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 Ennätyslämmin toukokuu on vaihtunut keskimääräisiin kesäkuun lämpötiloihin. 

Nautitaan silti kesän valoisista viikoista. 

Uusi tietosuoasetus velvoittaa myös sukuseuraamme avoimesti kertomaan mi-

ten seuramme jäsenten henkilötietoja käsittelemme. Tämä asetuksen vaatima 

seloste on jo olemassa. Se tulee sukuseuramme nettisivuille. Niille seuran jäse-

nille, joilla ei ole verkkoyhteyttä, lähetämme selosteen postitse.  

 Edellisen lehden ilmestymisen jälkeen on usea sukuseuran jäsen teettänyt 

DNA-testin.  

 Testit ovat tuottaneet ihmetyksen aiheita ainakin serkkutestin tuloksista. Nykyi-

sin Itäsuomalaisille testin tilaajille jysähtää kertaheitolla 5000 - 6000 serkkua - 

on siinä selattavaa. 

 Muutamilla serkku-osumilla on esi-isä tai -äiti tausta Ruotsista metsäsuoma-

laisten asuinpaikoilta. Jo edellisessä lehdessä esitetty arvio aikaisempien ruot-

salais- ja norjalaisosumat olisivat metsäsuomalaisten jälkeläisiä, se voi pitää 

paikkansa. 

 Ignatius-lisälinjaan (Y-DNA) on tullut yksi ennestään tuttu kotimainen osuma 

sekä kaksi ruotsalaista osumaa. Muita suomalaisia Ignatius sukutaustaisia ei 

ole haaviin tarttunut.  

Tarkemmin testeistä on toisaalla lehden sivuilla. 

 Huhtikuun sukuneuvoston kokouksesta on tässä lehdessä tarkempi katsaus. 

Tässä on tietoa tärkeimmistä tulevista tapahtumista.  

Päätettiin seuraavan sukutapaamisen paikka, joka on Nilsiän Aholansaari ja 

ajankohta 13.7.2019. 

Myös kokouksessa päätettiin varsinaisen sukukokouksen paikka, joka on Kuo-

pio. Ajankohta on kesä 2020, mutta päivämäärä on vielä päättämättä. 

 

Tapio Koivula 

 

Tässä alla on lainattu teksti Tiede-lehdestä 2015/10 Suomen uusi keskiaika 
Kirjoittaja: Jukka Korpela on yleisen historian professori Itä-Suomen yliopistossa. 
 

Valtio ei ollut valtio Valtakunnilla ei ollut täsmällisiä rajoja, vaan ne toteutuivat 

hallitsijan läsnäololla. Aluksi kuningas oli matkakuningas, joka seurueensa 

kanssa matkusti paikasta toiseen ja loi valtaa siellä, mihin kulloinkin asettui. 

 Sydänkeskiajalla päästiin siihen, että valtakunta toteutui keskusten verkostona: 

kuninkaan edustajat pitivät hallussaan linnoja, joista säteili ympäristöön kunin-

kaan valta ja laki. Vasta myöhäiskeskiajalla verkostot tihentyivät niin, että niistä 

alkoi syntyä alueellisia rakenteita. 

 Tähän tapaan, joskin verkkaisemmin, kehitys eteni myös Ruotsisa. Ensimmäi-

nen kuninkuus syntyi Götanmaalle viikinkiajalla, mutta se ei tehnyt elettäkään 

laajentuakseen. 1100-luvun lopussa alkoi Mälarenin rannoille muodostua ”äkta 

folkunga”, poliittisen ryhmän valtakunta, joka syrjäytti Götanmaan ja levittäytyi 

Itämeren alueelle. 1200-luvun kuluessa se työntyi myös Ahvenanmaalle ja Lou-

nais-Suomeen. Samalla tänne muutti ruotsalaista väestöä ja alkoi Varsinais-

Suomen, Satakunnan, Hämeen, Uudenmaan ja lopulta Karjalan rannikon integ-

roiminen ruotsalaiseen valtaan ja eurooppalaiseen kulttuuriin. 

