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Sukuseuramme toinen sukukokouskausi on päättymässä Bomban sukukokoukseen. Tällöin tulee sukuseuramme perustamisesta 9 vuotta.
Ensimmäinen sukukokouskausi oli organisaation luomista ja toimintaan sopivien käytäntöjen löytämistä. Aloitusta helpotti vuosia aikaisemmin aloitetut ns.
serkkukestit. Niissä syntyi hyvähenkinen ja luonteva tapahtuma, joka oli hyvä
perusta varsinaiselle sukuseuralle. Seuran perustamistyön hoitamiseen muodostui sopiva ryhmä: Yrjö, Raimo ja Hannu. Toinen kausi on ollut toimintamme kehittämistä.
Perinteinen sukututkimus on edennyt tänä kahtena kautena vakaata latua
eteenpäin. Uusia sukuun kuuluvia sukuhaaroja on tullut tietoomme. Tietokannassa oli seuramme alkuaikana Ignatius jälkeläisiä n. 300 ja nyt 547 henkilöä.
Perinteisen (kirjallisiin tietolähteisiin) sukututkimuksen rinnalle tuli melkoinen
lisäys DNA-tutkimuksen tuomista uusista tiedoista.
Isälinjan (Y-DNA) merkittävin tieto oli mistä päin olemme oikein tulleet Suomeen? Aikaisemmin yhteisesti oletimme, että esi-isien jäljet johtaisivat itäsuunnalle. Mutta uusien tietojen mukaan olemmekin tulleet lännen suunnalta
Suomeen. Tai, kuten keskiajalla Suomi tunnettiin Ruotsin kaukaisena Itämaana.
Lähin yhteinen Ignatius esi-isä DNA-osumien mukaan on Ruotsissa noin
1300-1600 luvulla. Mitä tuon jälkeen on tapahtunut Mårten Ignatiuksen esiisille, on vielä avoin.
Miten he ovat matkanneet Etelä- Ruotsista Kiteelle saakka? Siihen tulee varmasti uutta tietoa, kunhan uusia DNA-tietoja tulee testauksien yleistyessä
Suomessa, ja Ruotsissa.
Perinteisen sukututkimuksen tietolähteet on aika tarkkaan käyty läpi Suomessa. Mutta kirjallisten lähteiden tutkiminen Ruotsissa on aloitettu, kun tiedämme miltä paikkakunnilta tietoja kannattaa etsiä.
Olen valmistellut sukukokokusen yhdeksi ohjelmaksi ”Mitä uutta on DNAtestaus tuonut Ignatius suvulle”
Geneettinen sukututkimus on tulossa entistä merkittävämmäksi tietojen lähteeksi. Seuramme henkilöistä olisi muutaman henkilön testaus paikallaan nykyisten tietojemme varmistukseksi.
Sukuneuvosto on valmistellut esityksiä sukukokoukselle toimintamme edelleen kehittämiseksi.
Sukukokokous on jo kolmen viikon päästä Nurmeksen Bomballa. Vielä ehtii
ilmoituttua mukaan. Tulkaa mukaan mukavaan seuraan tapaamaan sukulaisia.
Seuramme onnittelee 100-vuotiasta Suomea.
Tapio Koivula

Kansikuva : Nurmeksen Kylpylaitos
Mikonniemi, Nurmes
1900-1910
Museovirasto
Kansantieteen kuvakokoelma

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 kevätkokous pidettiin 23.4. 2017 Raimo Koivulan kotona.
Anna-Maija Martelin oli mukana
Skypen välityksellä.
Seuraava kokous on Bomban Sukukokouksen jälkeen.
Kiitokset järjestelyistä isäntäväelle.

Suvun tietojen tallennustyö jatkuu
Ignatius-sukutietokannassa on
lehden ilmestyessä
Mårten Ignatiuksen (1715-1771)
jälkeläisiä 547 henkilöä.
Koko tietokannan koko, kun
mukana ovat myös puolisot ja
puolisoiden vanhemmat on
916 henkilöä.
Toivomme teiltä aktiivisuutta, jotta
saisimme koottua aineistoa suvun
vaiheista talteen tuleville sukupolville.

