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Tervehdys arvoisat sukulaiset 

 
 Tervehdys Oulusta. Nyt on nähty oululainen koko vuodenkierto. Suurin ero 
verrattuna Espooseen on päivän pituudessa, kesällä melkein koko vuoro-
kausi valoisaa ja talvella sama tuntimäärä pimeää. Muutoin elämänmeno 
näin varhaiseläkeläisenä aika-ajoin melekosta ”hilipasua”.  
 
 Sukuneuvosto kokoontui 17.5.2015 täällä keväisessä Oulussa pienellä 
kokoonpanolla, mutta kuitenkin sääntöjemme mukaan päätösvaltaisesti. 
Sukuseuramme tulevan kesän kohokohta on kokoontuminen Kiteelle Pielis-
järven Ignatiusten 300-vuotisjuhlatapahtumaa tulevan heinäkuun ensimmäi-
senä viikonloppuna. Päivän ohjelma on tämän lehden sivulla 3. Mikäli suun-
niteltuun ohjelmaan tulee muutoksia, tiedotamme siitä sähköpostilla sekä 
tilaisuuden alussa. 
 
 Kiteen tämän kesän tapahtumien lisäksi olemme sukuneuvostossa jatka-
neet vuoden 2017 sukukokouksen valmistelua. Paikka ja aika on jo aiem-
min päätetty. Nyt oli ohjelman käsittelyvuoro. Olemme hyvin ajan hermolla 
ja aikataulussa. 
 
 Perinteisen kirjallisiin lähteisiin perustuva sukututkimus on saamassa mer-
kittävän lisätuen geneettisistä lähteistä eli DNA tutkimuksista. Tämä oli neu-
voston vilkkaan keskustelun aiheena. Miten meidän Ignatiusten varhais-
taustaa voisimme saada selville?  Alustavana päätös oli, että teetämme 
dna testin miespuolisesta Ignatius-taustaisesta henkilöstä. Tulokset saa-
daan vasta usean kuukauden kulutta testin lähettämisestä. Näin ollen testin 
tulokset esitetään ja käsitellään yhdessä 2017 sukukokouksen yhteydessä.   
 
 Uusi yhteydenpitosivusto Facebookissa on avattu nimeltään Pielisjärven 
Ignatiukset Family. Otetaan tämä uusi informaatiokanava käyttöön. Jaetaan 
tietoa, kokemuksia, kuvia, ym,ym. Liity mukaan hyvään seuraan. 
 
 Sukuseuran omat verkkosivut ignatius-suku.org siirtyvät uudelle palveli-
melle kesäkuun alussa. Toivon kovasti ymmärrystä vaihto-operaation aika-
na mahdollisiin katkoksiin. 
 

Eipä hätäillä, kyllä asiat suttaantuu. 

Tapio Koivula 
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Sukuneuvosto 

Sukuneuvoston 
kevään kokous 
pidettiin Oulussa 
Tapion ja Annelin 
kotona 17.5.2015 
Anna-Maija Mar-
telin oli mukana 
kokouksessa 
Skypen välityk-
sellä.  

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   
Martti 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. 

 

 

Ajankohta 4.7.2015 
 
Klo 11.00 Kokoontuminen Matkailukeskus Pajarin Hoviin 
 Lounas Matkailukeskuksen Ruokalassa. 

Karjalainen pitopöytä nautitaan noutopöydästä, johon kuuluu: 
*neljä erilaista alkusalaattia 
*2-3 lämminruokavaihtoehtoa 
*leipälajitelma ja levitteet 
*kotijuomat 
*kahvi 

Klo 12.00 Siirtyminen erilliseen Matkailukeskuksen kokouskabinettiin 
”Pielisjärven Ignatius-suvun vaiheet”- teemaan liittyvät esityk-
set ja keskustelut. 
*Uutta tietoa Pielisjärven Ignatius-suvun vaiheista Helka Neva-
lainen 

*Kuvakavalkadi vuosien varrelta Tapio Koivula 
*”Pielisjärven Ignatius-suku sodassa 1939-1944”- Hannu Koi-
vula Esityksistä keskustellaan. 
Esitysten lomaan on varattu mahdollisuus yhteislauluille ja 
muille spontaaneille kulttuuriesityksille. 