Lähetämme jäsenlehden aiemman 
käytännön mukaisesti sähköpostina 
niille joiden osoite on tiedossamme 
ja kirjepostina kaikille muille. Igna-
tius Uutisiin voi tutustua myös seu-
ran kotisivuilta osoitteesta 
www.ignatius-suku.org 

http://www.ignatius-suku.org/
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Sukuneuvoston kokous Kuopiossa 21.4.2018 

Sukuneuvoston kokouksen päätöksiä .
 
Uuden 
 

Sivu 3 

Antakaa palautetta 
 

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

Suvun tietojen tallen-
nustyö jatkuu 
 
Ignatius-sukutietokannassa on 
lehden ilmestyessä   
Mårten Ignatiuksen  (1715-1771) 
jälkeläisiä  620 henkilöä.  
 
Koko tietokannan koko, kun  
mukana ovat myös puolisot ja 
puolisoiden vanhemmat on  
1025 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 välittömäs-
ti skannauksen jälkeen  
lähettäjän ilmoittamaan osoittee-
seen. 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y 
Sukuneuvosto 2/2018 kokous  
Minna Canthinkatu 2, Kuopio lauantai 21.4.2018 
 

Hyväksyttiin 30.9.2017 pidettyjen kahden edellisen sukuneuvoston kokouksen 
pöytäkirjat.  
Todettiin, että sukuseuran jäsenmäärä 21.4.2018 on yhteensä 62. 
Todettiin, että osa sukuseuran jäsenistä on unohtanut jäsenmaksun suorittami-
sen vuodelta 2018. 
Päätettiin kesän Ignatius Uutisissa jäseniä tarkastamaan, onko jäsenmaksu-
suoritus tullut hoidettua ja lähettää samalla uusi esitäytetty, viitteellinen jäsen-
maksulomake jäsenmaksun suorittamista varten. 
Lomake päätettiin ottaa käyttöön myös vuoden 2019 jäsenmaksujen kannos-
sa. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan laatima sukuseuran tilinpäätös, tuloslaskelma ja 
tase ajalta 1.1.- 31.12.2017 
Sukuseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2018  
Sukuneuvosto hyväksyi sihteerin ja puheenjohtajan valmisteleman ehdotuksen 
sukuseuran vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi. 
Sukuneuvosto hyväksyi taloudenhoitajan valmisteleman ehdotuksen sukuseu-
ran vuoden 2018 talousarvioksi. 
Sukuseuran kirjanpidon järjestäminen?  
Sukuneuvosto päätti taloudenhoitajan esityksestä siirtää sukuseuran kirjanpi-
don 1.1.2018 alkaen Lieksalaiselle Tilitoimisto Anu Haapalaiselle 
 

Sukuneuvosto päätti kokouksessaan 30.9.2017 käynnistää valmistelut Sukuta-
paamisen järjestämiseksi kesällä 2019. Päätettiin pyytää tarjoukset kahdesta 
vaihtoehdosta: 

-Lappeenranta – Viipuri - Lappeenranta laivaristeily  
-Retki Nilsiän Aholansaareen 

  
Sukuneuvosto päätti tarjousten perusteella järjestää seuraavan Pielisjärven 
Ignatiusten Sukutapaamisen Nilsiän Aholansaaressa lauantaina 13.7.2019  
Sukutapaamisen osanottomaksuista, ilmoittautumisesta ja täsmällisestä ohjel-
masta päätetään syksyn 2018 Sukuneuvoston kokouksessa.  
 

Sukukokous ja Sukutapaaminen vuonna 2020  
Toisessa varsinaisessa sukukokouksessa Nurmeksessa (1.7.2017) hyväksyt-
tyjen sukuseuran sääntöjen mukaan Sukukokouskausi muuttui viidestä vuo-
desta kolmen vuoden mittaiseksi. 
 

