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Tervehdys rakkaat sukulaiset 

Tietokoneen näytöllä tai kädes-
säsi on sukuseuran ensimmäinen 
uudistettuun muotoon tehty suku-
tiedote - Ignatius Uutiset.  
Jos tämä viestintätapa saa kan-
natusta, niin toteutetaan jatkossa 
viestintää tälläkin mallilla. Tähän 
formaattiin istuu hyvin myös pu-
heenjohtajan oma palsta. Tämä 
olkoon ensimmäinen sellainen.  
Maaliskuussa minulla oli mahdol-
lisuus osallistua Suomen Suku-
tutkimusseuran valtakunnallisille 
sukututkimuspäiville Kokkolassa 
16 - 17.3.2013. Olin mukana   
Calamnius Sukuseuran näyttely-
osastolla. Aika-ajoin osasto oli 
turkasen täynnä. Tällä osastolla 
oli mahdollisuus tarkistaa, kuu-
lunko Calamnius-sukuun vai suu-
reen Sursill-sukuun. Tämä koet-
tiin hyvänä tarkistuspalveluna 
sukutaustaansa etsiville. Muu-
toin tyypillisesti sukuseurojen 
osastot olivat myymässä oman 
sukuseuransa kirjallisia tuotteita.  
Sukututkimuspäivillä julkistettiin 
vuoden sukukirja, joka oli Leena 
Kekkosen ”Omenoita oksat täyn-
nä”. Kaikki kisaan osallistuvat 
kirjat, joita oli 74, olivat esillä 
näyttelyvieraiden iloksi.  
Tutustuin osaan kirjoista. Tuttuja-
kin kirjan sivulta löytyi mm. 
”Juuret Pielisen Karjalassa” Saa-
relaisten sukukirja 2  
Sukukirjat ovat muuttumassa sa-
tojen sivujen sukutaulujen esitte-
lystä suvun tarinoista koostuviksi 
teokseksi. Lukijalle tärkeät suku-
taulut ovat mukana kirjan liitteenä 
DVD/CD muodossa.  
Oman sukuseuramme suurimpa-
na haasteena on saada tavoitet-
tua mahdollisimman monia  
Ignatius-sukuisia.  
Milloin olet viimeksi pitänyt yhte-
yttä sukulaisiisi?  
Aika on muuttunut niin, ettei enää 
piipahdeta sukulaisilla kylässä. 
Sukulaisia tavataan lähinnä häis-
sä tai hautajaisissa. Uusi kanava  

voi olla tietokone ja sen monet 
viestintämahdollisuudet, mutta se 
ei ole välttämättä pelkästään su-
kulaisten välistä. On silti hyvä 
tietää juurensa ja kuuluvansa jo-
honkin sekä siirtää perinteitä 
nuorille sukulaisille. Sukuseuran 
toiminta on erinomainen tapa 
kohdata sukulaisia ihan paikan 
päällä.  
Eikö olisi mukava jos myös muut 
lähisukulaisesi kuuluisivat mei-
hin?  
Ota yhteyttä, käy kylässä tai lä-
hetä viesti ja pyydä liittymään  
Ignatius-sukuseuraan. Seuran  
toiminnan kautta saa uusia tutta-
vuuksia, voi verestää entisiä ja 
tuntea kuuluvansa sukuun.  
Innosta sukulaistasi ottamaan 
yhteyttä Ignatius-sukuseuran  
puheenjohtajaan tai sihteeriin 
postitse, kotisivujen kautta tai 
sähköpostilla suoraan.  

 

Suomen Sukututkimusseuran 
puheenjohtajan Teppo Ylitalon 
Kokkolassa pitämän puheen aloi-
tukseen on myös minun helppo 
yhtyä.  
Miltä näyttää suomalainen suku-
tutkimus vuonna 2013?  
Se näyttää moninaiselta ja moni-
puoliselta.  
Se näyttää värikkäältä, perintei-
seltä, uutta etsivältä ja uudistu-
valta, sähköistyvältä, yhdessä 
yrittävältä, etsivältä, periksi anta-
mattomalta, iloiselta,  
tarpeelliselta.  

