhdessä äitinsä ja isäpuolensa kanssa Sylvan Lakessa. Vuonna 1976 hän kävi äitinsä kanssa isoäitinsä kotimaassa Suomessa. Samalla matkalla hän vieraili Neuvostoliitossa
ja Virossa. Hazel matkustaa mielellään ja pitää kalastamisesta ja retkeilystä
luonnossa.
Taistelu olemassaolosta oli kovaa 30-luvulla. Karja, erityisesti siat, olivat arvottomia, niitä tuskin kannatti kuljettaa Benalton markkinoille. Kaikki teurastettiin ja käytettiin laardin ja saippuan valmistukseen ja liha syötettiin kanoille.
Pekonia tehtiin kotona ja säilytettiin jyvälaareissa, joissa jyvät pitivät kosteuden poissa.
Vilja oli myös arvotonta. Kaurasta, silloinkin kun sille oli kysyntää, maksettiin
vain kolmesta neljään senttiin vakalta (bushel = 36,4 litraa). Vehnästä sai 18
senttiä ohrasta neljä senttiä vakalta. Omaan käyttöön jauhot saatiin vehnästä,
joka jauhettiin Lacombe Flour Millsin myllyssä.
Olga oli innokas puutarhuri ja hänellä oli iso puutarha, josta perhe sai tarvitsemansa vihannekset kuten tomaatit ja kurkut. Tuoreita hedelmiä ei ostettu kaupasta vaan ne kasvatettiin itse kuten vadelmat ja mansikat. Vuoden tärkeimmät huviretket tehtiin poimimaan mustikoita, puolukoita ja karpaloita. Olga
kehitti leiväntekoon oman luontaisen tekniikkansa, jolla hän nyt 73-vuotiaana
leipoo yhä leipänsä. Kaikki vaatteet tehtiin kotona; sukkia ja lapasia neulottiin
koko perheelle.
George oli kiinnostunut urheilusta ja hän kuunteli paristoradiosta jääkiekko- ja
baseballotteluja. Hän oli myös intohimoinen metsästäjä ja kalastaja. Hän toi
kotiin runsaasti kaloja ja riistaa täydentämään tavallista ruokavaliota, joka
koostui lähinnä savustetusta ja säilykeruoasta.
George toimi myös kunnanvaltuutettuna 1938-1941 Lornen piirikunnassa.
Talviaikaan oli omat työnsä. Polttopuut piti kaataa, sahata, pilkkoa ja varastoida. Puu oli ainoa polttoaine, jota käytettiin ruoanlaitossa ja lämmityksessä.
Olga muistelee taloustöitä: hellan ääressä lämmitettiin vettä kuparikattilassa,
samalla kun neljä silitysrautaa oli levitetty liedelle kuumenemaan silitystyötä
varten. Keittovälineet oli pinottu pieneen tilaan. Aina oli liian vähän tilaa.
Noina aikoina vesi piti käsin pumpata pihakaivosta ja kantaa sankoilla sisään
talouskäyttöä varten, vesi ei siis tullut hanasta. Suuri etu oli se, jos talon lähellä sattui olemaan lähde. Karjan juottaminen helpompaa, kun vettä ei tarvinnut
pumpata käsin.
T-mallin Ford hankittiin vuonna 1927 ja se oli ylellisyyttä. Auto helpotti liikkumista paikasta toiseen. Silti nautittiin myös hevosrattailla ajamisesta.
Tiet eivät olleet mitään supernopeita ralliteitä. Soille tehtiin kapulateitä: ensin
asetettiin paaluja vierekkäin ja ne peitettiin sitten mullalla. Rakentaminen oli
tehtävä huolellisesti ja paalut oli aseteltava tiukasti, ettei hevonen putoaisi läpi
ja katkoisi jalkojaan. Tiet paranivat ajan mittaan. Valtatie rakennettiin tilan
ohitse vuonna 1952.
Valoa ei sytytetty katkasijaa kääntämällä vaan oltiin riippuvaisia auringonvalosta. Tehtiin pitkiä työpäiviä aamuvarhaisesta iltahämärään. Kerosiinilamput
ja lyhdyt olivat ainoat valonlähteet vuoteen 1943 saakka, jolloin perhe osti
oman Delco Plant –generaattorin. Siitä saatiin sähkövoimaa valaistukseen,
vaatteiden pesuun ja silitykseen. Vuonna 1949 Calgary Power-sähköyhtiö tuli
pelastajaksi ja asensi sähköjohdot. Siitä alkoi sähkökatkaisimien aikakausi.
Puhelin helpotti elämää, puhelinlinjoja varten jokainen maanviljelijä toimitti
omat puhelinpylväänsä. Usein puhuttiin tuntikausia puhelimessa ja näin naapurit tulivat läheisemmiksi toisilleen.
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Talvisodan evakkona Pajujärvellä