Klo 14.00 Iltapäiväkahvi 
*kahvileipänä joko makea tai suolainen 

Klo 15.00 Vierailu Kiteen Eläinpuisto ZOO:ssa. 
Kahden kilometrin mittaisen maisemapolun varrella on mah-
dollista tutustua n. 50 eläinlajiin Eläimiä on yhteensä n. 200. 

   
Ostosvierailu PajarinHovin myymälässä, jonka jälkeen järjes-
tetty tapaamisen ohjelma päättyy.  

Pielisjärven Ignatiusten 300-vuotisjuhlaohjelma 



Perunkirjoitus 1942 

Sivu 4 Ignatius Uutiset 

Vuonna 1942 marraskuun 15 päivänä toimittivat allekirjoittaneet uskotut mie-
het maanv. Matti Saastamoinen ja kansak.op. V.S. Vuorialho perunkirjoituk-
sen edellisen elokuun 28 päivänä kuolleen talonemäntä Anni Koivulan (o.s. 
Herranen) jälkeen, jolla kuollessaan oli asunto- ja kotipaikka Pielisjärven 
kunnan Kylänlahden kylässä ja jolta jäi oikeudenomistajana leski Mikko Koi-
vula, sekä lapset Katri Koivula, syntynyt 23 päivänä tammikuuta 1913; Helmi 
Elina Koivula, syntynyt 20 päivänä helmikuut 1914; Aili Helena Koivula, syn-
tynyt 8 päivänä marraskuuta 1915; maanv. Sampo Olavi Koivula, syntynyt 
14 päivänä heinäkuuta 1918; maanv. Lauri Koivula, syntynyt 18 päivänä 
syyskuuta 1921; sekä alaikäiset: Lahja Koivula, syntynyt 15 päivänä elokuu-
ta 1923; Vieno Koivula, syntynyt 6 päivänä heinäkuuta 1928 ja Mirjam Koivu-
la, syntynyt 18 päivänä lokakuuta 1929. 
Saapuvilla toimituksessa, joka pidettiin vainajan asunnossa Koivulan talossa 
Pielisjärven kunnan Kylänlahden kylässä, olivat leski Mikko Koivula sekä 
täysivaltaisessa iässä olevat lapset Katri Koivula, Helmi Elina Koivula, Aili 
Helena Koivula, maanv. Lauri Koivula ja alaikäisten Lahja, Vieno ja Mirjami 
Koivulan uskottuna miehenä maanv. Juho Aleksi Rokkonen. 

Mikkola-niminen verotila Pielisjärven 
kunnan kylänlahden kylässä no:2111
           95.000 
Koivula-niminen verotila Pielisjärven 
kunnan Kylänlahden kylässä no: 1412
           60.000 
Koivula-niminen niittypalsta Pielisjärven 
kunnan Kylänlahden kylässä no: 221
           20.000 
Yhteensä        175.000 
b. Puhdasta rahaa              200 
 
c. Eläimiä   
1 hevonen Poju 12 v. (sotaväessä) 
           10.000 
1 hevonen Tähti 6 v.         12.000 
1 hevonen Virkku 3 v.           8.000 
1 lehmä Leija 4 krt poik.           2.000 
1 lehmä Hieno 5 krt. poik.           2.000 
1 lehmä Hauska 5 krt. Poik             2.000 
1 lehmä Lyyra 6 krt. poik.           1.700 
1 lehmä Kukka 5 krt. poik.           2.000 
1 lehmä Nipsi 7 krt. poik.           1.700 
1 lehmä Kuiske 1 krt. poik.           1.500 
1 lehmä Kyynel 3 krt. poik.           1.700 
3 hiehoa á 1.000                           3.000 
2 vasikkaa á 300               600 
3 lammasta á 200               600 
3 vuonaa á 100               300 
3 kanaa                                             60 
Yhteensä          49.160 
   
d. Kultaa: 2 sormusta (vanh.) á 150 300 
e. Hopeaa: 6 kpl teelusikoita (vanh)   75 
f. Kuparia: 2 kahvipannua á 25   50
    
