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Tervehdys Arvoisat sukulaiset 
 

Alkuvuoden talviset vuodeajat ovat nyt kääntyneet kesäiselle puolelle.  

Menneen talven lumityöt ovat vain hikinen muisto. 

Olen siirtynyt kesäkuun alussa uuteen elämänvaiheeseen. Täytettyäni vielä 

nykyisin hyväksytyn eläkkeelle pääsyiän 63v. Nyt olen aloitteleva eläkeläinen. 

No, elämänmenoon tuo tittelin vaihto ei tuonut muutosta. Samat asiat rytmittä-

vät päivän tekemisiä mitä on ollut jo pari vuotta. 

Suku- ja sukuseura-asioille on aikaa saman verran kuin viimeisen kahden 

vuoden aikana. Vaimoni Annelin lasten lapsien perään katsominen vie aikaa 

monella tavalla – ihan mukavaa. 

 

Sukututkimus sai uutta vauhtia DNA-testistä saatujen tulosten tultua esille. 

Mutta tämänkin jälkeen perinteistä sukututkimusta ei saa unohtaa. Sellaista 

harhaluuloa on esiintynyt, että kun DNA-testi on tehty, niin sukupuu tulee  

testin tulosten myötä automaattisesti. Näin ei ole asianlaita. 

Y-DNA (isälinja) ja mtDNA (äitilinja) testauksen tulokset tuovat esille, tällä 

hetkellä, yhteisiä sukulaisia vuosisatojen takaa. Mutta FamilyFinder eli nk. 

serkkutesti tuo osumia hyvinkin nykyaikaan. Se etsii geenisukulaisia kaikista 

sukuhaaroista. Se löytää yhtä lailla mies- ja naisserkut, sekä isän että äidin 

suvun puolen sukuhaaroista. 

Family Finder- testi on hyvä lisä isälinjan ja äitilinjan testeille. Mielestäni sen 

anti perinteiselle sukututkimukselle on suurin. Ovathan esim. aikuisikäisten 4. 

serkkujen yhteiset esivanhemmat jo kaukana 1800-luvulla, eikä monella pe-

rinteisen sukututkimuksen harrastajallakaan ole tuon ajan esivanhempiensa 

kaikkien sisarusten kaikkien lasten sukuhaaroista tietoa. 

Uusia osumia tulee sitä mukaa, kun lähi- ja kaukaiset serkkumme tekevät 

DNA-testauksia tahollaan. Ne tulokset ovat heti meidän nähtävissä, mitkä on 

tehty samaisessa testauslaitoksessa missä me testi tehtiin.  

 

Sukuseuran toimita on välivuoden asioiden hoitoa. Sukuneuvoston kokous 

pidettiin toukokuun 14 päivä Kontiolahdella. Seuraavalla sivulla on kuva tuos-

ta tilaisuudesta. Jo silloin oli Itä-Suomessa täysi kesä. Kokouksessa oli tär-

keimpänä asiana ensi kesän varsinaisen sukukokouksen asioiden ja ohjel-

man läpikäynti. 

Ohjelmapuolen asioista auki jäi vesibussi/kantosiipilaiva-ajelun toteutuminen. 

Ajatuksena oli tehdä kierros paatilla Pielisellä. Kolin paatti on parhaillaan tela-

koituna pohjan korjauksen ajaksi.   

Mutta, jokin aktiviteettiohjelma toteutetaan kokouksen ja muiden etsitysten 

jälkeen ennen muita iltamenoja.   

Epävirallinen illanvietto voisi olla mukava lisäohjelma ja varsinkin niille osanot-

tajille jotka yöpyvät  Bomballa. 

Kesämielellä 

Tapio Koivula  

http://www.ignatius-suku.org/
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Hyvät sukulaiset 

Sukuneuvoston kevään kokous 
pidettiin Seija Hartikaisen koto-
na 15.5.2016 Kontiolahdella 
Mukana olivat: 
Seija Hartikainen 
Tapio Koivula 
Raimo Koivula 
Anna-Maija Martelin Skypen 
välityksellä.  
Talousvastaavana oli Hannu 
Koivula 
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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  235 henkilöä.  
 