Pielisjärven Ignatiusten Sukukokousohjelma 2017
Jos et ole vielä ilmoittautunut Bomban Sukutapaamispäiville, tee se nyt
ja tule mukaan mukavaan seuraan. Tartu siis luuriin ja soita Raimo Koivulalle
Ohjelma Sukukokous-ja Sukutapaamispäivälle 1.7.2017
Klo 11.00

Kokoontuminen Bomban talolle
Lounas Bomban ravintolan noutopöydästä

Klo 12.00

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran sukukokous

Klo 14.00

Iltapäiväkahvi kokoustilassa;

Klo 14.30

Esityksiä ja keskusteluja teemalla ”Pielisjärven Ignatius-suvun
vaiheet”.

Klo 17.00

Laivaristeily Pielisellä Suvi Express kantosiipialuksella.

n.klo 19.00

Järjestetty tapaamisen ohjelma päättyy.

n.klo 20.00

Vapaamuotoinen illanvietto Bomban Ravintolassa.

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.
kotapsa@gmail.com tai
raimokoivula@hotmail.com
Nurmeksen Laulujuhlat 1905 / Museovirasto. Kansantieteen kuvakokoelma
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Bomban tarjonta kesällä 2017

Hevospontuu Kuikkastenkoskella 1909
Tässä veneretkemme nopea alus Suvi Express

Sanomalehti Korpi-Jaakon vuoden 1918 juttuja
Korpi-Jaakko 8.6.1918 no 49 s.2
Tulipalo Pielisjärven Korisevassa.
Nurmes 1904

Toukokuun 30 p:nä paloi navettakartano talolliselta Mikko Koivulalta. Tuli
sai alkunsa karjakeittiön piisistä kuivaan pärekattoon viskautuneesta kipunasta. Talonväki oli kotona aamiaislevolla, mutta havaitsivat vaaran siksi
myöhään, että sammutushankkeet olivat turhat. Elukoita ei ollut sisällä muita kuin pari kolme kanaa, jotka jäivät liekkeihin. Kartano oli vakuutettu kunnan paloapuyhtiössä verrattain halvasta noin 1,500 mk.
Tämä oli näissä seuduin toinen karjankartanon palo tänä keväänä. Konttisen Juho Pehkoselta paloi navetta pari viikkoa aikaisemmin, josta jo aikanaan kerrottiin tässäkin lehdessä. Tällaisen keväthaplan aikana onkin vaara suuri. Tulta on pidettävä silmällä. Koska useimmat vakuutukset kunnan
yhtiössä ovat peräti halvat, oli jo yhtiökokouksessa puheina, että yhtiön
johtokunnan on ryhdyttävä toimenpiteihin vakuutusten yleisesti kohottamiseksi.
Alla lehtijutussa mainittu navetta. Kuva samasta navetasta 1970-luvulta

Samassa pihapiirissä oleva riihi ja
puimala 1970-luvulla

Anna Koivula
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Sanomalehti Korpi-Jaakon vuoden 1918 juttuja
Korpi-Jaakko 9.2.1918 no 4 s. 4
Nimimerkki K.T. muisteli Lieksa-Nurmes-radan avajaisia 16.10.1911