 

Kesäterveisin Tapio Koivula  
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Hyvät sukulaiset 

varapuheenjohtajana  
Anna-Maija Martelin. 
Sukuneuvosto järjestäytyi jo vii-
me vuoden puolella. Neuvoston 
ensimmäisen varsinaisen toimin-
nan suunnittelukokous pidettiin 
Joensuussa 14.4.2013. 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseu-
ran toinen viiden vuoden suku-
kokouskausi 2013–2017 on  
alkanut. Seura on saanut samalla 
uudet puheenjohtajat.  
Vetovastuun puheenjohtajana on 
ottanut Tapio Koivula ja  

sihteeri Raimo Koivula 

taloudenhoitaja Hannu Koivula 

Seija Hartikainen  

sukutietokannan ylläpitäjä  
Anneli Kotisaari 

Puheenjohtajat Tapio Koivula  ja Anna-Maija Martelin 

Mika Pajula  

Sukuseuran muut toimi-
henkilöt: 

Sukuneuvoston kevään kokous järjestettiin Marja ja Raimo Koivulan kotona 
Joensuussa.  Kokousta pohjustettiin ruokailulla. Osanottajat vas. Raimo 
Koivula, Tapio Koivula, Hannu Koivula ja Seija Hartikainen.  
Anna-Maija Martelin osallistui kokoukseen Skype-yhteyden kautta. 

toiminnan tarkastaja  
Helka Nevalainen 



 

PIELISJÄRVEN IGNATIUSTEN 300-VUOTISJUHLATAPAAMINEN  
PAJARINHOVISSA KITEELLÄ KESÄLLÄ 2015 
 

Pielisjärven Ignatiusten suvun tutkimustietojen mukaan ensimmäiset 

kirjaukset Ignatius-suvusta löytyvät Kiteeltä vuonna 1715. 

Sukuneuvosto päätti kokouksessaan 14.4.2013 aloittaa seuraavan 

suvun tapaamisen valmistelut. Tapaaminen päätettiin kutsua koolle 

300-vuotisjuhlavuoden merkeissä Kiteen Puhoksessa sijaitsevaan 

Matkailukeskus Pajarinhoviin 4-5.7.2015. 

Tapaamisen pääteemana tulee olemaan ”Pielisjärven Ignatius-suvun 

vaiheet”. Matkailukeskuksesta varataan tarpeellinen määrä tapahtu-

maan tarvittavia toiminta- ja majoitustiloja. 

Tarkemmasta ohjelmasta neuvosto päättää myöhemmin. 

Pielisjärven Ignatiusten 300-vuotisjuhla 
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Sukulaisilta toivotaan edelleen aktiivisuutta, jotta saisimme koottua mahdolli-
simman kattavasti niin haastatteluihin perustuvaa kuin myös kirjallista ja ku-
vallista aineistoa Pielisjärven Ignatiusten sukuun kuuluvien eri sukuhaarojen 
vaiheista. Anna- Maija Martelin sukuneuvostosta on valmis auttamaan tarvit-
taessa haastattelusuunnitelmien tekemisessä.  Yhteystiedot löytyvät toimi-
henkilöluettelosta. 
 
Sukuneuvostossa 18.11. todettiin, että kuvallista aineistoa on jo jonkin verran 
saapunut.  Lisää odotellaan. Haastatteluissa korostetaan itsehaastattelujen 
mahdollisuutta ja ryhmäkeskusteluja, jotka voisi taltioida myös DVD-
muotoon. 
 
Sukuun liittyvät haastattelut, vanhat valokuvat ja tarinat sekä muu aineisto 
tulee toimittaa puheenjohtaja Tapio Koivulalle. Aineistoa voi lähettää joko 
sähköisessä muodossa sähköpostina, kirjepostina tai suoraan käteen toimit-
tamalla. Puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät toimihenkilöluettelosta. 

