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Tervehdys arvoisat sukulaiset
Ignatius sukumme vaiheita on nyt tutkittu perinteisen sukututkimusmenetelmien mukaisesti muutamien aktiivihenkilöiden toimesta n. 20 vuotta. Tietojen
saantipaikkoina ovat tällöin olleet erilaiset arkistot. Mm. seurakuntien arkistot
on käyty läpi. Arkistoista löydetyistä tiedoista on päästy 1700-luvun alkupuolelle. Tätä varhaisempaa asiakirjatietoa on enää satunnaisesti saatavilla.
Vanhoja arkistoja on tuhoutunut mm. tulipalojen vuoksi. Arkistoja on ennen
vanhaan säilytetty puurakenteisten kirkkojen tiloissa, joten tulipalon sattuessa
on samalla menetetty siellä olleet asiakirjat. Entisaikojen varakkaat seurakunnat ovat pystyneet rakentamaan kirkot kivirakenteisina, joten sen suojassa
olevat asiakirjat ovat olleet paremmassa turvassa. Vanhalla kulttuuriseudulla,
eli länsi- ja eteläsuomessa on vahat kirkot ovat usein kivikirkkoja. Vastaavasti
Itä- ja Pohjois-Suomessa kirkkojen rakennusmateriaalina on ollut puu, käytännössä hirsirakenteisia.
Tähän päivään säilyneet asiakirjat on nyt varastoitu paloturvallisiin tiloihin.
Vanhojen asiakirja-aineistojen digitointi on ollut jo vuosikausia meneillään,
joten tietojen saanti on nyt helpompaa sekä kätevää internetin välityksellä.
Nyt on perinteisen sukututkimuksen täydennykseksi tullut geneettinen menetelmä eli henkilöiden DNA – tutkimus. Tämä antaa tietoa esi-isien ja -äitien
tuhansien vuosien taivalluksesta maapallolla.
Miten DNA-tutkimusta on meillä Ignatius suvussa käytetty sukututkimuksen
avuksi? Siitä on edellisessä Ignatius Uutisissa alustavasti kerrottu. Tätä asiaa
valaistaan toisaalla tämän lehden sivuilla 7.
Tuleva vuosi on sukuseuramme sääntömääräisen varsinaisen sukukokouksen ajankohta. Heinäkuun alussa kokoonnumme Nurmeksen Bomballe - toivottavasti suurella joukolla. Sieltä on varattu kokouspaikka ja ohjelman mukaiset ateriat. Kukin varaa majoituksen mieltymysten mukaan.
Sukukokouksen ohjelma on nyt varmistumassa. Ohjelma on esitetty seuraavalla sivulla. Vaikka päätetty ohjelma on hyvin asiapitoinen, tärkein juttu on
kuitenkin toistemme tapaaminen ja yhdessäolo.

Toimitus:
Tapio Koivula
Raimo Koivula
Lehden ulkoasu:
Tapio Koivula
Anneli Kotisaari
Painotyö:
Joensuu / Raimo Koivula
Vuosikerta – 4
Kesäuu 2016 n:o 2

Yhteydenpito on tänä päivänä helpompaa kuin vuosikymmen sitten. Modernit
sähköiset yhteydenpitomenetelmät eivät kuitenkaan korvaa oikeaa yhdessäoloa.
Varsinaisen sukukokouksen asialista julkistetaan ensivuoden alkupuolella ja
samalla tulee ilmoittautumisohjeet tapahtumaan.
Samalla tulee kustannukset selville sekä majoituksen varaamiseksi tulee ohjeet ja yhteystiedot.
Hyvä on jo nyt huomata, että kesälomakausi on vilkkaimmillaan sulkukokouksen ajankohtana, joten majoituksen varaaminen kannattaa tehdä ajoissa.
Kokouspäivän vapaamuotoiseen illanviettoon toivon mahdollisimman monen
osallistuvan. Tässä tapaamisessa tulee varmasti päivän mehevimmät keskustelut käytyä.
Nurmes tarjoaa vielä sunnuntainakin, vaikka millä mitalla nähtävää ja koettavaa. Joten kannattaa bongata parhaat nähtävyydet Ylä-Karjalasta.
Vuoden kääntyessä lopuilleen ja joulun ollessa tuloillaan toivotan Teille kaikille lukijoille hyvää Joulua ja onnekasta Uutta vuotta 2017
Tapio Koivula

Kansikuva : Nujulantie 3 A Oulu
Tapio Koivula

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 lokakuun viimeisellä
viikolla.
Seuraava kokous on toukokuussa 2017 Raimon kotona
Joensuussa.