Kerran huvimatkalla.
Rautatie oli juuri valmistunut Pohjois-Karjalaan. Virallinen vihkimys sanottiin
juuri tänään toimitettavan. Kun oli kaunis syksyinen sää ja lisäksi sunnuntaiaamu, suuntasin minäkin kulkuni Lieksaa kohti. Tietysti uteliaisuus veti minua,
niin kuin muutakin yleisöä asemalle katsomaan uutta rautatietä ja sitämyöten
kulkevaa juhlajunaa. Huhu oli kulkenut, että asemilla pannaan toimeen juhlallisuuksia rautatien valmistumisen ja säännöllisen liikkeen avaamisen johdosta,
eikä suinkaan vähimmin juhlajunan kunniaksi. Kerrottiin, että juhlissa kestitetään kaikki, kuka vain saapuville tulee.
Lieksan asema olikin liputettu ja osaksi kukitettukin. Mutta ihme kumma, notkuvia ruokapöytiä ei näkynyt. No, odotettiin siinä sitte tyhjin suin sitä juhlajunaa. Odotellessa ihmeteltiin uutta muhkeaa asemataloa, moniraiteista ratapihaa ja tiilistä veturitallia.
Vihdoin kuului kimakka vihellys Liukkulan niemeltä päin. Sieltä tulla jyristi kahden puhkuvan veturin vetämänä pitkä, komea, ainoastaan ensimmäisen ja
toisen luokan vaunuilla varustettu juhlajuna, ja seisahtui asemalle torvisoittokunnan marssia puhaltaessa ja kansajoukon eläköön-huutojen kaikuessa.
Asemasilta ja koko aseman seutu oli yhtenä ihmismerenä. Siinä tungoksessa
en hoksannut anastaa edullista asemaa, vaan jäin laitapuolelle. Mutta siellä ei
juhlamenoista juuri mitään tiennyt. Jostakin keskustasta tuntui kuuluvan köörilaulua. Puheitakin siellä tuntui pidettävän mutta muusta ei selvää saanut kuin
eläköön -huudoista, jotka tavan takaa levenivät ihmispaljouden ääriä myöten.
Mistä syystä lienee tungos lopultakin hellittänyt, pääsin vihdoin lähemmäksi
junaa, jopa hetken perästä aivan junan viereen. Junassa oli paljo herroja, Helsingistäkin asti; niistä eräs suippopartainen sangattomia silmälasia käyttävä
vanhanpuoleinen herra näytti kunnia-arvoisimmalta. Sittemmin sain kuulla,
että hän oli itse Leo Mechelin.
Juna seisoi Lieksassa kauvan. Syy viipymiseen oli se, että lieksalaiset todellakin olivat laatineet kestit, mutta ainoastaan virallisia juhlavieraita varten.
Kumminkin ennen puoltapäivää antoi juhlajuna lähtömerkit Lieksan asemalta.
Torvien soidessa ja eläköön-huutojen kaikuessa läksi juna liikkeelle.
Asemasillalla vieressäni sattui seisomaan Lonkkasiinvaaran Pekka. Minä nykäisin piloillani Pekkaa takinliepestä sanoen: ”Noustaanpa mekin uudistamaan
tätä kauvan kaivattua tulokasta". ”Noustaan vain", sanoi Pekka ja nousikin
enempää empimättä kohdallamme olevan ensimmäisen luokan vaunusillalle,
vetäen kädestä minutkin mukaansa. Juna oli jo liikkeellä ja niin sitä mentiin
ensikerta höyryveturin vaunuissa Nurmesta kohti.
Vaunut olivat jokseenkin täydet juhlamielistä yleisöä. Siellä olivat suloisessa
sekamelskassa Helsingin herrat ja ”maanmoukat". Ystävällinen tarinanporina
kuului jokaisesta vaunun nurkasta. Komeat ja puhtaat olivat vaunut, pehmoiset olivat istuimet. Vaikka vaunuissa olikin hauska ja mukava istuksia, ei näin
ensi matkalla ollut kenelläkään aikaa aina sisällä olla. Vaunusilloilla vuoronperään seisoskeltiin ja katseltiin paikkakunnan ja rautatien merkillisyyksiä.
Lieksasta lähdettyä tultiin heti Jamalin alavan laajoille niittylakeuksille, jossa
seisahtumatta sivuutettiin Jamalin pysäkki. Sitävastoin pysäytettiin juna Halinsillalle. Siinä ihailtiin avaraa näköalaa Viekijärvelle. Muutoinkin on Halinjoen
silta merkillisyys korkeine ratavalleineen. Tässä on valtion ja luonnon yhteistä
suurteollisuutta nähtävänä.
Siitä pian pistäydyttiin lähellä olevalle Kylänlahden asemalle. Laululla tässä
tervehdittiin matkalaisia. Varpaisen kylän kohdalla alkoi taas Viekijärvi silmää
iskeä. Ei enää jaksettu Varpasenlahden perusta sivuuttaa. Juna täytyi seisauttaa. Siinä oli edessämme tosin pienoinen, mutta sitä sisältörikkaampi ihmeen
runollinen luonnon taidetaulu. Viekin pysäkki sivuutettiin ilman muuta. Mätäsvaaran kohdalla rautatien vierellä sijaitsevan metallikaivannon kohdalla olisivat Helsingin herrat seisauttaneet junan kaivantoa katsellakseen, mutta me