Sukuneuvosto päätti, että Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran 3. varsinainen 
Sukukokous ja samassa yhteydessä myös Sukutapaaminen järjestetään ke-
sällä 2020 Kuopiossa. 
Tarkemmasta ajankohdasta, paikasta, ohjelmasta ja osanottomaksuista suku-
neuvosto päättää myöhemmissä kokouksissaan. Tapahtumapaikkana tulivat 

Pielisjärven Ignatiusten Sukukokous Bomballa 2017

Sukuneuvos-

to Sirpa ja  

Mika Pajulan 

asunnolla  
Kallave-

sinäkymiä 

ihastelemassa 
Kiitokset 

Teille 
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Sukuneuvoston kokous Kuopiossa 21.4.2018 

Ignatius Uutiset  

harkittavaksi:  
 - Puijon Maja 
 - Koivumäen Kartano 
 - Kunnon Paikka. 

 

Alustavaa tietoa tulevasta kokouksesta ja tapahtumasta kerrotaan jo kesän 
Ignatius Uutisissa. 
 

Kesäkuussa ilmestyvässä Ignatius Uutiset- jäsenlehden kanssa lähe-
tämme ajankohtaispäivitetyn sukupuu. 
 

Kesän 2018 Ignatius Uutiset lähetetään seuran jäsenille ja tiedossa oleville 
muille sukuun kuuluville, joiden yhteystiedot ovat seuran käytettävissä kesä-
kuun alkupuolella. 
Lehti lähetetään sähköpostina niille, joiden osoite on tiedossa ja muille kirje-
postina. Ignatius Uutisten lähettämisestä huolehtii sihteeri Raimo Koivula. 
 

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja esitteli sukuneuvostolle Family Tree 
DNA tulossivujen kautta ajankohtaisista tieto testien tuloksista. 
 
 

Kunnonpaikkaiispa 

Puijon Maja 

Koivumäen Kartano 



Uutta Kansallisarkiston Digitaaliarkistossa 
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 Henkikirjoja vuosilta 1809– 1918 saatavilla Kansallisarkiston Di-
gitaaliarkistosta 
 
 Henkikirjojen digitointi aloitettiin keväällä 2017 yhteistyössä  
FamilySearchin kanssa. Digitoituja tiedostoja on ryhdytty kevään 2018 
aikana viemään Kansallisarkiston Digitaaliarkistoon vapaaseen käyt-
töön. Aineisto on käynyt läpi FamilySearchin laadunvalvonnan loppu-
vuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana.  
 

 Digitoituja henkikirjoja on 1,6 miljoona tiedostoa noin 2 200 sidokses-
ta. 

 Digitoituja henkikirjoja on Hämeen, Kuopion, Mikkelin, Oulun, Turun 
ja Porin, Uudenmaan, Vaasan ja Viipurin lääneistä vuosilta 1809–
1918. Aineistot saadaan vietyä Digitaaliarkistoon kesä-heinäkuun lop-
puun mennessä. Digitointi täydentää aiemmin mikrofilmeiltä digitoituja 
henkikirjojen vuosiin 0 ja 5 päättyviä vuosikertoja. 

 Henkikirjat ovat maan väestöstä henkiveroa varten kunnittain tehtyjä 
väestöluetteloita. Henkikirjojen tietoihin perustui maan viralliseksi il-
moitettu väkiluku, verovelvollisuuden täyttä- minen ja äänioikeuden 
käyttämismahdollisuus. Henkikirjat laadittiin 1920-luvulle saakka ensi-
sijaisesti verotusta varten, jonka jälkeen henkikirjoja laadittiin lähinnä 
muita hallinnollisia tarkoituksia varten. Henkikirjat täydentävät seura-
kuntien kirkonkirjoja sukuhistoriallisena hakulähteenä. 