Suvun tietojen tallennustyö jatkuu
Ignatius-sukutietokannassa on
lehden ilmestyessä
Mårten Ignatiuksen (1715-1771)
jälkeläisiä 531 henkilöä.
Koko tietokannan koko, kun
mukana ovat myös puolisot ja
puolisoiden vanhemmat on
882 henkilöä.
Toivomme teiltä aktiivisuutta, jotta
saisimme koottua aineistoa suvun
vaiheista talteen tuleville sukupolville.

Pielisjärven Ignatiusten Sukukokousohjelma 2017
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

Klo 14.00

Iltapäiväkahvi kokoustilassa;
*kahvileipänä joko makea tai suolainen

Klo 14.30

Esityksiä ja keskusteluja teemalla ”Pielisjärven Ignatius-suvun
vaiheet”. Erityisenä aiheena on DNA-testien monenlaiset tiedot suvun esi-isistä, saapumisreitistä Suomeen ja Pielisjärvelle sekä yksityiskohtaisempaa tietoa suvun lähimenneisyydestä ja sukulaisista (Tapio Koivula). Uusia sukulaisia Ruotsista
(Helka Nevalainen)

Klo 17.00

Laivaristeily Pielisellä Suvi Express kantosiipialuksella.
Risteilyn aikana nautimme pullakahvit/-mehut. Samalla nautimme myös musiikkipitoista kulttuuriohjelmaa.

n.klo 19.00

Järjestetty tapaamisen ohjelma päättyy.

n.klo 20.00

Vapaamuotoinen illanvietto Bomban Ravintolassa.
Lähinnä maakunnan ulkopuolelta saapuvat sukulaiset majoittuvat Break Sokos Hotel Bomban viihtyisissä tiloissa ja käyttävät hyväkseen laajemmin matkailukeskuksen palveluja myös
sunnuntaina 2.7.

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.

Antakaa palautetta
Lähetä meille ajatuksiasi,
terveisiä tai palautetta.
Puheenjohtaja ja sihteeri
lukevat viestisi ja ottavat
yhteyttä tarpeen mukaan.
Lisää kuvia kokouspaikan seutuvilta seuraavalla sivulla

kotapsa@gmail.com tai
raimokoivula@hotmail.com
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Bomban tarjonta kesällä 2017

Tässä veneretkemme nopea alus Suvi Express

Yllä Sotka kylpylä ja hotelli
Alla Nurmeksen keskustaa
Kuvat: Arto Halttunen - http://www.paramotor.fi/
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Mitä sukututkimus oikeastaan on?
Sukututkimus on asiakirjoja lähteinään käyttävää sukujen ja esivanhempien selvittämistä. Se on nykyään suosittu ja laajalti suomalaiseen
yhteiskuntaan levinnyt harrastus.
Sukututkijan kiinnostus kohdistuu henkilöihin, joille asiakirjalähteistä voidaan
löytää nimi, sekä heidän muodostamiinsa ryhmiin, joita kutsutaan perheiksi,
suvuiksi ja esipolviksi. Sukututkija haluaa tarkkaan määrittää sukulaisuussuhteet ja lisäksi hankkia tutkittavista henkilöistä näiden perustiedot eli tavallisesti
ainakin nimen, syntymä-, vihki- ja kuolintiedot, ammatin ja asuinpaikat. Usein
sukututkimuksen sijasta puhutaan suku- ja henkilöhistoriasta, jolloin erilaisia
lähdeaineistoja käytetään monipuolisesti tarkoituksena tutkia mahdollisimman
kattavasti henkilöiden elämänvaiheita.
Sukututkimusta on tehty Suomessa harrastusluonteisesti ainakin 350 vuoden
ajan, mutta koko kansan harrastus siitä tuli vasta 1980-luvulla. Sen jälkeen
kiinnostus on tasaisesti vuodesta toiseen kasvanut eikä laantumisen merkkejä
ole näköpiirissä, pikemminkin päinvastoin. Sitä harrastetaan monenlaisista
lähtö- kohdista käsin. Joillekin riittää sukulaisilta kerätyt tiedot ja sukukaavioiden piirtäminen niiden pohjalta. Toiset taas haluavat edetä kauemmas menneisyyteen, jolloin arkistolähteiden käyttäminen on välttämätöntä. Monille sukututkimuksesta tulee elämäntapa, jossa tutkimustyö ja esipolvet ovat läsnä
päivittäin. Usein sukututkija saakin puolisoltaan moitteita jatkuvasta ja loppumattomasta kuolleiden kanssa seurustelemisesta.