Nurmes Vanhakylä_1900alk

Rantolan talo Nurmes

Autoilua Nurmes - Kuopio

Juna saapuu Bomban seisakkeelle

Lättähatun ja kuorma-auton onnettomuus Jamalissa 1970-luvun lopulla
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Sanomalehti Korpi-Jaakon vuoden 1918 juttuja

Höljäkän asema 1911, siirretty myöhemmin muualle

Porokylä 1970-luvulla

Lättähattu saapuu Porokylään

Höyrylaiva Pielinen 1937

maalaiset emme suostuneet. Niin mennä huristettiin jokseenkin saloista seutua
Pielisjärven puolelta Nurmeksen pitäjän alueelle.
Konnanlammin kohdalla täytyi taas matkalaisten yksimielisen äänestyksen perusteella seisauttaa juna. Olisi ollutkin synti huomaamatta sivuuttaa sellainen
salaperäisen rauhallinen ja vaihteleva saloseutu. Höljäkän asemalla pysähtyi
juna lyhemmän aikaa jotta ennätettiin nähdä aseman harvinainen luonnon valmistama paikka. Tasainen porokangas ja siinä kasvava solea silveistö petäjikkö.
Saavuttiin Pyssylammin kohdalle. Matkailijain yksimielisestä vaatimuksesta
taaskin juna seisautettiin. Ratapenger sijaitsee paikoin aivan lammin partaalla.
Vastakkaiselta rannalta alkaa kohota loivat, mutta jokseenkin paljaat ja jylhät
kalliot ja vaarat toinen toistansa uhompi. Tässä on jotakin suuremmeistä luontoa.
Lipinlahden pysäkin sivuututtua oltiin kohta tämän radan päätekohdassa. Mikonsalmen seutuja silmäiltiin ja ihailtiin ja niin tultiin Nurmeksen kauppalaan.
Mikonniemi on jo luomapäivänä aijottu kauppalan tahi kenties kaupungin paikaksi. Pielisen ja Lautiaisjärven välisellä niemellä korkealla somerharjulla sijaitseva Nurmes kauppala on näköalojensa ja terveellisen asemansa takia hieman
kadehdittava. Asemakin on mahtunut aivan kauppalan sisälle.
Nurmeksen asemalle, samoin kuin Lieksassakin, oli kokoontunut joukkoa kaikki aseman seudut täyteen. Vahingosta viisastuneena valitsin minäkin nyt edullisemman paikan juhlaseremoonien seuraamista varten. Monta pontevaa puhetta pidettiin, Monta isänmaallista laulua laulettiin. Hetken tunnelma oli ylevä. Puhujista en tuntenut muita kuin Mechelinin ja Peltosen. Torvisoittokunta pani parastaan.
Mitä tulee juhlien aineelliseen puoleen, näytti se Nurmeksessa lupaavammalta
kuin Lieksassa. Asemahuoneesta kuului vilkasta kahvikuppien kalinaa. Mutta
kun sinne alkoi päästä olivat niinhyvin kahvikupit kuin kahvin laskijatkin tiessään.
Lohdutukseksi levisi kumminkin huhu, että tänä iltana kauppalan talolla pidetään kemuja. Siellä ei ainoasti muka syödä, vaan juodaankin juhlan kunniaksi.
Kiitollisin mielin otin minäkin tuon tiedon vastaan arvellen, että annahan olla,
kunhan päästään paistiin"! Siinä illanhämyssä katseltiin kauppalaa. Vihdoin oli
aika mennä juhlille kauppalan talolle. Aikaa sitten oli virrannut juhlayleisöä talo
täyteen. Saapuessani juhlapaikalle olivat piletit viimeistä sijaa myöten myyty,
joten viimeksi saapuneet, minä ja moni muu jäimme ulkonaiseen pimeyteen.
Seuraavana aamuna alkoi tälläkin rataosalla säännöllinen liike vahvistetun aikataulun mukaan. Asemalla oli levitetty tieto, että kaikkien niiden, jotka junassa
tahtoivat matkustaa, tuli ostaa piletti. Sen kuultuaan moni hieman nolostui ja
osti piletin. Kumminkin viime tingassa aivan junan lähdön edellä saatiin viesti,
ettei sentään „huvimatkailijat“ tarvinneet pilettiä ostaa. Minäkin jouduin asemalle parahiksi junan lähdölle, siksipä en ennättänyt pilettiä ostaa, vaan olin tullen
mennen ”huvimatkailija”.
T. K.
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Sanomalehti Korpi-Jaakon vuoden 1918 juttuja