Koko tietokannan koko, kun  
mukana ovat myös puolisot ja 
puolisoiden vanhemmat on  
368 henkilöä. 
 

Toivomme teiltä aktiivisuutta, jotta 
saisimme koottua aineistoa suvun 
vaiheista talteen tuleville 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 välittö-
mästi skannauksen jälkeen  
lähettäjän ilmoittamaan osoittee-
seen. 

 

Alustava ohjelma Sukukokous-ja Sukutapaamispäivälle 1.7.2017: 
 
Klo 11.00 Kokoontuminen Bomban talolle  
 Lounas Bomban ravintolan noutopöydästä 
 
Klo 12.00 Siirtyminen Kalevan Hovin kokoustiloihin 
 Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran sukukokous 
 
Klo 14.00 Iltapäiväkahvi kokoustilassa; 
 *kahvileipänä joko makea tai suolainen 
 
Klo 14.30 Esityksiä ja keskusteluja teemalla ”Pielisjärven Ignatius-suvun 

vaiheet”. Erityisenä aiheena tulee olemaan DNA-testien kaut-
tatapahtunut selvittelytyö Ignatius-suvun esi-isistä, saapumis-
reitistä Suomeen ja Pielisjärvelle sekä yksityiskohtaisempaa 
tietoa suvun lähimenneisyydestä ja sukulaisista. 

 
Klo 17.00 Laivaristeily  Pielisellä.    
 Risteilyn aikana järjestetään erilaista kulttuuriohjelmaa. 
 
n.klo 19.00 Järjestetty tapaamisen ohjelma päättyy. 
 
n.klo 20.00 Vapaamuotoinen illanvietto Bomban Ravintolassa. 

Bomban tapahtumien pääpaino tulee olemaan lauantain 1.7. 
tilaisuuksissa. Lähinnä maakunnan ulkopuolelta saapuvat su-
kulaiset majoittuvat Break Sokos Hotel Bomban 4 
viihtyisissä tiloissa ja käyttävät hyväkseen laajemmin matkailu-
keskuksen palveluja myös sunnuntaina 2.7. 

Pielisjärven Ignatiusten Sukukokousohjelma 2017 
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Tanssi-ilmoituksia Lieksassa 1977, Vaakanaisen talon vieressä 

Isoviha 1714 - 1721 

Ignatius Uutiset  

 

Taustaa 
 

Suuri Pohjan sota käytiin 1700–1721, ja siihen päättyi Ruotsin suurvalta-
asema. Ruotsia vastassa oli liittouma, johon kuuluivat mm. Venäjä, Tanska ja 
Saksi-Puola. 
Suurimmat taistelut Suomessa käytiin Pälkäneen Kostianvirralla 1713 ja Ison-
kyrön Napuella 1714. Riilahden meritaistelu Hankoniemen edustalla käytiin 
1714. 
Uudenkaupungin rauhassa 1721 Ruotsi luovutti Inkerinmaan, Viron, Liivin-
maan, Käkisalmen läänin ja Viipurin Karjalan Venäjälle. 
Isovihan nimellä kutsutaan venäläisten miehitysaikaa 1714–1721 Suomessa. 
Eniten miehityssotilaita oli Länsi-Suomessa, ja tuho oli suurinta Pohjanmaal-
la. Säätyläiset pakenivat Ruotsiin, tavallinen kansa metsiin. Siviilejä tapettiin 
arvioilta 5 000, ja 10 000 vietiin pakkotyöhön Venäjälle. 
Suomalaisten sissien toiminnasta oli lähinnä haittaa: venäläiset kostivat iskut 
muulle väestölle, ja sissit ryöväsivät ylläpitonsa talonpojilta. 
Pikkuvihaksi kutsutaan venäläisten myöhempää (1741–43) Suomen miehitys-
tä. Tuolloin Ruotsi yritti revanssia mutta hävisi, ja sota päättyi Turun rauhaan. 
Ruotsi luovutti Venäjälle Kymijoen itäpuoliset alueet sekä Savonlinnan ympä-
ristöineen. – KodinPellervo/JUR  
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Isoviha on ainutlaatuinen ajanjakso Suomen historiassa: pitkä miehitysjakso, 