Rauta- ja läkkiastioita:  
Yhteensä                             570 
   
h. Pitovaatteita   
yhteensä              2.725 

   
i. Liinavaatteita  Yhteensä               820 
j. Sänkyvaatteita Yhteensä            2.005 
k. Huonekaluja Yhteensä            1.725 
l. Posliinia ja lasitavaraa Yht.           536 
m. Puu- y.m. astioita Yhteensä 355 
n. Työkaluja Yhteensä                     576 
   
o. Ajokaluja   
1 työkärrit                             700 
1 ajokärrit (rema)                             100 
2 työrekeä á 100                             200 
2 hevosvaljaat á 500            1.000 
Yhteensä                          2.000 
   
p. Koneita   
1 seinäkello                             200 
1 pöytäkello                               50 
1 niittokone 2-hev. (vanha)            1.500 
1 haravakone (vanha)            1.000 
1 hankmoäes                             500 
1 jousiäes                             200 
2 välttiä (vanhoja) á 150               300 
1 puimakone (vanha)            3.000 
1 moottori (vanha)            2.500 
1 separaattori                          1.000 
1 tuultokone (huono)               100 
1 silppukone (huono)               100 
1 ompelukone (vanha)               750 
Yhteensä            11.200 
   
q. Sekalaista   
Kirjoja                                            100 
4 pr. ikkunaverhoja á 20                 80 
1 hirvennahka (vanha)               200 
1 kattolamppu (vanha)                 60 
2 seinälamppua á 25                 50 
2 lyhtyä á 25                               50 
Yhteensä                540 
   
Varoja yhteensä mk        247.837 



 

Tuleva sukukokous 2017 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n toisen varsinaisen sukukoko-
uksen koolle kutsuminen vuonna 2017 
Sukuneuvosto päätti kutsua Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n 
toisen varsinaisen sukukokouksen  ja suvun tapaamisen koolle Sokos 
Hotel Bombaan Nurmekseen 1-2.7.2017. Todettiin, että Bomba palve-
luineen tarjoaa monipuoliset edellytykset onnistuneen kesätapaami-
sen järjestämiseen. Tapahtumanohjelmasta päättää sukuneuvosto 
myöhemmissä kokouksissaan. 
Tila ja majoitusvaraukset Bomban talolle huolehtii sihteeri. 
 

Pajarinmäki ja Pajarinniemi  
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Yllä kuva Pajarinmäeltä ja Kiteen 
Osuusmeijeri 
http://kankaalanpekalta.blogspot.fi/ 