 Ruotsin ajan aikaiset Suomea koskevat henkikirjat kuuluvat vuoteen 
1634 saakka voudintilien arkistoon ja vuosilta 1635–1808 läänintilien 
arkistoon. 1700-luvun puoliväliin saakka on henkikirjoja sidottu muita-
kin tilitositteita sisältäviin tositekirjoihin. Sen jälkeen henkikirjat on jär-
jestetty lääneittäin omiksi niteikseen. 

 Kansallisarkiston Helsingin toimipaikassa säilytettävät autonomian ja 
itsenäisyyden ajan henkikirjat muodostavat oman erillisen vuoteen 
1975 ulottuvan henkikirjakokoelmansa. 

 Tammikuusta 2018 lähtien Kansallisarkiston ja FamilySearchin kump-
panuusyhteistyön puitteissa on käynnistetty tuomiokuntien ja raastu-
vanoikeuksien 100 vuotta vanhempien perukirja-aineistojen (noin 4 
200 sidosta, 3,5 miljoonaa tiedostoa) digitointi alkuperäisistä asiakir-
joista. Nämä aineistot saadaan vapaaseen käyttöön Kansallisarkiston 
Digitaaliarkistoon syksyllä 2018. 

 Seuraava yhteinen FamilySearchin kanssa jo sovittu digitointikoko-
naisuus koskee kihlakunnanoikeuksien (1810-1870, ilmoitusasian 
pöytäkirjojen osalta aina vuoteen 1918 asti), raastuvanoikeuksien 
(1810-1918), kämnerinoikeuksien (1810-1862), laamanninoikeuksien 
(1809- 1868) ja maanjako-oikeuksien (1770-1916) renovoitujen tuo-
miokirjojen digitointia alkuperäisistä asiakirjoista. 

 Kansallisarkisto on uusimassa digitoinnin toimintatapojaan ja tekee 
aiempaa laajemmin yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa. Kumppa-
nuusyhteistyönä ja maksullisina palveluina toteutettavien digitointipro-
jektien lisäksi digitointitoiminta on laajenemassa vapaaehtoistoimin-
taan.  

Lähde: Suomen Sukututkimusseura/genealogia 
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Mirjam Miettisen elämäntarina 

Ignatius Uutiset  

 
 
 

 Mirjam Miettinen (os. Koivula) nukkui 
pois Kuopiossa 22.4.18 hoivakodissa 
läheisten läsnä ollessa. 
 Hän oli 88- vuotias ja Koivulan suvun 
vanhin jäsen. 
 Mirjam Miettinen syntyi 18.10.29 Pie-
lisjärvellä kymmenlapsisen perheen 
nuorimmaisena, isä Mikko Koivulan ja 
äiti Anna Koivulan (os. Herranen) 
maanviljelystilalla. Ensimmäiset kym-
menen lapsuuden vuotta olivat huole-
tonta aikaa, vaikka pienestä pitäen 
lapset osallistuivatkin omalta osaltaan 
maatalon askareisiin. 
 Talvisodan syttyessä elämä muuttui. 
Mirjam lähti äidin sekä Vieno- ja Helmi
-siskon kanssa evakkoon Savoon Pajujärvelle. Isä ja Lahja-sisko jäivät taloa vartioi-
maan. Kotiin voitiin kuitenkin palata talvisodan päätyttyä. 
 Jatkosota oli perheelle suuri koettelemus. Kaksi veljeä, Yrjö ja Pentti, kaatuivat 
rintamalla ja äiti Anna kuoli sydänvaivoihin Mirjamin ollessa 12-vuotias. 
 