Talvisodan evakkona Pajujärvellä

Korpi-Jaakko 12.2.1918 no 5 s. 2

Vanha savutupa

on vielä asumuksena Pielisjärven Korisevassa Jamalinniemen Pulkkilassa.
Tupa on vanhimpia koheiilaan olevista vanhanajan asunnoista Pielisjärvellä.
Ei ainakaan näin vanhaa ja alkuperäistä tupaa ole muualla käytännössä koko
paikkakunnalla. Vuosilukua ei tosin tuvan ijästä ole, mutta vanhatkaan miehet
eivät muista edes kertomusta milloin tupa on tehty. Ylimuistoinen se jokatapauksessa on.
Nykyajan hammas on melkoisessa määrin hävittänyt tuvan alkuperäisyyttä.
Seinähirsiä on enin osa palhottu. Lasi-ikkunat on entisten juoksulautojentilalle
pantu. Vanhan malkakaton on uusi pärekatto sysännyt tieltään. Sitävastoin
vanha alkuperäisyys on itsepintaisesti säilynyt uunissa kolpihdassa, pankonperässä, räppänässä, lakeistorvessa, orsissa ja laipiossa. Myös ovi on jotenkin koskematon ja osa seinähirsistä on pyöreitä.
Muutoinkin on talo runollisessa paikassa. Tiettömän taipaleen takana, rauhallisen saloseudun keskellä, kauniissa Jamalijärven niemessä. Jamalijärvi on
pienoinen erämaan järvi kaukana Korisevan syrjäisimmässä sopessa. Siellä ei
ole kulttuuri voinut lopen voittaa kaikkea vanhaa, eikä muutoinkaan turmella
viatonta luontoa.
Samalla kylällä on myös toistasataa vuotta vanha aitta Ilvesahon Matti Saastamoisella. Aitta on jokseenkin hyvin säilynyt. Se on kaksinkertainen ilman
ulkoluhtia.
Olisi syytä tarkemmin tutkia mitkä osat näistä vanhoista rakennuksista olisivat
kelvolliset siirtää perustettavaksi aijottuun Kolin ulkomuseoon.
Kunnallisvaalien valmistuskokous
pidettiin Pielisjärven Korisevan Erkkalassa viime tammik. 29 p:nä, jossa keskusteltiin ja päätettiin:
1) että maalaisliitto muodostaa oman valtuusmiesehdokaslistansa,
2) että yhdytään vaaliliittoon porvaripuolueiden kanssa, koska nykyoloissa
sosialistien kanssa lähentyminen on mahdotonta,
3) laadittiin valtuusmiesehdokaslista, mutta koska siinä
eivät nimet ole vielä
Elinkeinot
lopullisesti järjestetty, ei sitä ennenaikaisena julkaista,
4) valittiin edustajat koko kuntaa käsittävään yhteiseen vaalien valmistelukokoukseen Lieksaan helmikuun puolivälissä; edustajiksi tulivat opettaja K. Hietala, maanviljelijät T. Kotilainen, J. Nevalainen, T, Honkanen, A. Pehkonen, M.
Koivula, M. Ikonen ja S. Kiiskinen.
Koulukeittiö
saatiin toimintaan Korisevankin kansakoululle nyt parhaallaan kuluvan kevätlukukauden ajaksi.
On ilahduttavaa, että koululaiset saavat edes kerran päivässä keittoruokaa ja
muutoinkin on hyvänä apuna vähävaraisille tänä kovana aikana. Onnellista
jatkoa!