Nuo olivat korkeiden kapeiden separaattoreiden (kermakannujen=Creamer
Cans) aikaa. Kannun pohjassa oli pieni hana (tappi), josta kuorittu maito tuli
ulos ja kerma jäi kannuun. Käsikäyttöistä separaattoria käytettiin eniten kerman erottamiseen maidosta. Kerma vietiin Eckvillen meijeriin (Eckville Creamery) myytäväksi. Myöhemmin tämän korvasi maitoauto (Milk Delivery), jota
Vince Bell ajoi vieden maidot Alpha Meijeriin Red Deerissä. Kahdeksan gallonan (=30 litran) maitotonkat olivat käytössä.
Lisää koneita tuli vähitellen. George osti telaketjutraktorin (caterpillar tractor)
vuonna 1938. Kesäisin hän teki uuden peltomaan raivaustöitä naapureille.
Syksyn myötä tuli sadonkorjuun aika. Tämä tarkoitti viljan leikkaamista ja
lyhteille niputtamista hevosvetoisilla koneilla tai sitten traktorilla (Cat), jolloin
yksi mies käytti niputuskonetta ja toinen traktoria. Kuhilaat Olga ja George
tekivät tavallisesti itse, ilman palkattua lisätyövoimaa.
Sadonkorjuu oli hyvin miellyttävää aikaa vuodesta, kun puimakoneen perässä teki töitä kahdeksan viljankorjausporukkaa niin silloin tiesi, että vuoden
tulo oli pian turvallisesti korjattu varastoon. Viljan puinnin suorittivat Oiva ja
Bill Huhtala, myöhemmin Clarence Anderson ja Oiva Huhtala, sekä myöskin
Martin Delaney Leslievillestä. Viljankorjausporukkaan kuului yleensä 12
miestä.
Viljankorjaajaporukoiden muonittaminen tiesi useiden päivien työtä naisille:
paistettiin leipää, pikkuleipiä, kakkuja, teeleipiä ja piiraita.
Viljan kuljettivat Benaltoon Vehnäpoolin Siiloon (Wheat Pool Elevators) Henry Johnson ja Albert Johnson, molemmat olivat Benaltosta kotoisin.
Perhe asui pienessä talossaan vuoteen 1942 saakka, jolloin taloon rakennettiin lisätilaa ja rakennus oli nyt kooltaan 44 x 28 jalkaa (13 x 8 m).
Vuonna 1946 tytär Edith meni naimisiin Ray Niemelan kanssa, näin he saivat pojan perheeseen. Vuotta myöhemmin Georgesta ja Olgasta tuli ylpeitä
isovanhempia, kun tyttärentytär Dorinda Marlene Niemela syntyi 23.3.1947.
Kahta vuotta myöhemmin, 12.7.1949, syntyi toinen lastenlapsi, tyttärenpoika
Terrance Raymond (Terry) Niemela.
Koneellistuminen eteni ja helpotti työtaakkaa. Leikkuupuimuri korvasi korvasi
vanhat viljankorjuumenetelmät. Sadonkorjuuaikana puimureita käyttivät tavallisesti Ray Niemela, Clarence Anderson ja myöhemmin Psiklan veljekset
(Psikla Brothers).
Perhettä kohtasi suru kun George kuoli 57 vuoden ikäisenä 17.5.1953. Hänet on haudattu Kuusamo -hautausmaalle.
Talonpidon täytyi jatkua. Tyttärensä Hazelin ja palkatun työvoiman avulla
Olga hoiti taidolla maatilaa vuoteen 1955 saakka.
22.12.1955 Olga meni naimisiin Andy Harvilowin kanssa. Yhdessä he hoitivat maatilojaan kunnes molemmat möivät omansa. Olga möi Ted Sailorille
vuonna 1963 mutta piti öljyoikeudet maatilallaan nro SW 19-39-2-W5. Andy