 Aili-sisko otti äidin kuoltua vastuuta karjanhoidosta ja emännyydestä. Myös per-
heen pienimmät saivat omat tehtävät hoidettavikseen. Varhainen äidin menetys eli 
Mirjamin puheissa halki elämän. 
 Opintielle Mirjam lähti 15-vuotiaana ensin Pohjois-Karjalan emäntäkouluun 
(v.1947) ja tämän jälkeen Suonenjoen Emäntäkoulun kotitalousneuvoja kurssille 
(v.1949), mistä hän valmistui kotitalousneuvojaksi. Ruoan laittaminen ja leipominen 
olivat Mirjamin ominta maailmaa koko hänen elämänsä ajan. Hän oli hyvin taitava 
itse loihtimaan herkkuja mutta myös hyvin suosittu neuvojana Marttapiiriliitossa, 
ensin Nurmeksessa ja Kiihtelysvaarassa (v. 1950-51) ja myöhemmin Pohjois-Savon 
Marttapiiriliitossa vakituisena työntekijänä v. 1951-1955 ja tilapäisenä työntekijänä 
1956-61. 
 Mirjam jatkoi opetustehtävissä myös Haukiputaalla ja Kuopiossa, minne puolison 
työtehtävät perhettä kuljettivat. Elämän ehtooseen asti Mirjamilla säilyi uuden luomi-
sen innostus ruoan laiton ja leipomisen suhteen. Sukulaisten ja ystävien kesken 
olivat tunnettuja Mirjamin runsaat antimet. 
 Kuopion maalaiskunnan Haminalahdesta nuori kotitalousneuvoja löysi asunnon. 
Nuorisoseurojen talolla oli perinteisesti iltamat, johon puheenjohtaja Erkki Miettinen 
houkutteli uutta kyläläistä lausumaan runoa. Ja kyllähän Mirjam suostui runon lau-
sumaan ja myös myöhemmin Erkille puolisoksi. Mirjam ja Erkki asettuivat asumaan 
Pielavedelle, mistä Erkki sai ensimmäisen toimensa metsäteknikkona. 
 Esikoinen Anna-Maija syntyi Pielavedellä 1956. Perhe muutti Pohjois-
Pohjanmaalle Haukiputaalle v. 1961. Riitta-Liisa syntyi vuonna 1963. Vaikka Erkki 
ja Mirjam viihtyivät suorien pohjalaisten keskuudessa, alkoi Erkin mieli palata lä-
hemmäksi lapsuuden ja nuoruuden seutuja ja ihmisiä. 
 Perhe muutti Kuopioon v. 1973. Mirjam toimi väliaikaisesti kotitalousopettajien sijai-
sena ja päätyi lopulta Erkin johtaman Kuopion Metsänhoitoyhdistyksen toimiston-
hoitajaksi vuonna 1979. Tästä tehtävästä Mirjam jäi eläkkeelle vuonna 1987. Eläk-
keellä ollessaan Mirjam ja Erkki puuhasivat paljon mökillään Puutossalmessa. Kak-
si toimeliasta ihmistä nauttivat pienestä puuhasta niin kaupunkiasunnossa kuin mö-
killäkin. 
 Voimien vähentyessä askel hidastui. Mirjamilla todettiin Altzheimerin muistisairaus 
v. 2012, samana vuonna Erkki kuoli. Vuodesta 2015 lähtien Mirjam asui Aurinko-
puiston hoivakodissa. 
Äitinä Mirjam painotti vastuullisuutta. Mikä otetaan tehtäväksi, tehdään kunnolla. 
Muita ihmisiä kunnioitetaan, varotaan pahoittamasta kenenkään mieltä. On tärkeää 
luottaa ihmisiin ja uskoa hyvään, olivat Mirjamin periaatteita. Näiden mukaan hän 
myös itse eli. Vaikka Mirjamin elämässä oli ollut vastoinkäymisiä, hän halusi uskoa 
positiivisiin, elämää kantaviin voimiin. Vaikka elämän ehtoolla, hän joutui paljosta 
luopumaan, hän osasi iloita elämän pienistä asioista, elämästä tässä ja nyt. Mirja-
min lempiruno, jonka hän vielä 85-vuotispäivillään itse lausui, oli Kaarlo Sarkian Älä 
elämää pelkää. 

 



Elinkeinot 

    

 

 

 

 
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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”Älä elämää pelkää, 
älä sen kauneutta kiellä. 
Suo sen tupaasi tulla 
tai jos liettä ei sulla, 
sitä vastaan käy tiellä, 
älä käännä sille selkää. 
Älä haudoille elämää lymyyn kulje: 
Ei kuolema sinulta oveaan sulje. 
 