Pielisjärven kirkonkylää 1900-luvun
alkupuolella

Lieksa 1920-1930 luvulla

Lieksa vesitornista 1980-luvulla

Lieksa vesitornista 1980-luvulla

Olemme onnitelleet tänä vuonna seuraavia merkkipäivän
Korisevan kansakouviettäjiä
lu 1900-luvun alkupuolelta

50 v. Anne Väisänen 18.2.2014
60 v. Anneli Kotisaari 25.9.2014
Lieksan kirkon rauniot puoli vuotta
palon jälkeen
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Petrus Michaelis ArcPetrus Michaelis oli naimisissa
Magdalena Östenintytär Sursillin
kanssa.
Lohtajan talonpoikaisista kauppiaista merkittävin ja rikkain oli
1500-luvun jälkipuolella Mikko
Mattila, jonka isä oli jo ollut varakas kauppias ja laivanomistaja.
Tällaisesta talosta pystyttiin lähettämään poika opintielle aikana, jolloin se oli Pohjanmaalla
hyvin harvinaista. Antiikin kieliin
perehdyttyään Pieti Mikonpoika
otti nimekseen Arctophilacius.
Pietari Arctophilaciuksesta tuli
viimeistään 1607 tuli Kalajoen
kappalainen ja 1610 saman pitäjän kirkkoherra. Hän toimi sittemmin myös lääninrovastina ja
edusti Pohjanmaan papistoa
vuoden 1634 valtiopäivillä.
Arctophilacius kuoli rikkaana
miehenä, kuten näkyy siitäkin,
että hänen arkkunsa koristamiseen käytettiin vähintään naula
(425 grammaa) hopeaa. Pietari
Arctophilaciuksesta polveutuvat
Calamniusten ja Kallingien suvut.