Esipolvi- tai jälkipolvitutkimusta

Sukututkimuksessa voidaan sukulaisuussuhteita selvittää kahdella eri tavalla.
Voidaan tehdä joko esipolvitutkimusta tai jälkipolvitutkimusta. Esipolvitutkimuksessa selvitetään yhden henkilön esivanhempia nykyisyydestä kohti menneisyyttä, jolloin esi-isien ja esiäitien määrä kasvaa periaatteessa eksponentiaalisesti polvi polvelta. Käytännössä näin ei aina tapahdu, sillä aviottomana
syntyneen lapsen isää ei pääsääntöisesti voida selvittää, mikä aiheuttaa ns.
esivanhempien kadon. Jälkipolvitutkimus on varsinaista suvun tutkimusta. Siinä tutkimuksen lähtökohdaksi valitaan kantapari, jonka jälkeläisiä selvitetään
kohti nykypäivää. Varhemmin säätyläissukujen tutkimuksessa jälkipolvitutkimus rajattiin ainoastaan miespuolisiin jälkeläisiin, mutta 1970-luvulta lähtien
voimakkaasti kasvanut talonpoikaissukujen tutkimus on ulottanut jälkipolvitutkimuksen myös tyttäriin.

Sukututkimustaitojen hankkiminen

Sukututkijaksi ryhtyvältä vaaditaan ennen muuta kiinnostusta historiaa ja menneisyyttä kohtaan. Sen myötä tulee kaikki muu. Sukututkimus on kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä vaativa puuhaa ja se muistuttaa monesti läheisesti
salapoliisityötä. Joskus kaikkensa tehneen sukututkijan on yksinkertaisesti
vain hyväksyttävä se, että lähteet vaikenevat. Sukututkimus jää joka tapauksessa aina jollakin tavoin epätäydelliseksi.
Kovin syvällisiä perustietoja ja -taitoja aloittavalta sukututkijalta ei vaadita, sillä
työ tekijäänsä opettaa. Parhaiten sukututkijaksi oppii käymällä empimättä ja
rohkeasti työhön käsiksi. Se on toki helpompaa, jos edes auttavasti lukee
ruotsia, mutta sukututkimuksen peruslähteiden sanavarasto on niin rajallinen,
että sen oppii nopeasti.
Parhaimmat eväät oman sukututkimuksen aloittamiseen saa jonkin opiston
järjestämältä sukututkimuksen peruskurssilta. Kansalais- ja työväenopistot eri
puolilla maata järjestävät ahkerasti sukututkimuksen kursseja.
Parasta sukututkimuskurssilla on sen antama ohjaus ja opastus lähteiden järjestelmälliseen käyttöön sekä mahdollisuus tehdä mieltä askarruttavia tarkentavia kysymyksiä opettajalle. Vaikka sukututkimuksen voi käynnistää omatoimisestikin, vähentää kurssilla saatu opetus yrityksen ja erehdyksen määrää
siinä vaiheessa, kun itse omatoimisesti lähtee liikkeelle.
On olemassa myös muutamia itseopiskeluun soveltuvia sukututkimusoppaita,
kuten laadukas Jens Nilssonin teos Sukujuuria etsimässä. Käytännön sukututkimusopas (Valitut Palat, Helsinki 2013). Lisäksi aloittavalle sukututkijalle sopivaa oheislukemista on Marja Huovilan, Pirkko Liskolan ja Kari-Matti Piilahden
teos Sukututkimuksen käsikirja (WSOY, Helsinki 2009).
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Mitä sukututkimus oikeastaan on?
Jokaisen sukututkimuksesta kiinnostuneen kannattaa myös liittyä paikalliseen
sukututkimusyhdistykseen tai -piiriin, jos sellainen läheltä kotipaikkakuntaa löytyy. Yhdistysten esitelmätarjonta on sukututkimuksen jatkokoulutusta ja antaa
tietoa oman harrastuksen kehittämiseksi. Suomen Sukututkimusseuralla on
monipuolista sukututkijoille suunnattua koulutusta eri puolilla maata.