Haastatteluja, tarinoita ja kuvia 

Antakaa palautetta 
 

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

Suvun tietojen tallen-
nustyö jatkuu 
 
Ignatius-sukutietokannassa on 
lehden ilmestyessä   
Martti Ignatiuksen  (1715-1771) 
jälkeläisiä  235 henkilöä.  
 
Koko tietokannan koko, kun mu-
kana ovat myös puolisot ja puo-
lisoiden vanhemmat on 368 hen-
kilöä. 
 

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:  
Nuottakuninkaantie  
6 B 14, 02230 ESPOO 
 

Valokuvat ja mahdollinen muu 
materiaali palautetaan välittömäs-
ti skannauksen jälkeen  
lähettäjän ilmoittamaan osoittee-
seen. 

Esimerkkejä vanhoista  valokuvista, jotka on poimittu  sukuseuran kotisivuilta  



  Uuden sukukokouskauden alkaessa myös sukutiedote on saanut uuden 
ilmeen. Se muistuttaa lehteä, jonka voi säilyttää nykyistä helpommin vaikka 
piirongin laatikossa. Sieltä se on helposti saatavissa virkistämään muistia 
mm. tulevista tapahtumista, myyntituotteista, jäsenmaksuista jne.  Lähetäm-
me tiedotteen aiemman käytännön mukaisesti sähköpostina niille joiden osoi-
te on tiedossamme ja kirjepostina kaikille muille. Tiedotteeseen voi tutustua 
myös seuran internet- kotisivuilta osoitteesta www.ignatius-suku.org 

Yhteystiedot 

 

  Pyydämme, että ilmoittaisit mahdollisista osoite ja sähköposti- tietojen muu-
toksista sihteerille. 

Perhetapahtumat 

  Sukuseuralaisten ja sukulaisten toivotaan ilmoittavan meille syntymistä,  
häistä ja muista tapahtumista Pielisjärven Ignatiukset-sukuseuran matrikkelin 

ajan tasalla pitämiseksi. Tietoja kerää Anneli Kotisaari.  
Hänelle voi ilmoittaa tietoja, tarkistaa tietoja tai pyytää korjaamaan tai  
poistamaan niitä. Ilmoituksen hänelle voi tehdä jokainen parhaaksi katsomal-
laan tavalla, mutta mieluiten sähköpostilla (ea.kotisaari(@gmail.com) tai 
muutoin kirjallisessa muodossa, jotta tiedot tulevat varmemmin oikein.  
Kirjepostia voi laittaa osoitteella: 
Nuottakuninkaantie 6 B 14, 02230 Espoo 

Jäsenlehti, Ignatius Uutiset 

Sukuseuran säännöissä todetaan mm. 

Tervetuloa sukuseuran jäseneksi! 

  Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 59. Sukuneuvosto toivoo, että erityises-
ti sukuun kuuluvat päättäisivät liittyä nykyistä lukuisammin seuramme jäse-
neksi.  
Pielisjärven Ignatiusten sukuhaaroihin kuuluvia Ignatius, Koivula ja Pajula-  
sukulaisia elää runsaasti niin suomessa kuin myös ulkomailla. Sukuneuvosto 
odottaa lisää jäsenhakemuksia. 
Sukuseuran jäseneksi pääsee hakemalla sitä Jäsenhakemus- sukukysely- 
lomakkeella.  Täytetty lomake tulee toimittaa seuran sihteeri Raimo Koivulalle 
joko sähköpostina tai kirjepostina. Sihteerin yhteys- ja osoitetiedot löytyvät 
ohessa seuraavasta toimihenkilöluettelosta. Myös seuran Internet -kotisivuilta 
löytyy lomake jota voi käyttää. Täytetty Jäsenhakemus-sukukyselylomake 
ohjautuu klikkaamalla suoraan sihteerin sähköpostiin. 
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Vuotuinen jäsenmaksu  
kaudelle 2011 – 2015  
on 10 €. 
 