Calamnius-suvun kantaisän
Petrus Michaelis Arctophilaiuksen
muistomerkki Kalajoen hautausmaalla.
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Sukututkimus
Sukututkimus eli genealogia (johdettu krei
kan sanoista genea eli suku ja logos eli oppi) on
historian aputiede, jonka tutkimuskohteena
ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja su
kujen historia. Sukututkimusta on perinteinen
arkistolähteisiin perustuva sukututkimus ja
geneettinen sukututkimus.
Euroopassa Espanjan vanhimmat sukututkimuksen
lähteet alkavat 1300-luvun loppuvuosilta. Englannissa seurakunnalliset lähteet alkavat vuodesta 1538.
Suomessa sukututkimuksen varhaisvaihetta edustava kirjallisuus syntyi 1600luvulla jo ennen Turun Akatemian perustamista. Vuonna 1616 Johannes Messenius julkaisi teoksen Theatrum nobilitalis suecanae..
Eräänlainen sukututkimuksen monumentti ja samalla myös koko suomalaisen
sukututkimuksen perusteos on Genealogia Sursilliana. Sen tutkimukset aloitti
jo 1600-luvulla piispa Johannes Terserus.
Harrastuksena sukututkimus on mielenkiintoista ja aikaa vievää puuhaa. Erilaiset hakuohjelmat ovat hyviä paikkoja aloittaa mutta niissä saattaa olla tulkinta
virheitä siellä täällä, joten jos tutkimus alkaa kiinnostamaan enemmän, niin
kannattaa varmistaa tiedot suoraan esim. kirkonkirjoista.
Kirkonkirjat ovat joskus hyvin vaikealukuisia ja niitäkin voi tulkita väärin.
Myös päivämäärien puuttuessa voivat sukupolvet mennä sekaisin samankaltaisten nimien vuoksi, henkilöitä voi myös liittää vääriin sukuihin.
Itse olen aloittanut sukututkimuksen v. 1989, kun löysin sattumalta Oulusta
Kempeleen kirjastosta erään sukuselvityksen. Sukunimien joukossa oli myös
oma sukunimeni (Kotisaari) ja kun tiesin nimen olevan harvinainen (nykyisin
Kotisaaria on 135), niin uskoin teoksessa olevien henkilöiden olevan sukulaisiani. Muutama sukulainen sieltä löytyikin ja siitä alkoi oma kiinnostukseni sukuani kohtaan.
Vuonna 2002 hankin ensimmäisen sukututkimusohjelman, johon mahtui 2000
nimeä. Pian kuitenkin huomasin, ettei tila riitä ja vaihdoin ohjelman. Vuonna
2004 oli sukututkimukseni edennyt niin, että hain Calamnius-sukuseuran jäsenyyttä ja v. 2005 olin jo Tapsan kanssa Ahvenanmaalla Calamniussukuseuran 55 v sukukokouksessa. Heti alkumatkasta kohti Ahvenanmaata,
kysyi sukuseuran puheenjohtaja, olisinko käytettävissä sukuseuran hallitukseen. Ja Tapsalta pj. kysyi, osaako hän laskea. Ahvenanmaalla varsinaisessa
sukukokouksessa minut kutsuttiin sukuneuvostoon ja puolisoni nimettiin tilintarkastajaksi. Samoin sain hoidettavaksieni sukuseuran matrikkelin, jossa oli
tuolloin n. 3400 nimeä.
Pian huomasin, että sen hetkinen sukuohjelma ei ole riittävä erilaisten vertailujen, tulosten ja grafiikan luomiseen ja vaihdoin ohjelman Sukujutut-ohjelmaan.
Tuolloin rekisterissä oli n. 65 000 nimeä.
Vuodesta 2005 vuoteen 2017 on tapahtunut paljon. Olemme Tapsan kanssa
kulkeneet sukukokouksissa ja jo 7 vuotena olemme olleet valtakunnallisilla
sukututkimuspäivillä kertomassa Calamnius-suvusta. Tapsa lähinnä siipeillyt
osastolla Ignatiusten sukuseuran nimilappu rinnassa. Samaan aikaan on sukututkimus mennyt hurjaa vauhtia eteenpäin.
Rekisterissä on nyt yli 445 000 nimeä, joka on tiettävästi suomen 2. suurin
tietokanta.
Calamnius-suvun matrikkeli on kasvanut 3400 nimestä 112 540 nimeen.
Sukututkimusessa jännittäviä käänteitä
Lokakuussa 2016 löysin henkilön nimeltään Olof Mustonen, s. 1824, joka on
Anna Karolina Gisselkorsin jälkeläinen.
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Talvisodan evakkona Pajujärvellä