Hirvensalmi, Puula  

 
Kiteen kirkonkylän läheisyydessä Kiteenjärven ja Hyypiänjärven välisellä 
kannaksella on luonnonkaunis mäkiharjanne. Kuulu suomalaisuusmies Lauri 
Kivekäs osti tämän mäen eräältä talonpoika Silvennoiselta 1880- luvulla. 
Hänen kuolemansa jälkeen mäki jäi hänen puolisolleen näyttelijätär Ida Aal-
bergille, joka v. 1900 lahjoitti sen Kiteen nuorisoseuralle. Nykyään Pajarin-
mäen omistaa Kiteen kunta. 
Kiteellä on sukupolvesta toiseen kulkenut perimätarina julmasta veronkanta-
jasta, pajarista, joka on pitänyt loisteliasta hovia tällä mäellä. Tapahtumat 
liittynevät niihin aikoihin, jolloin Ruotsin ja Venäjän välillä vallitsi 25-vuotinen 
sota Karjalan omistamisesta ( 1570 – 1595 ). Sotaonnen vaihdellessa kantoi 
veroja milloin Venäjän pajari milloin Ruotsin vouti. Usein sattui, että veron-
kantaja pisti verot omaan taskuunsa. 
Tällainen lienee ollut Kiteenkin pajari, joka vaati ankarien verojen lisäksi jo-
kaisen alustalaisiinsa kuuluvan juuri vihityn naisen ensimmäiseksi yöksi ho-
viinsa. Kesäisin Pajari harrasti ”mäenlaskua” veneellä. Pajarinmäen huipulta 
Hyypiänjärven rantaan oli rakennettu nilateloilla varustettu tie. Huimaa vauh-
tia kiisi Pajarin vene pyöriviä teloja myöten jyrkänteen alle. Nuoret tytöt – 
alastomina ja takaperin kävellen – vetivät hänet mäen päälle. 
Lopulta Pajarin julmuus kävi sietämättömäksi ja talonpojat valittivat useita 
kertoja sekä Moskovaan että Tukholmaan. Vihdoin Ruotsin kuningas antoi-
kin lupakirjan, joka oikeutti tappamaan Pajarin. Saatuaan tiedon kuninkaan 
kirjeestä päätti Pajarikin saapua sitä kuulemaan. Hän ratsasti tapansa mu-
kaan Kiteen kirkon keskikäytävälle valkealla oriillaan. Kuultuaan tuomionsa 
lähti Pajari pakoon raivostuneen kansan käsistä. Hän heitteli matkalla rahoja 
peräänsä viivyttääkseen takaa-ajajia. Talonpojat ajoivat Pajaria takaa n. 15 
km päässä olevalle Syrjäsalmelle. Tämän yli aikoi Pajari uittaa hevosensa 
päästäkseen Venäjän puolelle, missä hän olisi ollut turvassa. 
Kansa sai kuitenkin Pajarin käsiinsä ja hänet haudattiin elävänä hevosineen 
kivikasaan, vain pää jäi näkyviin kivikasan alta. Nälän kiihottamiseksi laitet-
tiin vielä voileipä suun eteen, mutta niin, ettei Pajari siihen ylettynyt. Kerro-
taan kansaa olleen niin paljon, että jokaisen tarvitsi kantaa vain yksi kivi, kun 
röykkiö oli jo tarpeeksi suuri. 
 Suuri kiviröykkiö osoittaa nykyään tätä paikkaa, jota sanotaan Pajarinhau-
daksi ja koko nientä Pajarinniemeksi.  
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Suomen ensimmäinen höyrylaiva Ilmarinen  

Ignatius Uutiset 

HÖYRYN IHME TUODAAN SUOMEEN  

Elokuun 10. päivänä vuonna 1833 saivat Saimaan laajan vesistön rantamai-
den asukkaat kerrakseen hämmästelyn aihetta, kun perinteisten purjealusten 
joukossa loiskutteli savua tupruttava outo kummajainen tuulista ja tyvenistä 
piittaamatta vakaasti kohti etelässä sijaitsevaa Joutsenoa.  
Suomen ensimmäinen höyrylaiva Ilmarinen oli neitsytmatkallaan.  

Puhoksen nuori sahanpatruuna Nils Ludvig Arppe oli monen muun puutava-
raliikemiehen tavoin tuskastunut sahatavaran kuljetusten epämääräisyyteen. 
Aika alkoi olla jo tuolloin rahaa. Vesisahat louskuttivat maailmanmarkkinoille 
suomalaista puuta, kysyntä oli nousussa, mutta toimitukset kiinni oikullisista 
tuulista.  
Puu kulki kaikkialta Saimaalta eteläiseen Joutsenoon ja Lauritsalaan, jat-
kaakseen sieltä maakuljetuksina Viipuriin ja merilaivoilla edelleen määräsata-
miinsa. Saimaalla kuljetusosuudesta vastasivat 1 – 3-mastoiset purjelotjat, 
jotka saattoivat epäsuotuisissa tuuliolosuhteissa viipyä taipaleillaan useita 
viikkojakin. Arppe oli edistysmielinen ja rohkea yrittäjä. Puhoksen lisäsi hän 
sai haltuunsa Utran sahan, perusti Pielisjoen alajuoksulle Kuurnankosken 
sahan ja kiinnostui myöhemmin myös rautateollisuudesta rakennuttaen 1850 
Värtsilään masuunin järvimalmin sulattamista varten. Viimeksi mainittu oli 
vaatimaton alku tulevalle jättiläiselle – Wärtsilä-yhtymälle. Nopeuttaakseen 
puutavaran kuljetusta Pielisjoelle rakennutti Arppe 1832 Utraan maamme 
ensimmäisen sulkukanavan. On mahdollista, että kuljetuskysymyksiä pohti-
essaan Arppen sai kuulla pietarilaiselta ystävältään Tilman Grommélta mie-
lenkiintoisia uutisia suuresta maailmasta, jossa kehitys taittoi taipaleita me-
nestyksen myötä uuden ihmeellisen höyryvoiman avulla.  