Kotisohvalta lähdeaineistoihin

Vielä kymmenkunta vuotta sitten sukututkimuksesta puhuttiin usein ennen
muuta varttuneemman väen harrastuksena. Epäilemättä juuri lastenlasten myötä moni kiinnostuu omista sukujuuristaan ja eläkkeellä on aikaa pitkäjänteiseen
tutkimustyöhön. Tänä päivänä sukututkimusharrastajien ikärakenne on kuitenkin kasvavalla vauhdilla levenemässä.
Tähän on paljolti syynä digitalisaatio, joka mullisti sukututkimuksen. Aina 2000luvun alkuun asti sukututkijat olivat pitkälti riippuvaisia arkistojen ja kirjastojen
aukioloajoista, mutta varsinkin 2010-luvulla tapahtunut nopea alkuperäisten
lähdeaineistojen digitoiminen vapaasti internetissä käytettäväksi on tuonut sukututkimuksen piiriin runsaasti aiempaa nuorempia harrastajia.
Digitoidut kirkonkirjat ja muut lähdeaineistot siirsivät sukututkimuksen arkistoista kotisohville. Tätä kehitystä ovat muutaman viime vuoden aikana vahvistaneet
internetin sukututkimuspalvelut kuten aktiivisesti Suomessa mainostava My
Heritage. Näissä maksullisissa palveluissa voi rakentaa omaa sukupuuta itse
hankkimillaan tiedoilla ja toisinaan myös palvelusta löytyvällä, toisten sukututkijoiden sinne syöttämällä aineistolla.
Sukututkimuksen digitaalisella kehityksellä on myös varjopuolensa. Aineistoa
löytyy runsaasti paitsi maksullisista sukututkimuspalveluista, myös avoimesta
verkosta. Tiedon laatu on kuitenkin hyvin epätasaista ja sen tuottajat monesti
anonyymejä, ja kerran verkkoon päästyään tieto yleensä alkaa elää omaa elämäänsä. Tällöin tiedon paikkansapitävyyden arvioimisessa ensisijaisen tärkeä
lähdekritiikki voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta.
Sukututkimuksen laadukkuuden korostamiseen onkin verkkoaikakaudella tarvetta enemmän kuin koskaan ennen. Internet on jokamiehen monikanavainen
julkaisufoorumi ja siksi jokaisen sukutkijan pitäisi erityisesti verkossa toimiessaan miettiä sukututkimuksen laatuun liittyviä kysymyksiä. Laatua ei ole yksinomaan tietojen oikeellisuus, vaan myös tutkijan vastuu, hyvä maku ja ennen
kaikkea kanssaihmisten tietosuojasta huolehtiminen.

Jokainen voi harrastaa sukututkimusta

Kuka tahansa voi ryhtyä sukututkijaksi. Siihen ei tarvita viranomaisen lupakirjaa
eikä sukututkijan tarvitse tehdä virallista ilmoitusta toiminnastaan. Sukututkimus
on laillista puuhaa ja sen on myös lainsäätäjä todennut useammassakin laissa.
Sukututkija voi tutkia mitä tahansa sukua eikä hän tarvitse suvun jäsenten valtuutusta tai valtakirjaa tutkimukselleen. Tämä koskee yhtä lailla kuolleita kuin
eläviäkin suvun jäseniä. Jokainen voi myös vapaasti lähettää itsestään DNAnäytteen esimerkiksi yhdysvaltalaiseen laboratorioon testattavaksi.
Lainsäädännössä ei ole sellaisia määräaikoja, jotka rajoittaisivat sukututkijan
oikeutta tutkia asiakirjalähteitä. Ns. julkisuuslaissa tosin määrätään suojaaikoja,
joiden päätyttyä viranomainen voi antaa arkistossaan olevia salassa pidettäviä
asiakirjoja tutkittavaksi. Tällaisia ovat mm. 100 vuotta ja sitä nuoremmat väestörekisteriasiakirjat. Niistäkin väestö- rekisteriviranomaiset voivat antaa sukututkimusta varten otteita ja todistuksia.
Viranomaisten arkistoissa olevat julkiset asiakirjat ovat sukututkijoiden vapaassa käytössä eikä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sukututkijan tarvitse
antaa arkistolle selvitystä tutkimuksistaan. Myös 100 vuotta vanhemmat väestörekisteriasiakirjat, mm. kirkonkirjat ovat sukututkijoiden vapaasti itse tutkittavissa. Aivan vapaata ja villiä puuhaa sukututkimus ei kuitenkaan ole silloin, kun
ollaan tekemisissä elossa olevien henkilöiden kanssa. Henkilötietolaki kieltää
keräämästä ja tallentamasta elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja.
Sukututkijalla on aina velvollisuus huolehtia siitä, ettei elossa olevien henkilöiden tietosuoja vaarannu.
P. T. Kuusiluoma
Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja
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DNA-testausrintamalla tapahtunutta
Talvisodan evakkona Pajujärvellä