En heti löytänyt Olofille arkistoista jälkeläistietoja ja asia jäi muiden tutkimusten jalkoihin. Helmikuussa Olof Mustonen tuli jälleen vastaan erään DNA tutkimuksen serkkutuloksia tutkiessani ja aloin saada hänelle lisää tietoja. Kaikkea
en ehtinyt arkistoista varmistamaan, kunnes maaliskuussa jälkeläistietoja lisätessäni huomasin, että henkilöt, joita olen kirjaamassa Olofin sukuun, ovatkin
jo minun sukuohjelmassani.
Se miksi he olivat jo ohjelmassa, johtuu siitä, että kyseiset henkilöt ovat Ignatius-suvun esivanhempia.
25.3. julkaisin jo luotettavan tiedon puolisolleni ja hänen suvulleen, että he
ovat myös Calamnius-sukuisia Mikko Samulinpoika Ignatiuksen puolison Anna
Herrasen kautta. Me puolisoni kanssa olemme 10. serkkuja. Olin aina sanonut, että meistä ei saa sukulaisia tekemälläkään ja nyt olemmekin sukulaisia.
Koskaan ei tiedä mitä vastaan tulee, siksi sukututkimus onkin niin mielenkiintoista ja todella jännää.
Ja lopuksi se varsinainen asia. Kaikki Annan ja Mikon jälkeläiset voivat halutessaan hakea Calamnius-sukuseuran jäsenyyttä. Olkaapa yhteydessä minuun sähköpostilla; ea.kotisaari@gmail.com
Anneli Kotisaari
Calamnius-sukuseura ry
jäsensihteeri, tietokannan ylläpitäjä
www.calamnius.fi
www.annelikotisaari.net
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Calamnius-suku tietokanta 2017A
Seuran sukututkijat ovat jo vuosia
keränneet tietoa suvusta. Tätä tietoa
on viimeisten vuosien aikana yhdistetty yhdeksi isoksi sukutietokannaksi,
joka toki ei vielä ole täydellinen.
Vuonna 2010 siitä tehtiin 60juhlavuoden kunniaksi PDF muotoinen elektroninen sukutuloste. Henkilömäärä oli tuolloin yhteensä n. 50000 60000 kpl.
Tietoja on kerätty aktiivisten jäsenten
ja tutkijoiden avulla, josta suuri kiitos
kaikille.
Työn tuloksena on Calamnius tietokannassa P.M. Arctophilaciuksen
jälkeläisiä nyt yhteensä 65.297
Puolisot ja puolisoiden vanhemmat
mukaan lukien meitä on yhteensä
112.524.
Työ sukututkimuksen parissa kuitenkin jatkuu ja Anneli Kotisaari ottaa
kiitollisuudella vastaan edelleen kaikkea tutkimustamme edistävää materiaalia.

Tapio Koivula ja hänen esivanhempansa
vuodesta 1575 alkaen

Pieniltäkin tuntuvat tiedot suvustamme ovat tärkeitä.

Petrus Michaelis (Petter) Arctophilacius (128)

Tilaa nyt entistäkin laajempi Sukutietokanta 2017A

|

Sara Arctophilacius (465)
|

Gabriel Lauraeus (639)

Päivitä Suku-tietokanta

Elinkeinot

|

Sara Laureus (869)

Ne jotka ovat jo aiemmin ostaneet
Suku-pdf:n voivat tilata uusimman
version 5:n euron alennuksella!

|

Anna Karolina Gisselkors (55271)
|

Johan(nes) Ukkola (158342)
|

Olof Mustonen (305889)
|

Olof Mustonen (417716)
|

Catharina Katri Mustonen (55421)

Suku-pdf

hinta

jäsenille
ei jäsenille

25,00 €
40,00 €

Suvun ulkopuoliset voivat myös
tilata Suku-tietokannan, silloin käytämme henkilötirtosuojaa, rajaamalla 100 v nuoremmat tiedot pois.

|

Anna Herranen, Koivula (402)
|

Lauri Koivula (368)
|

Tapio Sakari Koivula (20)
Calamnius-sukuseuran
haaratunnus:
A2
Olemme onnitelleet
tänä vuonna
seuraaviaSara
merkkipäivän
viettäjiä
50 v. Anne Väisänen 18.2.2014
60 v. Anneli Kotisaari 25.9.2014

Hinta rajatulle versiolle 40,00 €
Lähetyksen pakkaus– ja postikuluista
veloitamme 3 €.
Tilaukset:
Anneli, ea.kotisaari@gmail.com
Sukutietokannan voit myös ladata
Calamnius-kotisivuilta.
Ohjeet lataukseen saat, kun suoritus näkyy tilillämme.
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Pielisjärven Ignatiukset ry
8v

Ignatius Uutiset

Tervetuloa sukuseuran jäseneksi!

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

Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 65. 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 €
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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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Ignatius Uutiset

Jäsenmaksu vuodelle 2017
Sukuneuvosto

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2017 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 Kesää
Tapio Koivula
puheenjohtaja

Raimo Koivula
sihteeri