 
Pankkiyhteys: 
 

Pielisen Osuuspankki 
IBAN: FI26 5343 0720 0921 34 

BIC:   OKOYFIHH 
 
 

Seuran kotisivut: 
www.ignatius-suku.org  

 
Yhteystietoja 

 
Tapio Koivula, puheenjohtaja 
kotapsa@gmail.com 
 

Raimo Koivula, sihteeri 
raimokoivula@hotmail.com 
 

Hannu Koivula 
rahastonhoitaja 
koivulahannu130@gmail.com 
 
 
 
 
 

Ilmoitattehan sähköposti-
osoitteenne meille, että 
voimme lähettää tulevat 

tiedotteet sähköisesti, 
mikä vähentää monistus- 
ja postikuluja. 
 
 

Ilmaisen sähköposti-

osoitteen saa alla  
olevasta nettiosoitteesta: 
 
www.gmail.com 

 
 

 

  ”Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Martti Ignatiuksen (k.1771) ja hänen 
puolisonsa Kaisa Tuorilaisen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perin-
teitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa 
sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää 
kotiseututyötä.  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan 
·  tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa, 
·  kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinne-
tietoa.” 

  

Sukutietojen kokoaminen on seuran kannalta tärkeää. Siten saadaan tietoa 
suvun vaiheiden tutkimista varten. Jos emme saa teiltä tietoja on vaikeaa 
jatkaa tutkimustyötä. Sukututkimus on seuran eräs tärkeimmistä tehtävistä. 
Meitä jokaista kiinnostaa sukumme menneisyys. 

 

Sukutietojen täydennykset pyydämme lähettämään suoraan Anneli Kotisaa-
ren sähköpostiin: ea.kotisaari@gmail.com. HUOM! Lomake sivulla 9. 

Siksi on tärkeää ilmoittaa: 

http://www.ignatius-suku.org/
mailto:lhsoft@gmail.com
mailto:ea.kotisaari@gmail.com
http://www.gmail.com


 

 

 
 

 

 

Sukutuotteita 

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 mi-
nuuttia. 
Sekä I, että II osan hinta on 
16,05 €. Tilauksen voi tehdä pu-
heenjohtaja Tapio Koivulalta puh. 
+358400874953 tai sähköisesti 
osoitteesta: kotapsa@gmail.com 
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T-paitoja eri väreissä    
 

Sukuneuvosto on sopinut Artjär-
vellä toimivan demeLLe oy:n 
kanssa Pielisjärven Ignatiuksen 
Sukuseuran tunnuslogoilla varus-
tettujen sukuseuran myyntituot-
teiden valmistamisesta ja toimit-
tamisesta niitä haluaville.  
Paitoja saatavissa myös muita 
värejä jkuin 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 € 
XXXXXL  21,00 € 

Videohaastattelu 16,05 € 

Kahvimuki   12,00 €  
  
Muki on valkoista posliinia 

Ostoskassit  10,00 € 
 
Ostoskasseja saa  seuraavan värisi-

nä punainen, atollin sininen, tum-
man sininen, musta, oranssi ja  
limenvihreä 

Seuran myyntituotteita edelleen saatavana  koko 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. 
 
 
 

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. 

mailto:raimokoivula@hotmail.com
http://www.ignatius-suku.org
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Jäsenmaksuja puuttuu vuodelta 2012  
 

Muutamalta jäseneltä on unohtunut maksaa  
vuoden 2012 jäsenmaksu.  
Sen voi hoitaa vuoden 2013 suorituksen yhteydessä.  
Tarkasta onko sinun maksusi kunnossa ? 
 

Sukukokous päätti säilyttää jäsenmaksun myös alkaneella Sukuko-
kouskaudella samansuuruisena kuin edellisellä kaudella. Vuosittainen 
jäsenmaksu on siis edelleen10 €/henkilö. Sukuseuraan voi yhdellä ker-
taa maksaa myös ainaisjäsenmaksun, joka on vuosittainen  
jäsenmaksu 15-kertaisena, eli 150 €/jäsen. 
 
Vuoden 2013 jäsenmaksu pyydetään suorittamaan seuran pankkitilille 
15.6.2013 mennessä. 
 