Höyrylaivan rakennuttamisesta kiinnostui myös viipurilainen kauppahuone 
Hackman, joka liittyi osakkaaksi Arppen laivahankkeeseen. Pohjanmaalla oli 
kuuluisia purjelaivojen rakentajia, joten sieltä palkattiin mestarit ja kevättalvel-
la 1833 naputeltiin Puhoksen Varviniemessä puinen siipiratashinaajan runko 
valmiiksi. Aluksen mitat olivat 26,2 x 4,0 metriä. Pietarilainen Alexandrowskin 
konepaja toimitti Ilmariseksi kastettuun alukseen 34 ihv:n tehoisen höyryko-
neen, jonka oli valmistanut englantilainen Clarken konepaja. Pietarista saa-
pui Puhoksen myös englantilainen insinööri Reed, joka valvoi laivan koneis-
ton asennusta. Hän perehdytti ensimmäiset suomalaiset höyrylaivamiehet 
uuden ammatin salaisuuksiin. Koneenhoitajaksi opiskeli maasmestari Kustaa 
Nousiainen ja perämieheksi Taneli Rouvinen. Päällikkönä toimi kokenut pur-
jelaivakippari Aemelaeus.  
Arppe olisi tehostanut myös sahojensa toimintaa asennuttamalla niihinkin 
voimanlähteeksi höyrykoneet, mutta valtiovalta asettui kielteiselle kannalle 
peläten moisella tehokkuudella piankin parturoitavan maan metsävarat sileik-
si. Mainittakoon, että ensimmäiset höyrysahat saatiin käyttöön vasta 1859; 
Kestilän saha Iihin ja Malmin Pietarsaareen, eli sahateollisuus siirtyi 
”nykyaikaan” vuotta ennen rautatieliikenteen alkua.  

Ilmarinen uurasti Saimaalla kiskoen perässään viitta lotjaa: Silistria, Alexan-
der, Maria, Vassily ja Johannes. Yhteen lotjaan mahtui 600 – 1000 tusinaa 
lautoja, joita haettiin Utrasta, Puhoksesta, Varkaudesta ym. Kuormat hinattiin 
Joutsenoon ja Lauritsalaan. Paluurahdit käsittivät suolaa, silliä, sianlihaa, 
jauhoja ja kahvia alueen asutuskeskusten kauppiaille.  
Ainoa Ilmarisesta säilynyt kuva on lehtori Johan Gabriel Fabritiuksen harras-
telijamaisesti maalaama akvarelli, jonka hän omisti tädilleen, Puhoksen silloi-
selle valtiattarelle, leskirouva Sofia Fabritiukselle. Myöhemmin on oletettu, 
että kuva olisi maalattu 1840-luvulla. Eräät tutkijat päättelevät Ilmarisen muis-
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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 

        Toukokuu 2015    Vuosikerta  3  *  Numero 1 

tuttaneen muodoiltaan englantilaista siipiratasjokihinaajaa, sillä englantilai-
nan koneen valmista oli ehkä toimittanut Puhokseen myös aluksen piirus-
tukset. Toisaalta tiedetään purjelaivamestareiden käyttäneen piirustuksia 
harvoin, laivantekotaito oli perinteen ja oman kokemuksen pohjalta hankit-
tua. Todennäköisesti rakentajat ovat kuitenkin saaneet ohjeita Englannista 
ja Pietarista laivan mittoihin, muotoon ja tekniikkaan liittyvistä seikoista.  