joka ei kuitenkaan johtanut pysyvään valtioliitokseen, mutta joka toi mukanaan 

pitkän epävarmuuden ja väkivaltaisuuksien ajanjakson. Kustaa H. J. Vilkuna 

onkin huomauttanut, että miehityskausi alettiin pian hahmottaa omana histori-

aa jäsentävänä ajanjaksonaan, yhteiseen tietoisuuteen ja ajanymmärrykseen 

vaikuttaneena epookkina. Kokemuksena isoviha siis yhdisti rahvasta, mutta 

sen merkitys myös vaihteli kokijasta riippuen. Kukin reagoi tapahtumien kul-

kuun miten parhaaksi katsoi. Joillekin häikäilemättömille sopeutujille se jopa 

avasi mahdollisuuksia. 

  

Kustaa H. J. Vilkunan teoksella Paholaisen sota (Teos 2006) on oikeastaan 

kaksi päähenkilöä. Ensimmäinen on viha itse. Syksyllä 1714 venäläiset työn-

tyivät toistamiseen Pohjanmaalle. Esivallan käsky oli selkeä: tieverkosto oli 

tuhottava ja valtakuntien rajalle oli luotava asumaton vyöhyke vaikeuttamaan 

Ruotsin armeijan tulevia manöövereitä idässä. Kasakkapartiot etenivätkin 

Pohjanmaan rantatietä kohti pohjoista täyttäen tunnollisesti saamansa tehtä-

vän miekan ja tulen voimin.  

Toki kasakat sodan lakien perusteella olivat oikeutettuja itsekin hyötymään 

rosvouksestaan, ja mitä pohjoisemmaksi tie kävi, sitä laajemmaksi paisui silk-

ka ihmisrosvous, jäntevät nuorukaiset kun olivat haluttua työvoimaa venä-

läisylimysten maatiloilla ja muutenkin helppoa rahaa sikäläisillä orjamarkkinoil-

la. Moni talo menettikin kasakkapartioille kaikki lapsensa, jotka koottiin maa-

kunnan rannikkokaupunkeihin odottamaan kaleerikyyti Turun kautta Viipuriin 

ja aina Pietariin asti, mikäli sattuivat ylipäätään pysymään hengissä matkasta.  

Iistä kasakat saivat matkaansa yli sata lasta, joiden muassa kolme paikallisen 

nimismiehen pojista. Yksi näistä, Gustaf Gustafsson Lillbäck, aloitti tammi-

kuussa 1715 matkansa Oulusta kohti Viipuria. Hän on Vilkunan teoksen toi-

nen päähenkilö, ja hänen elämäntarinansa kulkee teoksen punaisena lanka-

na. 

Sotaorjan idänmatka ei useinkaan ollut kovin suoraviivainen, sillä ihmiskauppa 

kukoisti jo venäläisten kenttäleireissä, joissa orjatyövoimalla oli jatkuvaa ky-

syntää, ja upseerit ostelivat ja myivät sotavankeja toisilleen ja alemmalle pääl-

lystölle mielensä mukaan. Pojista teräväpäisimmät koettivat sopeutua vallitse-

vaan tilanteeseen ja pelastaa nahkansa: heistä usein koulittiinkin kovanyrkkis-

ten koulumestarien avulla tulkkeja, joita tarvittiin asioitaessa paikallisväestön 

kanssa - paikallisväestön, jolta oli puristettava vaikka väkivalloin ulos tieto, 

minne nämä olivat ennättäneet kätkeä kaiken arvotavaransa.  