Älä koskaan sano: 
”Tämä on iäti minun.” 
Elon maljasta juovu, 
taas siitä, jos tarpeen, kivutta luovu. 
On maailman rikkaus sinun, 
kun mitään et omakses ano. 
Elä pelotta varassa yhden kortin: 
Näet aina avoinna kuoleman portin.” 

 
Anna-Maija Martelin ja Riitta Toroi 
Mirjamin tyttäret 

Mirjam Miettisen elämäntarina 

Mirjam, Anna ja Vieno Koivula 

Vieno, Erkki Miettinen ja Mirjam 

Koivulan talo 1960-luvulla 

Vieno ja Mirjam Koivula 

Koivulan talo 1960-luvulla 
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DNA-testaus uutisia 

Ignatius Uutiset  

 

. 
Olemme tehneet nk. DNA tutkimuksen Pielisjärven Ignatiusten sukuseu-
rassa saadaksemme selville, mistä Samuel (todennäköinen esi-isä) Igna-
tiuksen isälinja on lähtöisin. Meillä on onni, että on edelleen olemassa suo-
ria isälinjoja Samuelista nykyaikaan asti. 

 Samuelin haploryhmä I-M253 on syntynyt ryhmästä I-M170, joka oli läsnä 
muinaisessa Euroopassa jo viimeisen jääkauden aikana. Uusin tutkimus 
on ajoittanut Samuelin ryhmän syntymän tapahtuneeksi noin 3200 – 3700 
v e.kr. Mutaatio on tapahtunut alueella, joka nykyään on Etelä-Tanskan ja 
Saksan rajamailla ja sieltä levinnyt Ruotsiin, Norjaan, Suomeen ja Islantiin. 

 Huomattavia määriä löytyy myöskin KeskiEuroopasta ja Brittein saarilta. 
Suomessa haploryhmä I-M253 keskittyy Länsi-Suomeen ja Satakuntaan. 
Itä- Suomessa on selkeästi N-haploryhmä runsaslukuisempi kuin I-haplo. 
Esi-isät ovat tulleet idästä. 

 Historioitsijat uskovat, että Tanskalaiset Viikingit, tai oikeastaan Juutit sinä 
aikana, ja vasta myöhemmin nk. Viikingit, ovat olleet ne, jotka alun perin 
saivat meidän ryhmämme leviämään, ensin rannikkoalueille mistä sitten 
ovat vaeltaneet sisämaahaan. 

 Useiden tarkennustestien jälkeen Samuelin haploryhmä on nyt I -Y24487, 
tämän haplon syntymä on arvioitu olevan noin 100 v j.kr. – 1400 v j. kr. 

 Ignatius isälinjan haploryhmä (I-Y24487) on varmistettu kolmen isähaaran 
testeillä. Kun jokainen testattu sukuhaara on voitu myös varmistaa asiakir-
jalähteistä, tällöin Suomi I-DNA adminstaattori saattoi määrittää kaikille 
kolmen sukuhaaran testatuille saman haploryhmän, joka määrittyi puheen-
johtajan BigY-testin tuloksesta.  

Em. Haploryhmään kuuluu toistaiseksi vain muutamia testattuja. Samuelin 
haploryhmä voi vielä tarkentua, kunhan saadaan lisää FTDNA:n raakadata 
eteenpäin YFull analyysiin. 