Seuran pankkiyhteys on:  
 

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

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

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

Sukuseuran jäsenmaksu v 2013 

Sukuneuvosto kokoontuu 

seuraavan kerran  
Anna-Maija Martelinin  
kotona Espoossa  
su 13.10.2013.   
 
Seuraava Ignatius Uutiset  
lähetetään kokouksen  
jälkeen. 
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Jäsenhakemus – sukutietojen täydennys, Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. 

 

 
Nimi                 
 
Postiosoite     

 
Postinumero ja postitoimipaikka  
 
Sähköpostiosoite    
 
Puhelin /GSM   
 
Syntymäaika             Paikka 
 
Ammatti/virka 
 
Vihitty:               Paikka  

 
Isän nimi                           
 
Syntymäaika:                  Paikka  
 
Kuollut:              Paikka 

  
Haudattu     Paikka 

 
Äidin nimi    
 
Syntymäaika               Paikka  
 
Kuollut              Paikka 

 
Haudattu     Paikka  

 
Vihitty:                           Paikka   
 
 

 
Puolison nimi  
 
Syntymäaika             Paikka 
 
Ammatti/virka 
 
Kuollut    Paikka 

 
Haudattu                Paikka 
 
Puolison isän nimi             
 
Syntymäaika   Paikka:  
 
Kuollut              Paikka 

 
Haudattu    Paikka 

 
Puolison äidin nimi            
 
Syntymäaika     Paikka  
 
Kuollut              Paikka 

 
Haudattu     Paikka: 

 
Vihitty:                     Paikka    
Lapset 

 

Nimi                    Syntymäaika                                   Paikka 
 
Nimi                    Syntymäaika                                  Paikka 
 
Nimi                    Syntymäaika                                   Paikka 
 
Nimi                           Syntymäaika                                    Paikka 
 
Täytä lomake itsestäsi, lapsistasi ja isovanhemmista niin pitkälle taaksepäin kuin tiedät.  
Yksi lomake per henkilö, jos useampi avioliitto, jokaisesta oma lomake.  
Lähetä jäsenhakemus osoitteeseen: 
Raimo Koivula, raimokoivula@hotmail.com tai postitse; Jyskynkuja 1 A 2 80140 Joensuu 
Lähetä sukutietojen täydennykset osoitteeseen: 
Anneli Kotisaari, ea.kotisaari@gmail.com tai postitse; Nuottakuninkaantie 6 B 14, 02230 Espoo 
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Aurinkoista ja virkistävää kesää  
kallisarvoiset sukulaiset.  

Sukuneuvosto 
 

 

Tapio Koivula, pj 
Nuottakuninkaantie 6 B 14 
02230 Espoo 
0400-874953  
kotapsa@gmail.com 
 

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

Raimo Koivula, sihteeri 
Jyskynkuja 1 A 2 
80140 Joensuu 
050-5598201 
raimokoivula@hotmail.com 
 

Hannu Koivula, talous  
Sankkilantie 5 C 21 
81720 Lieksa 
050-4063777  
koivulahannu130@gmail.com 
 

Seija Hartikainen 
Raitakuja 4 
81100 Kontiolahti 
044-3612204 
seija.hartikainen@telemail.fi 
 

Mika Pajula 
Minna Canthin katu 2 B 42 
70100 Kuopio 
0400-678619 
mika.pajula@datacode.fi 

 
Helka Nevalainen, toim.tark 
Viinenkuja 3 A 7 
00370 Helsinki 
040-7034615 
helka.nevalainen@welho.com  
 

Anneli Kotisaari, sukutietokanta 
Nuottakuninkaantie 6 B 14, 
02230 Espoo 
050-5202787 
ea.kotisaari@gmail.com 

Luonto on nyt kauneimmillaan. 
Rentoudu ja nauti kesästä. 

 
Koe seikkailut 
matkoja taita 

Näe vehreitä marjamaita 
Maut maista ja ääniä kuule 

Ota selvää 
älä vain luule 

Koe villisti 
elämän retki 
elä jokainen, 

jokainen hetki. 
 
 

  Tapio Koivula     Raimo Koivula 
  puheenjohtaja  sihteeri    