Oli kuitenkin tärkeää sitoa ryssäntulkit lujin sitein isäntiinsä ja uuteen isäntä-

maahansa. Se kävi parhaiten turmelemalla heidän entinen identiteettinsä, mi-

kä kävi näppärästi kastamalla heidät uuteen uskoon ja sen merkiksi antamalla 

heille uusi ortodoksinen ristimänimi. Nokkelille pojille se mahdollista parhaim-

millaan oloihin nähden mukavan elämän, vaikka se toisaalta merkitsikin henki-

lökohtaisen vapauden menettämistä. Annettuun uuteen identiteettiin sopeutu-

minen oli kuitenkin ainoa mahdollinen selviytymisstrategia. Niinpä Gustaf Lill-

bäck seurasi takaisin Pohjanmaalle uutta isäntäänsä Fjodor Fjodorovitšia, 

mutta ei suinkaan tämän sotaorjana, vaan laillisena poikana, jolle oli kastees-

sa Viipurissa annettu nimeksi Vasili.  

Kasakoiden ja heidän renkiväkensä intressit kävivät miehitysoloissa yksiin, 

olihan kummankin ryhmän elanto riippuvainen ryöstelystä ja hävityksestä, jot 
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ka lisäksi tuottivat molemmille pelkoon perustuvaa kunnioitusta, joka epäilemät-

tä näyttäytyi "ryssänrengeille" houkuttelevampana kuin vastahankaisuudesta ja 

suoranaisesta niskuroinnista annetut julmat rangaistukset. Vasili ansaitsikin 

luottamuksen kohdistamalla äärimmäistä julmuutta entisiin heimoveljiinsä heti 

talvella 1716, niin että häntä alettiin pian pelätä enemmän kuin kasakoita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi valta turmeli, niin että kieliedulla yhdistettynä brutaaliin käytökseen pahai-

nen ryssäntulkki saattoi kiristää talonpoikaisväestöltä tuntuvaa taloudellista 

hyötyä myös itselleen ilman, että kukaan uskalsi hakea itselleen oikeutta edes 

siinä tapauksessa, että sattui selviämään Vasilin - kuten rahvas katsoi - 

"johtaman" kasakkaosaston rääkkäämisestä.  Vasili ei ollut julmuuksiin sortu-

neista ryssäntulkeista ainoa, mutta rahvas tiesi kautta Pohjanmaan, että Iin ni-

mismiehen poika oli heistä pahin.  

Vasilin kieroutunut sotaonni kääntyi 1717, kun venäläinen esivalta alkoi määrä-

tietoisesti luoda järjestystä voittomaalle ja suitsia mielivaltaa. Kun keisari pe-

ruutti hävityskäskynsä, mureni sen myötä myös kasakoiden avoin väkivalta-

mandaatti, ja kun keisari alkoi vetää sotajoukkoja etelään Pohjois-

Pohjanmaalta, merkitsi se Vasilille perustavanlaatuista dilemmaa: on yksi asia 

riehua tekovenäläisenä kotipuolessa nauttien entisten vihamiesten matelevasta 

kunnioituksesta, mutta toinen joutua vetäytymään vieraan armeijan matkassa 

kauas Venäjälle ja viettämään siellä kenties loppuelämä pahaisena kasakan-

renkinä. Moni aikaisemmin varsin vapaasti pitkin maakuntaa liikkunut ryssän-

tulkki teki saman ratkaisun ja pakeni isänniltään - usein vieläpä näiden omai-

suutta sopivasti matkassaan.  

Vasili karauttikin isäntänsä ratsulla kohti kotipitäjäänsä Iitä, joka oli jäänyt vii-

meisimmässä status quossa Ruotsin hallitusvallan piiriin. Jos tämä olikin virhe, 

sitä epäilemättä oli hänen seuraava siirtonsa: hän astui muina miehinä käräjille 

hakemaan pakon edessä saamansa ortodoksikasteen oikeudellista mitätöintiä. 