Y-DNA eli isälinjan perus- sekä tarkentavat testit ovat tehty. (perustesti Y 67
ja laajin testi BigY) Nyt ovat tulokset tulleet ja näin on saatu Y- haploryhmä
tarkennettua. Haploryhmä oli aluksi I1-M253. Yhden tarkennustestin
(snipppitestin) jälkeen I-L205. Kun tilattiin laajin mahdollinen testi isälinjaan,
eli BigY:n tällöin haploryhmäksi tuli I-FGC14412. BigY-testin tarkoitus oli
saada tarkka sijoitus I1-haploryhmän puuhun. Big Y tuloksena syntyi ns.
BAM- tiedosto, jonka lähetin YFull-analyysiin. Kuukauden odottelun jälkeen
tuli tieto sijainnistamme I1-haplopuussa.
Olemme saaneet yhdessä ruotsalaisen testatun henkilön kanssa oman oksan I1-haploryhmän sukupuuhun. Tämä ruotsalaisosuma tuli esille jo heti YDNA testitulosten tullessa julki joulukuussa 2015.
Nyt vain toivotaan lisää Ignatius-sukuisten DNA-testien tuloksia. Testit voisivat olla maantieetellisesti Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja tietenkin Suomesta. Mielenkiintoisin testipopula olisi Viipurin Ignatius-sukuiset. Tämä testisuunta toisi selvyyden ikiaikaiseen kysymykseen ”onko meillä yhteisiä esivanhempia?”
Samalla selviäisi ehkä Kiteen Ignatiusten sukulaisuus meille.

I1-haploryhmän vaellusreitti

Elinkeinot

FamilyFinder testissä (serkkutestissä) tuloksia tulee joka viikko n. 10 osuman vauhtia. Nyt osumia on 3095 kappaletta. Kun testin ensitulokset tulivat,
silloin osumia oli n. 1400 kappaletta. Osumissa on huomattava se, että osumia tulee sekä isä-ja äitilinjan kautta. Suurin osa osumista on Suomesta,
mutta pohjoismaat on hyvin edustettuna. Uusin serkkuosuma on Rauha Meriläinen(Piironen) ja 6.serkku on Eric Pykonen (Vancuver/USA). Muutoin
testitulosten lähimmissä osumissa esiintyy yleisemmin mm. seuraavia sukunimiä: Nevalainen, Pursiainen, Räty, Kortelainen, Ikonen, Timonen
Äitilinjan eli mtDNA-testituloksiaNämä testitulokset koskevat vain Hiljasen
jälkeläisiä eli Kerttu Pajulan ja Kaarina Koivulan jälkeläisiä. Haploryhmä periytyy äidiltä sekä poika että tyttölapsille. Mutta äidin haploryhmän voivat
jatkaa seuraaville sukupolville vain tytöt.
Äitilinjan haploryhmä
on V8.Osumia
on n.1000
kappaletta.Osumia
tulee
Olemme
onnitelleet
tänä vuonna
seuraavia
merkkipäivän
joka viikko 5-10 kappaletta. Osumista suurin osa tulee ulkomailta Pohjoisviettäjiä
maat,
Länsi-Eurooppa ja USA:sta. Suomesta tulee tosi vähän osumia. Osumat tulevat Kainuusta sieltä Pohjanmaalle ja pohjoiseen.
50 v. Anne
Väisänen
Osumat
vievät
usein toisi18.2.2014
kauas menneisyyteen. Usein yhteinen esiäiti on
60 v.tuhannen
Anneli Kotisaari
25.9.2014
jopa
vuoden päässä.
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Tervetuloa sukuseuran jäseneksi!

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

Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 62. 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:
Yhteystiedot
Ilmoitattehan sähköpostiosoitteenne meille, että
voimme lähettää tulevat
tiedotteet sähköisesti,
mikä vähentää monistusja postikuluja.
Ilmaisen sähköpostiosoitteen saa alla
olevasta nettiosoitteesta:
www.gmail.com

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 €

Sivu 9

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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Ignatius Uutiset

Jäsenmaksu vuodelle 2016
Sukuneuvosto

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2016 jäsenmaksu 10 € on
maksamatta vielä muutamalla jäsenellä.
Seuran pankkiyhteys on:

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

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

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

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

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

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.juha.pajula@gmail.com
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
Hyvää Joulua
Tapio Koivula
puheenjohtaja

Raimo Koivula
sihteeri