möi omansa Toimi Toloselle. Olga ja Andy siirtyivät eläkkeelle ja muuttivat
Sylvan Lakeen. He asuivat Andyn huvilassa Lakeshore Driven varrella sillä
aikaa kun heidän uusi kotinsa rakennettiin 47A Avenuelle. Uuteen kotiin he
muuttivat jouluna 1963.
Olga hoiti vanhempiaan, herra ja rouva Charles Rauniota kotonaan useita
vuosia heidän kuolemaansa vuonna 1971 ja 1974 saakka. Rva Raunio on
haudattu Kuusamo -hautausmaalle ja Olgan isäpuoli entisen vaimonsa viereen Pine Grove -hautausmaalle Rocky Mountain House -paikkakunnalla.
Olgan lapsenlapsenlapsi, tyttärentytär Bonnie Marie Hietala syntyi 14.3.1972
(Huom!
Hazelin
tiedoisssatänä
15.3.1972)
ja seuraavia
tyttärenpoikamerkkipäivän
Trevor Lee Hietala
Olemme
onnitelleet
vuonna
18.6.1973.
viettäjiä Myöhemmin vielä syntyi pojantytär Karri-Lynn Alane Niemela14.8.1974.
Vuonna
1976Väisänen
tyttärensä18.2.2014
Hazelin kanssa Olga kävi äitinsä synnyinseudulla
50 v. Anne
Suomessa.
Samalla
he
vierailivat
60 v. Anneli Kotisaari 25.9.2014kälyn ja kolmen veljentyttären luona Neuvostoliitossa ja Virossa.
Olga on saanut suuren joukon ystäviä Sylvan Laken kalastus- ja metsästysseuran jäsenien keskuudesta sekä ystäväseuran (Friendship Club) kautta.
Puutarhanhoito ja vapaa-ajan retkeily ovat yhä hänen rakkaimpia harrastuksiaan.
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… jatkuu
Ignatius-suku
Rouva Anna (Ignatius) Knuttila (Huom! menikö Anna Liisa Ignatius os. Loikkanen toisen kerran naimisiin?) asettui asumaan Eckvillen seudulle maaliskuussa 1905 ja valitsi kotitilakseen tilan nro N.W. 18-39-2-W5. Tilasta oli
tehty varaus jo aikaisemmin mutta sitä ei lunastettu ja se palautui takaisin
valtiolle. Tämä oli yksi sellainen tapaus, jossa valtio oli jäänyt voitolle. Tuohon aikaan häijyssä vitsissä sanottiin, että valtio lyö vetoa kymmenen dollaria 160 eekkeriä vastaan, että et saa siitä elantoa kolmeen vuoteen. Tätä
maatilaa oli sanottu vuotavaksi lautahökkeliksi ja kuuden eekkerin pelloksi.
Mutta suurin etu ja houkutin uuden hakijan kannalta oli kaunis kirkas kylmävetinen lähde, joka solisi mäen kupeessa keskellä asuintilaa. Täällä oli ihanteellinen talon ja maatilan paikka. Anna Ignatius oli kuullut, että veden riittävyys voisi olla ongelma tässä maassa. Niinpä tämä pieni puro oli määräävä
tekijä asuinsijan paikasta päätettäessä.
Anna Ignatius jäi leskeksi Buttessa, Montanassa (USA) ja hän päätti, että
kova kaivoskaupunki ei ollut sopiva paikka viisilapsisen perheen elättämiseen. Poikien kannalta olisi parempi muuttaa maatilalle, jossa riittäisi työtä
maan raivaamisessa, auraamisessa, heinänteossa ja viljan korjuussa eivätkä he liikkuisi kaivoskaupungin kovien jengien joukkioissa. Eikä hän koskaan
katunut tätä päätöstä huolimatta kaikista vastoinkäymisistä, köyhyydestä ja