Sitä hän ei saanut, vaan Vasili-Kustaa otettiin kiinni ja luovutettiin paikalliselle 

sotaväenosastolle vietäväksi Tukholmaan syytettynä ennenkuulumattomista 

hirmuteoista. Monipolvisen oikeuskäsittelyn jälkeen – tapaus oli oikeudellisesti 

kaikkea muuta kuin selvä johtuen rikospaikan Pohjanmaan erikoisesta valtio-

oikeudellisesta statuksesta tekojen aikaan ja epävarmuudesta liittyen Vasilin 

silloiseen kansallisuuteen – Iin nimismiehen poika menetti oikean kätensä ja 

päänsä pyövelin piilukirveelle 1721. 

 

 
   



    

 

 

 

 

 

 

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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Toisen vihan vuosista hyötymään pyrkineen onnenonkijan kohtaamme Kati 

Katajiston teoksessa Vale-Jaakko (Edita 2000), joka on Suomen oloissa ainut-

laatuinen – joskaan ei ainoa – huijaritarina. Tarinan keskiössä on Seinäjoen 

Jouppilasta venäläisten mukanaan 1714 raastama Jaakko-poika, joka palasi 

yllättäen kotipitäjäänsä yli kahta vuosikymmentä myöhemmin tammikuussa 

1737. Tunnelma on jännittynyt, sillä Jouppilan isäntäpari ei kyennyt tunnista-

maan tulokasta kadonneeksi pojakseen, jonka ulkonaiset piirteet tuntuivat kyl-

lä olevan kyläläisillä visusti muistissa. Kuitenkin jo seuraavassa kuussa isä 

saattoi ilmoittaa käräjärahvaalle, että pitäjään saapunut mies oli todella hänen 

poikansa – siitäkin huolimatta, että tämä ei muistanut lapsuudestaan muuta 

kuin sellaista, minkä lähes kuka tahansa Jouppilan väkeä tunteva olisi voinut 

kertoa.  

Myöhemmin Jaakko selitteli muistamattomuuttaan Venäjällä sairastamallaan 

hirveällä taudilla, joka ei pelkästään ollut vienyt muistia vaan myös vaihtanut 

hiusten väriä. Moderni tutkija voisi pitää tällaisia selityksiä vähintäänkin epäi-

lyttävinä, mutta aikalaisille ne eivät kenties olleet aivan mahdottomia hyväk-

syä, liitettiinhän venäläisiin yleisesti kaikenlaiset noitakonstit, ja ilmassa olivat 

olleet muutkin viimeisen maailmanajan merkit. 

  

Yli vuosikymmenen Jaakko kuitenkin kelpasi Jouppilan pojaksi, kunnes pinnan 

alla alkoi kuohua. Oireellisesti vanhaisäntä Heikki halkoi ensin tilan Jaakon ja 

Jouppilan vävymiehen kesken, ja viimein isäntä halusi hankkiutua Jaakosta 

eroon tyystin. Muodollisena syynä viitattiin velkaantumiseen ja huonoon tilan-

pitoon. Vaikka Jaakolla – kuten monella muullakin – oli ollut taloudellisia vas-

toinkäymisiä muun muassa maakunnassa riehuneen karjaruton johdosta, ei 

Jaakon taloudenhoitoa tai tilan velkataakkaa voinut Katajiston mukaan pitää 

mitenkään poikkeuksellisena. Todellisia syitä on siten haettava perheen sisäi-

sistä suhteista 
  

Kriisi saavutti lakipisteensä, kun vanhaisäntä kuolinvuoteella peruutti vanhan 

lausuntonsa ilmoittaen, ettei ollut alun perinkään todella pitänyt Jaakkoa poi-

kanaan: ventovieraassa hän olisi nähnyt edullista työvoimaa työvoimapulan 

piinamina vuosina sekä tilalleen isäntäkandidaatin tilanteessa, jossa ainoalla 

tyttärellään oli vielä monta riskialtista vuotta elettävänä ennen naimaikää.   