Mikäli Ilmarinen oli mainittujen jokihinaajien kaltainen, olivat sen muodot 
suorastaan elegantit. Ihmetyttää vain, että pohjanmaalaiset mestarit raken-
sivat 25 vuotta Ilmarista myöhemmin Tampereen vesistöihin huomattavasti 
uranuurtajaa kömpelömmät alukset soveltaessaan purjelaivan runkomuotoja 
ratashöyryjen tekniikan vaatimuksiin. Eipä silti, viime vuosisadan loppukym-
menillä kokeiltiin maailman laivatelakoilla käytännössä hurjiakin ideoita ra-
kentamalla saranalaivoja, keinumattomia salonkeja, ympyrälaivoja ym.  
Ne kaikki päättyivät yrittäjiensä vararikkoihin.  

Tiedot Ilmarisen myöhemmistä vaiheista ovat myös ristiriitaisia. Joissakin 
lähteissä mainitaan, että alus olisi romutettu 11 vuoden palvelun jälkeen 
Puhoksessa. Tuntuu oudolta, että 40 000 ruplaa maksanut hanke olisi pois-
tettu hyötykäytöstä noinkin pian. Eräillä tahoilla oletetaan, että laiva olisi 
työskennellyt Saimaan kanavan valmistumiseen 1856 saakka ja romutettu 
vanhentuneena tämän jälkeen. Näinkin alus olisi ollut vasta 20-vuotias 
”nuorukainen”, sillä rannikoittemme suolaisessa merivedessä saattoivat hy-
vin tervatut puurunkoiset kaljaasit purjehtia yli 60 vuotta.  

Myös salaperäinen ilmestys on tunnetun taidemaalarin Magnus von Wrigh-
tin akvarelli vuodelta 1864, jossa taiteilijan kirjoittaman reunahuomautuksen 
mukaan on kuvattuna siipiratashinaaja Ilmarinen Taipaleen kanavassa, 
Kuopion reitillä. Toistaiseksi ei ole löydetty aineistoa, josta ilmenisi vesistös-
sä liikennöineen toista Ilmarista. Wrightin Ilmarisessa on samoja piirteitä 
kuin alkuperäisessäkin olettaen että alukseen on tehty rakenteellisia muu-
toksia, ehkä vaihdettu voimakkaampi kone ja kattila ym.  

Mielenkiintoisia ovat myös eräiden vanhojen värtsiläläisten kertomukset, 
joiden mukaan Ilmarinen – tai osa siitä – olisi siirretty Saimaan kanavan val-
mistumisen jälkeen Saimaalta Jänisjoen puolelle. Tiedon mukaan Ilmarisen 
rungon jäännökset nähtiin Wärtsilän Kisapirtin rannassa niinkin myöhään 
kuin talvisodan puhjetessa 1939. Eräät yksityiset henkilöt ovat ilmoittaneet 
omistavansa joitakin osia alkuperäisestä Ilmarisesta, mutta olettamuksiin on 
suhtauduttava varauksella. On mahdollista, että ne ovat peräisin pienestä 
satamahinaaja Ilmarisesta, joka työskenteli Viipurissa 1800-luvun lopulla. 
Ilmarinen on jättänyt kohtalostaan monta kysymystä varmaa vastausta vail-
le, joitakin tutkimuksia uranuurtajan vaiheista on meneillään.  

Lähde: Ilmarinen kautta aikojen, Helsinki, 1978 Toimittanut Erkki Riimala 
Julkaisija Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen  

Kuva: http://kiteeseura.com/ 

… jatkuu 

http://kiteeseura.com/ 

Orimattila, Villikkala 



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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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 

 
 

Ignatius Uutiset 

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. 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Martti 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 

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 

        Toukokuu 2015    Vuosikerta  3  *  Numero 1 

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 € 

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  

 

Nähdään Kiteellä  
 

 

 Tapio Koivula     Raimo Koivula 

 puheenjohtaja  sihteeri    

Ignatius Uutiset 

 

Jäsenmaksu vuodelle 2015  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2015 jäsenmaksu 10 € on 
maksamatta vielä muutamalla jäsenellä.  Jos saat tämän lehden mukana 
tilisiirtolomakkeen, pyydämme suorittamaan jäsenmaksusi 31.5.2015 men-
nessä alla olevalle seuran tilille.  
 
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-