puutteesta, jota perhe kohtasi kun he hitaasti, uuvuttavalla työllä raivasivat
maatilan erämaahan.
Lasten iät vaihtelivat Marysta (Hella Maria) 15 vuotta, joka oli vanhin, 5vuotiaaseen Georgeen (George Edward). Välissä olivat Jessie (Jessie Henna Ingrid) 12 vuotta, Martin (Carl Martin) 10 vuotta ja Waino (Waino Samuel)
kahdeksan vuotta. Äiti oli alun perin tullut Suomesta Yhdysvaltoihin vuonna
1894, Ishpemingiin, Michiganiin. Myöhemmin perhe muutti Washingtonin
osavaltioon ja sitten Anthraciteen Banffin lähellä, jossa nuorin poika George
syntyi. Hän olikin ainoa Kanadassa syntynyt perheenjäsen. Myöhemmin he
muuttivat takaisin Yhdysvaltoihin, Butteen Montanaan, josta lopullinen muutto kotipaikalle Kanadaan tapahtui.
Kaikki perheenjäsenet jäivät kotipaikkakunnalleen vakituisiksi asujiksi. Mary
meni naimisiin herra G.K. Delaneyn kanssa ja he saivat Ingrid-tyttären, josta
tuli Rva Oiva Huhtala ja pojan, Martin Delaneyn, joka asui ensin Leslievillessä muttta nyt Red Deerissä. Mary meni myöhemmin naimisiin Hra Otto Hillin
kanssa ja he saivat kaksi tytärtä, Irenen (Rva H. Stovra Victoriassa, B.C.) ja
Ruthin, joka asuu nyt Red Deer’issä.
Toinen tyttäristä, Jessie Ignatius, asui koko elämänsä ajan Benaltossa ja
Sylvan Lake’ssa. Hän kuoli 1971. Pojista vanhin eli Martin kuoli 24 vuoden
ikäisenä vuonna 1917.
Waino Ignatius viljeli maata monen vuoden ajan Eckvillessä. Hän meni naimisiin Matilda Talsonin kanssa, joka myös oli tunnetun uudisraivaajaperheen
jäsen. He saivat pojan, Martinin ja tytön, Estherin. Martin eli koko elämänsä
ajan kotitilalla, hän kuoli 1974. Tytär Esther (Rva Glen Marshall) asuu nyt
Bentleyssä. Waino asuu nyt vanhustentalossa Lacombessa.
Nuorin pojista George otti hallintaansa äitinsä alkuperäisen kotitilan ja jatkoi
maanviljelyä kuolemaansa vuonna 1953 saakka. Hän meni naimisiin Olga
Huhtalan kanssa ja heidän kaksi tytärtään, Edith (rva Ray Niemela) ja Hazel
ovat Sylvan Laken pitkäaikaisia asukkaita.
Eläminen kotitilalla 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä vaati rohkeutta, kovaa työtä ja neuvokkuutta. Noina aikoina toimeentuloa eivät taanneet sosiaalituet eikä hyväntahtoinen valtiovalta. Luota Jumalaan ja pidä
sydämesi avoinna sanoo eräs vanha elämänohje. Kuinka leski ja viisi lasta
tulevat toimeen alkukantaisissa olosuhteissa? Äiti ostaa viimeisillä arvokkailla dollareillaan muutaman lehmän. Sitten hän voi tehdä voita ja vaihtaa sen
niihin vähäisiin elintarvikkeisiin joita hän ei voi tuottaa omalla tilallaan kuten
sokeri, kahvi, suola ja senkaltaiset välttämättömyystarvikkeet.
Maitoa ja lihaa riittää myös hyvin. Vihannekset hän kasvattaa itse. Mutta
lisäksi täytyy löytää jokin tapa ansaita rahaa, että päästään eteenpäin ja
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Talvisodan evakkona Pajujärvellä