Seurasi kymmenen vuoden oikeuskiista, jota puitiin kaikissa mahdollisissa 

oikeusasteissa, osapuolina kantatilan isännäksi kotivävystä kohonnut Erik ja 

tämän langoksi itseään itsepintaisesti väittävä Jaakko. Asetelma oli sangen 

monimutkainen. Taloudellisesti ajatellen tapahtuman kronologia on luonteva: 

Jaakon ongelmat perheessä alkoivat juuri silloin, kuin kotivävy Erikin esikois-

poika syntyi. Tilan perimys oli teoriassa turvattu kauas tulevaisuuteen: Jaak-

koa ei enää tarvittu, Jaakko saa mennä. Mutta jos alun alkaen Jaakko olisi 

otettu tilalle puhtaasti taloudellisista syistä, on vaikea ymmärtää, miksi Heikin 

piti julistaa hänet pojakseen pojan oikeuksin, etenkin jos sekä Heikki että 

Jaakko molemmat tahoillaan kokivat asian olevan toisin. Rationaalisesti ottaen 

Heikin olisi kannattanut ottaa Jaakko tilalle muutoin vain syytinkimieheksi, jos-

ta oli huomattavasti helpompaa hankkiutua laillisesti eroon, mutta kenties – 

kuten kirjoittaja pohtii – tapahtumasarjaan vaikutti myös syvempiä psykologi-

sia tekijöitä, joiden arviointi jälkikäteen on mahdotonta. 
 

Erikoisinta on eri oikeusistuimissa esitetyt keskenään ristiriitaiset todistajan-

lausunnot, joiden valossa modernin tutkijan on päädyttävä siihen, ettei Jouppi-

Yksi sota, kaksi ihmiskohtaloa (tämän jutun lopussa viittaus Lieksaan) 



laan palannut mies mitenkään voinut olla talon Venäjälle viety poika. Mutta 

tämä synnyttää sukututkijan kannalta kaikkein kiinnostavimman kysymyksen: 

kuka tämä mies sitten oli? Vastausta on haettava Valkjärveltä, josta Jaakko 

kertoo itse matkanneensa pohjanmaalle. Tässä kohdin Katajisto kuitenkin luo-

vuttaa viitaten Valkjärven rippikirjan 1732 - 1748 lannistavaan ulkoasuun. 

Sieltä Jaakko kuitenkin löytyy juuri sieltä, mistä sanoi itse tulleensa, torpas-

taan Suontaan kylässä, rinnallaan puumalalaissyntyinen vaimonsa Kristiina 

Kotro ja varustettuna vuoden 1737 jälkeen merkinnällä in Ilmola (Seinäjoki kun 

oli Ilmajoen kappeliseurakunta). Rippikirja paljastaa myös arvoituksista viimei-

simmän, Jaakon alkuperäisen sukunimen: Sarilainen. Jaakon väite, että hänet 

tunnettiin Valkjärvellä Jouppilana, on siis ilmeisen valheellinen. Mitä tulee 

Saarilaisiin (Saarelaisiin), nimi on Keski-Kannaksella vieras, mutta sukua 

esiintyi ainakin Lieksan suunnalla. Kenties Jaakon tarina ei ole vieläkään lop-

puun kirjoitettu… 

Katajiston teos on kiistatta kulttuuri-, sosiaali- ja henkilöhistoriallinen, mutta 

myös suku- ja kylähistoriallinen tutkimus. Koko kertomus kietoutuu eri tavoin 

Jouppilan tilan, sen isäntäväen ja naapuruston vaiheisiin, minkä vuoksi teos 

sisältää liitteenä tietoja myös naapuritalon isäntäväen sukulaisuussuhteista.  

Sekä Katajiston että Vilkunan teokset piirtävän kuvan yksilöistä, jotka pyrkivät 

selviytymään ja hankkimaan etua hyvin vaikeissa ja poikkeuksellisissa oloissa 

siinä lopulta kuitenkaan onnistumatta. Ajan yleisen lähdetilanteen huomioon 

ottaen ne ovat kaikkiaan harvinaislaatuisia henkilöhistoriallisia dokumentteja. 
 