 Haploryhmä I-M253 esiintymistiheys: Suomi 28% (Satakunta 50%) 

Ruotsi 37% (Gotlanti 50%), Norja 31%, Tanska 34% 

Englanti 14%, Grönlanti 14%,  Islanti 29%, Pohjois-Saksa 
18% Alankomaat 16% 

 

Sukuseuramme testaustilanne 15.6.2018  

Tilaus (maksu tilauksen yhteydessä) 

Testinäytteen lähetys 

mtDNA (äitilinja) 
(2 tasoa) 

 

7 henkilöä testattu 

BigY 500 
3 henkilöä testattu 

Y-DNA (isälinja) 

(12, 37, 67, 111 tasoa) 
 

5 henkilöä testattu 

Tulokset 

Family Finder

(serkkutesti) 
 

8 henkilöä testattu 

YFull - analyysit 
2 henkilöä analysoitu 



Elinkeinot 

    

 

 

 

Pielisjärven Ignatiukset ry 
9v 

 
 

Vuotuinen jäsenmaksu  
kaudelle 2018 – 2020  
on 20 €. 
 

 
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 
talous 
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 

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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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 

Siksi on tärkeää ilmoittaa: 

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 

Sukuseuran säännöissä pykälässä 2 mainitaan 

  Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 62. 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 kotisivuilta löytyy 
lomake jota voi käyttää. Täytetty Jäsenhakemus-sukukyselylomake ohjautuu 
klikkaamalla suoraan sihteerin sähköpostiin. 

Tervetuloa sukuseuran jäseneksi! 

mailto:lhsoft@gmail.com
mailto:ea.kotisaari@gmail.com
http://www.gmail.com


 

Lippis   12,00 € 
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Ignatius Uutiset  

Uusia sukutuotteita 

Miesten lyhythihainen 
kauluspaita   37.00 € 

• 70% kampapuuvilla,  

• 30% polyesteri 

• 135g/m² 

• Oxford 

• Easy Care 

• Regular Fit 

• Kaulusnapit 

• Rintatasku 

• Tie-Fix© solmiopidike 

Pusakka   35,00 € 
 

Hikinauha   13,00 € 

Hiirimatto    8,00 € 



 

 

 
 

 

Sukutuotteita 

Anna-Maija Martelin videoimat 
äitinsä, sukuseuran vanhimman, 
Mirjam Miettisen videohaastatte-
lun osat I ja II DVD-versiona. I 
osan  pituus on 1,19 tuntia ja II 
osan 40 minuuttia. I+II yhdessä 
hinta on 16,05 €. Tilauksen voi 
tehdä puheenjohtaja Tapio Koi-
vulalta puh. 0400874953 tai s-
postilla kotapsa@gmail.com 
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T-paitoja eri väreissä    
 

Paitoja saatavissa myös muita 
värejä kuin kuvan mallit a lasten 
kokoja vuosien mukaan 1 vuo-
desta alkaen sekä suuria kokoja 
viiteen XXXXXL:n saakka)  
 
Lasten T-paita  15,00 € 
S-XXL   15,00 € 
XXXL    17,00 € 
XXXXL   19,00 €  
 

Videohaastattelu 16,05 € 

 
Ostoskassi  10,00 € 
Ostoskasseja saa  seuraavan 
värisinä punainen, atollin sininen, 
tumman sininen, musta, oranssi 
ja limenvihreä 

Seuran myyntituotteita edelleen saatavana  koko perheel-
le 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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Kahvimuki   12,00 €  
  
Muki on valkoista posliinia 

mailto:raimokoivula@hotmail.com
http://www.gmail.com
http://www.ignatius-suku.org
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Sukuneuvosto 
 

 
Tapio Koivula, pj 
Nujulantie 3 A 
90410 Oulu 
0400-874953  
kotapsa@gmail.com                                               
 
Markku Sydänmaa, varapj 
Eskolantie 6 C 3 
02360 Helsinki 
050-5365661 
Kivihaka20@outlook.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 
 
Sirpa Pajula 
Minna Canthin katu 2 B 42 
70100 Kuopio 
0400-678619 
pajulasirpa@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     Raimo Koivula 

 puheenjohtaja  sihteeri    

Ignatius Uutiset  

Jäsenmaksu vuodelle 2018  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2018 jäsenmaksu 20 € 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 viitenumero ja mainita maksamisen yhteydessä jäsenmaksun 
suorittavan/ suorittavien henkilöiden nimet. 