maatilaa voidaan kehittää. Kassavirtaa pitää olla, sanottaisiin nykyään. Vanhin lapsista Mary sai jo 15-vuotiaana työpaikan Alberta -Hotellista Red Deerissä. Se auttoi hiukan. Ja pian Jessie ja pojat menivät kesätöihin Hra Uhrichin maatilalle Rainy Creekissä.
Waino muistaa saaneensa töitä talvella rahtaajan apulaisena ja kuljettaneensa tarvikkeita Red Deeristä Killickin kauppaan vanhassa Eckvillessä.
Se sijaitsi mailin verran pohjoiseen nykyisestä kaupungista kauan ennen
rautatien rakentamista Red Deeristä länteen. Hän muistaa yhden erityisen
matkan, jolloin hän ajoi härkiä, jotka vetivät tarvikelastia. Työnantaja ajoi
edellä ja Waino perässä. ”Hän varoitti minua että pitää tarkasti valvoa kuormaa kun ylitimme soita, etteivät vankkurit uppoaisi hetteikköön”. Mutta härkävankkureilla matkaaminen oli hidasta ja pitkäveteistä nuorelle miehelle ja
niin Waino nukahti.
”Herättyäni tajusin että olimme pysähtyneet ja juuttuneet keskelle mutakuoppaa. Pomoni huomasi, etten enää ollut mukana ja arvasi, mitä oli tapahtunut.
Hän joutui kääntymään takaisin, irrottamaan härät ja vetämään vankkurit
kovalle maalle. Tähän kului aikaa. Hän nimitteli minua vähemmän imartelevasti ja käytti melko epäkohteliasta kieltä”.
Härkiä ei kuitenkaan käytetty kovin laajasti alueen maatiloilla; hevoset olivat
uudisraivaajan tärkein liikkumiskeino. Hyvä hevosmies oli ylpeä taidoistaan
ja jokaisella perheellä oli oma suosikkihevosensa. Ignatiuksen perheellä se
oli Prince-niminen hevonen, kaunis vaalea ruuna, liian vaalea rautiaaksi;
sillä oli valkea harja ja häntä, joten sattuvampi luonnehdinta olisi liinakko.
Sitä käytettiin useimmin kaupunkimatkoilla ja naapurivierailuilla.”Prinssi ja
kärryt” oli tuttu kaksikko kaikelle seudun väelle monien vuosien ajan. Taloon
hankittu ensimmäinen tamma varsoi Prinssille varsan (Huom! varmaan ennen ruunausta). Tästä alkoi kasvaa hevoslauma, joka oli tarpeen maatilalla.
Naapurit ja naapuriavun antamisen periaate auttoivat uudisraivaajaperheitä
monin tavoin, ei ainoastaan talkooavun ja hätätilanteissa annetun avun muodossa. Ystävällinen sosiaalinen kanssakäyminen kasvatti yhteisöhenkeä.
Perhe vieläkin muistaa lähinaapureiden nimet, jotka jakoivat perheen vastoinkäymiset ja menestyksen hetket noina uudisraivauksen alkuvuosina. Lähinaapureiden joukossa olivat mm. John Pesolan perhe (tilalla asui myöhemmin Frank Holmin perhe), A. Hyvonen, R. Stopsen, T. Thorkman, Jacob
Hill ja Peter Toivonen. Pesolan perhettä lukuun ottamatta kaikki jäivät seudulle pysyviksi asukkaiksi.
Ignatius, Waino
Waino Ignatius oli syntynyt Ishpemingissä Michiganissa vuonna 1895 ja tuli
Eckvillen seudulle Buttesta Montanasta 1905 äitinsä (Rva Anna Maria Ignatius) (Huom! Maria pois), kahden veljensä Martinin ja Georgen sekä kahden
sisarensa Maryn ja Jessien kanssa.
Vuonna 1925 hän meni naimisiin Mathilda Talsonin kanssa ja he viljelivät
tilaa nro N.W. 19-39-2-W5 usean vuoden ajan. Rva Mathilda Ignatius kuoli
vuonna 1954. Heillä oli kaksi lasta, Martin Carl, joka kuoli vuonna 1974 49
vuoden ikäisenä ja Esther Ethel, joka asuu Bentleyssä Albertassa ja on naimisissa Glenn Marshallin kanssa, joka oli aikaisemmin asunut Rimbeyssä ja
Teesissä (Huom! Kanadan Albertan territoriossa olevia kaupunkeja).Hra
Waino Ignatiuksella on myös kolme lastenlasta, Jack, Gerald ja James
McCrindle, jotka asuvat myös Bentleyssä. Nykyään Waino Ignatius asuu
senioritalossa Lacombessa Albertassa.