Jens Nilsson † 
 
 

Suomen Sukututkimusseuran yhteisöjäsenillä on mahdollisuus julkaista jäsenetuna 

Seuran julkaisuissa ilmestyneitä artikkeleita. Tämä artikkeli on ilmestynyt alunperin 

Suomen Sukututkimusseuran Jäsenviesti Jalmarin numerossa 3/2016. Lisätieto-

ja: jarjestopaallikko@genealogia.fi 
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Yksi sota, kaksi ihmiskohtaloa 

Ignatius Uutiset  

mailto:jarjestopaallikko@genealogia.fi


    

 

 

 

 

 

 

www.familytreedna.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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Ajankohtaista DNA - testauksesta  

 

Sukuneuvoston 30.10.2015 etäkokouksessa päätettiin, että puheenjohtaja Tapio Koi-

vula teetättää itsestään DNA-testin, koska on suoraan Mårten Ignatiuksen jälkeläi-

nen. 

Testauslaitokseksi valitsin Amerikkalaisen Family Tree DNA:n, joka on suosituin suo-

malaisten käyttämä tutkimuslaitos ja on maailman suurin alan yritys. Sen tietokanta 

on maailman suurin vertailutietokanta. Noin 90 % harrastajista on sen valinnut. 
Testin tilasin Kuulutko Sukuuni tapahtuman yhteydessä 11.10.2015 Vantaalla,  

Family Tree DNA -Finland / Lauri Koskisen avustuksella. 

Testipaketti tuli postin välityksellä kotiin reilun viikon odotuksen jälkeen. Heti seuraa-

vana päivänä 21.10.2015 tein testiraaputukset molemmista poskista ja postitin lähe-

tyksen Texasin Houstoniin.  

 

Tuloksia alkoi tulla joulukuun alkupuolella. Ensimmäisenä valmistui Family Finder 

(kokonaisperimä) testi 3.12.2015. Tämä on nk. serkkutesti. Tässä testissä löytyi heti 

n. 1700 osumaa. Tällä hetkellä osumia on jo 2403. Ensimmäinen tunnistettu serkku 

on Erik Pykonen Vancuverista, joka on 5. serkkuni. 

 

Toinen testi valmistui 9.12.2015, Y-DNA eli isälinjatesti. Testissä tutkitaan näytteestä 

löytyviä mutaatioita. Testi kertoo miehen haploryhmän, "miesklaanin", johon hän kuu-

luu. Tieteen havaintoihin perustuen hänen esi-isiensä vaellus maapallolla piirtyy kar-

talle. 

Mutaatio on "kopiointivirhe", jollaisia satunnaisesti tapahtuu, kun "geeni" kopioituu 

vanhemmalta lapselle.  Y-kromosomin geeneissä on aikojen kuluessa tapahtunut 

mutaatioita. Tämä mutaatio periytyy sen saaneen pojan sukuhaarassa taas eteen-

päin. Mutaatiosta tulee näin sukuhaaran korvamerkki.  
Tämä testi antoi alustavasi haploryhmäksi I1-M253. 
 

Poika, joka tämä mutaation sai, syntyi Balkanilla 25–30 000 vuotta sitten, kun man-

nerjäätikkö oli laajimmillaan. Sieltä haploryhmä levisi vuosituhansien kuluessa län-

teen ja sitten pohjoiseen, kun ilmasto lämpeni ja jään reuna pakeni. 

Mårten Ignatius kuuluu haploryhmään I1, joka syntyi oletettavasti Pohjois-Ranskassa. 

5000-6000 vuotta sitten. Tämä haploryhmän esi-isät olivat Tanskan salmien luona ja 

siirtyivät siitä Ruotsiin. Suomeen tätä germaanis-skandinaavista asutusta levisi usea-

na aaltona, jo ennen viikinkiaikaa 800 -1050.  

Suomessa haploryhmä I1-M253 keskittyy Pirkanmaalle ja Satakuntaan, mutta myös 

Pohjanmaalla Ja Karjalassakin. 

Haploryhmä 1I-M253 oli aluksi vahvistamaton, mutta varmistus tuli  yhden 

”snippitestin” perusteella L205:ksi. Tämä varmistus on suomalaisen asiatuntijan mie-

lestä väärä, sen pitäisi olla L22 > CTS11603 > Y14328. 

  

Tämänhetkiset isälinjan suorat osumat ovat Ruotsista yksi ja yksi Norjasta. Näiden ja 

Mårten Ignatiuksen yhteiset esi-isät osuvat n. 26 sukupolven päähän eli 1300-1400 

luvulle. 

 

Äitilinjan (mtDNA) testi valmistui 14.12.2015.  Äitilinjan haploryhmä on V8. Tämä tu-

los koskee Kaarina Koivulan ja Kerttu Pajulan jälkeläisiä. Tämän haploryhmän esi-

äidit ovat vaeltaneet Lähi-idästä, Balkanille ja sieltä Keski-Euroopan kautta pohjois-

maihin. Tällä hetkellä osumia on tasan 1000. 



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: 
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Pielisjärven Ignatiukset ry 
8v 

 
 

Vuotuinen jäsenmaksu  
kaudelle 2011 – 2017  
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 
 
 

Ignatius Uutiset  

Tervetuloa sukuseuran jäseneksi! 

  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 Internet -kotisivuilta 
löytyy lomake jota voi käyttää. Täytetty Jäsenhakemus-sukukyselylomake 
ohjautuu klikkaamalla suoraan sihteerin sähköpostiin. 

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 
mm. 

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


 

 

 
 

 

Sukutuotteita 

Myyntituotteina on saatavana 
edelleen myös Anna-Maija Mar-
telin nauhoittamat äitinsä, suku-
seuran vanhimman, Mirjam Miet-
tisen videohaastattelun osat I ja II 
DVD-versiona. I osan  pituus on 
1,19 tuntia ja II osan 40 minuut-
tia. 
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 Art-
järvellä toimivan demeLLe oy:n 
kanssa Pielisjärven Ignatiuk-
sen Sukuseuran tunnuslogoilla 
varustettujen sukuseuran 
myyntituotteiden valmistami-
sesta ja toimittamisesta niitä 
haluaville.  
Paitoja saatavissa myös muita 
värejä jkuin kuvan mallit a las-
ten kokoja vuosien mukaan 1 
vuodesta alkaen sekä suuria 
kokoja viiteen XXXXXL:n saak-
ka)  
 
Lasten T-paita  15,00 € 
S-XXL   15,00 € 
XXXL    17,00 € 
XXXXL   19,00 € 

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 per-
heelle 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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Sukuneuvosto 
 

 
Tapio Koivula, pj 
Nujulantie 3 A 
90410 Oulu 
0400-874953  
kotapsa@gmail.com                                               
 
Anna-Maija Martelin, varapj 
Kaitaankulma 6 C 3 
02360 Espoo 
050-5365661 
annamaija.martelin@gmail.com 
 
Raimo Koivula, sihteeri 
Jyskynkuja 1 A 2 
80140 Joensuu 
050-5598201 
raimokoivula@hotmail.com 
 
Hannu Koivula, talous  
Sankkilantie 5 C 21 
81720 Lieksa 
050-4063777  
koivulahannu130@gmail.com 
 
Seija Hartikainen 
Raitakuja 4 
81100 Kontiolahti 
044-3612204 
seikkuhar@gmail.com 
 
Mika Pajula 
Minna Canthin katu 2 B 42 
70100 Kuopio 
0400-678619 
mika.pajula@datacode.fi 

 
Anneli Kotisaari,  
sukutietokanta 
Nujulantie 3 A 
90410 Oulu 
050-5202787 
ea.kotisaari@gmail.com 
 
Helka Nevalainen, toim.tark 
Viinenkuja 3 A 7 
00370 Helsinki 
040-7034615 
helka.nevalainen@welho.com   

Haluamme toivottaa kaikille jäsenillemme  

ihanaa kesää  

 

 Tapio Koivula     Raimo Koivula 

 puheenjohtaja  sihteeri    

Ignatius Uutiset  

Jäsenmaksu vuodelle 2016  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2016 jäsenmaksu 10 € on 
maksamatta vielä muutamalla jäsenellä.  
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/ suorit-