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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Tervetuloa sukuseuran jäseneksi!

Pielisen Osuuspankki
IBAN: FI26 5343 0720 0921 34
BIC: OKOYFIHH

Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 61. Sukuneuvosto toivoo, että erityisesti sukuun kuuluvat päättäisivät liittyä nykyistä lukuisammin seuramme jäseneksi.
Pielisjärven Ignatiusten sukuhaaroihin kuuluvia Ignatius, Koivula ja Pajulasukulaisia elää runsaasti niin suomessa kuin myös ulkomailla. Sukuneuvosto
odottaa lisää jäsenhakemuksia.
Sukuseuran jäseneksi pääsee hakemalla sitä Jäsenhakemus- sukukyselylomakkeella. 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.

Seuran kotisivut:
www.ignatius-suku.org

Sukuseuran säännöissä pykälässä 2 mainitaan
mm.

Vuotuinen jäsenmaksu
kaudelle 2011 – 2017
on 10 €.
Pankkiyhteys:

Yhteystietoja
Tapio Koivula,
puheenjohtaja
kotapsa@gmail.com
Raimo Koivula, sihteeri
raimokoivula@hotmail.com
Hannu Koivula
rahastonhoitaja
koivulahannu130@gmail.com

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Mårten Ignatiuksen (k.1771) ja
hänen puolisonsa Kaisa Tuorilaisen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia
suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten
keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja
muutenkin edistää kotiseututyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
· järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin
verrattavia tilaisuuksia,
· tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
· kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja
perinnetietoa

Siksi on tärkeää ilmoittaa:
Ilmoitattehan sähköpostiosoitteenne meille, että
voimme lähettää tulevat
tiedotteet sähköisesti,
mikä vähentää monistusja postikuluja.
Ilmaisen sähköpostiosoitteen saa alla
olevasta nettiosoitteesta:
www.gmail.com

Yhteystiedot
Sukuseuran toiminnan varmistamiseksi jäseniä pyydetään ilmoittamaan
yhteystietojen (sähköposti tai kirjeposti) muutoksista 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 katsomallaan 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
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Sukutuotteita
Seuran myyntituotteita edelleen saatavana koko perheelle sekä lahjaksi sukulaisille ja ystäville.
T-paitoja eri väreissä
Sukuneuvosto on sopinut Artjärvellä toimivan demeLLe oy:n
kanssa Pielisjärven Ignatiuksen Sukuseuran tunnuslogoilla
varustettujen sukuseuran
myyntituotteiden valmistamisesta ja toimittamisesta niitä
haluaville.
Paitoja saatavissa myös muita
värejä jkuin kuvan mallit a lasten kokoja vuosien mukaan 1
vuodesta alkaen sekä suuria
kokoja viiteen XXXXXL:n saakka)
Lasten T-paita
S-XXL
XXXL
XXXXL

15,00 €
15,00 €
17,00 €
19,00 €

Kahvimuki

12,00 €
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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 edelleen yritykselle.
Yritys valmistaa tuotteet ja
toimittaa ne tilaajalle postin
välityksellä.
Ilmaisen sähköpostiosoitteen saa alla
olevasta nettiosoitteesta:

www.gmail.com

Muki on valkoista posliinia

Ostoskassit

10,00 €

Ostoskasseja saa seuraavan värisinä punainen, atollin sininen, tum-

man sininen, musta, oranssi ja
limenvihreä

Videohaastattelu 16,05 €
Myyntituotteina on saatavana
edelleen myös Anna-Maija Martelin nauhoittamat äitinsä, sukuseuran vanhimman, Mirjam Miettisen videohaastattelun osat I ja II
DVD-versiona. I osan pituus on
1,19 tuntia ja II osan 40 minuuttia.
Sekä I, että II osan hinta on
16,05 €. Tilauksen voi tehdä puheenjohtaja Tapio Koivulalta puh.
+358400874953 tai sähköisesti
osoitteesta kotapsa@gmail.com

Tutustu seuran internet
-kotisivuihin
Sukuseuran internet-kotisivut
sijaitsevat osoitteessa
www.ignatius-suku.org
Sivuja päivitetään ja kehitetään. Piipahda riittävän usein
tutustumassa sivujen tarjoamiin palveluihin.
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Jäsenmaksu vuodelle 2016
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

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2016 jäsenmaksu 10 € on
maksamatta vielä muutamalla jäsenellä. Jos saat tämän lehden mukana
tilisiirtolomakkeen, pyydämme suorittamaan jäsenmaksusi 15.1.2016 mennessä alla olevalle seuran tilille.
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/ suorittavien henkilöiden nimet.

Ignatius haploryhmän muuttoliikekartta

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

Haluamme toivottaa kaikille jäsenillemme
Rauhallista Joulua
ja
Onnea Vuodelle 2016
Tapio Koivula
puheenjohtaja

Raimo Koivula
sihteeri

