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Lähetämme jäsenlehden aiemman käytännön mukaisesti sähköpostina 
niille joiden osoite on tiedossamme ja kirjepostina kaikille muille. Ignatius 
Uutisiin voi tutustua myös seuran internet- kotisivuilta osoitteesta 
www.ignatius-suku.org 

 Suomen 100 v juhlavuosi on päättymässä. Tähän vuoteen sattui sopivasti 
sukuseuramme toinen varsinainen sukukokous. 
Kokous oli Nurmeksen Bomballa keskikesän kauniina viikonloppuna 
1-2 heinäkuuta.   
 Sukukokous teki yhden merkittävän päätöksen. Sukuseuramme kokoontuu 
tästä lähtien joka kolmas vuosi, entisen viiden vuoden sijaan. Tämä sääntö-
päätös hyväksytettiin lokakuussa Patentti- ja Rekisterihallituksessa. 
 Myös vuotuinen jäsenmaksun korotus tuli hyväksytyksi vilkkaan keskustelun 
päätteeksi. Uusi jäsenmaksu on 20 € / vuosi. Myös ainaisjäsenyyteen tuli 
sääntöjemme mukainen korotus, eli uusi maksu on 15 x 20 €. 
 Jäsenmaksun korotuksen keskeinen peruste on DNA-testaukset, jotka täy-
dentävät aivan uudella tavalla perinteistä sukututkimusta. 
  
 Syksyn aikana Ignatius sukujuurien varmistus tuli, kun Matti Pajulan 
Y-DNA (isälinja) haploryhmä varmistui samaksi kuin minulla. Matin ja minun 
isälinja on haarautunut eri linjoille Samuli Ignatiuksen s.1749 jälkeen. Tämän 
meidän läheisen sukulaisuuden tiedon vahvisti  
I-haploryhmän admin Jukka Kylli. Vaatimus oli, mikäli yhteys pystytään var-
mentamaan asiakirjoista? Tämä on vahvistettu kirkonkirjoista. 
 
 Nyt joulun alla on kahdelle sukuun kuuluvalle tilattu testipaketit. 
Mikäli tunnet kiinnostusta sukujuurien kaukaisimmista henkilöistä, silloin saat-
taisi DNA-testi antaa mielenkiintoisen tiedon esivanhemmista. Samalla kan-
nattaa tilata samalla ns. serkkutesti. Tämä testi tuo heti tietoosi muutama tu-
hat lähi– ja etäserkkua.  Tällä hetkellä serkkuja Matilla on n. 6200 henkilöä ja 
minulla n. 5800 henkilöä. Annan mielelläni lisätietoa DNA-testin valinnasta ja 
testin tilaamisesta sekä testin suorittamisesta. 
 
 Ignatius sukumme alkujuuria pohdittaessa on arvailtu, miten lännestä on tultu 
Itä-Suomeen? Tästä vaelluksesta Ruotsista Suomeen on tämän lehden pää-
juttu. Samalla on jatkojuttu suomalaisten (varsinkin Savosta ja myös Karjalas-
ta) muutoista Ruotsin ja Norjan metsäseuduille. Näin syntyi väestöryhmä kut-
sumanimeltään metsäsuomalaiset. 
 
 Viime viikkojen aikana on arvovaltaiselta taholta esitetty mahdollisuus, että 
minun ja Matin DNA Ruotsin ja Norjan osumien esi-isät olisivatkin nk. metsä-
suomalasia. Tätä arviota tukee se, että isälinjan lähiosumat sattuvat Ruotsin 
ja Norjan metsäsuomalaisten asuinseuduille. Tästäkin on lisäpohdintaa si-
säsivuilla. 

Satavuotiaista Suomea onnitellen ja rauhaisaa Joulunaikaa Teille lukijoille. 

Tapio Koivula 

 

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

Sukuneuvoston kokoukset 
(lopettava sukuneuvosto ja uu-
den sukuneuvoston järjestäyty-
miskokous) pidettiin 30.9. 2017 
Markku Sydänmaan ja Päivi Koi-
vulan kesäpaikassa. 
Kokouksen päätteeksi kiitimme 
kukkien kera Anna-Maija Marte-
liniä 10 vuoden ansiokkaasta 
panoksesta sukuseuramme hy-
väksi. Samoin kiitimme Mika Pa-
julaa 5 vuoden työstä sukuneu-
voksena. Mikan kukat otti vas-
taan Sirpa Pajula. 

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 Sukukokous Bomballa 2017 
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Hevospontuu Kuikkastenkoskella 1909 
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Kymijoen itäpuolisten alueiden ruotsalaiset  
 
Ruotsista saapuva muuttovirta ylitti joskus 1200-luvun lopulla tai 1300-luvun 
alussa Kymijoen, suuren virran, joka laskee useana haarana Suomenlahteen. 
Tämä joki lienee ammoisena aikana rajannut hämäläisten ja karjalaisten elin-
piirit ja ollut noin miespolven ajan 1200-luvun loppupuolella Ruotsin ja Novgo-
rodin epävirallisena rajana. Ruotsalaisten asettuminen Kymijoen itäpuolelle 
Kymenlaaksoon ja Länsi-Karjalaan on monessa suhteessa arvoituksellinen 
tapahtuma. Sinne asettuneet ruotsalaiset olivat keskiaikaisen muuttoliikkeen 
itäisin ryhmä, jonka jäljet katosivat jo verraten varhain eli 1500-luvun jälkipuo-
liskolla historiasta kokonaan, lukuun ottamatta useita paikannimiä rannikolla ja 
saaristossa, jotka elävät edelleen suomentuneessa asussa.  
 

Tätä asutusta on Yrjö Kaukiainen käsitellyt syvällisessä tutkielmassa, jota olen 
tässä käyttänyt lähteenä. Kaukiaisen tutkimus osoittaa, miten voimakasta ruot-
salainen asutusliike oli vielä aivan äärirajoillaankin. Sitä paitsi tutkielma valot-
taa monin tavoin Suomen ristiretkiajan viimeistä vaihetta — sitä, kuinka Suomi 
lopulta liitettiin Ruotsiin. Siksi tämä ruotsalaisasutuksen viimeinen vaihe on 
esityksemme kannalta erittäin kiintoisa.  
 

Karjalan ja Kymenlaakson ruotsalaisasutuksen maantieteellinen laajuus ilme-
nee säilyneistä paikannimistä verraten hyvin. Kustaa Vaasan ajalta olevat 
maakirjat luettelevat useita Vehkalahden ja Vironlahden pitäjien paikannimiä 
puhtaasti ruotsalaisessa muodossa. Lisäksi tulee pääasiassa 1930-luvulla 
kerätty paikannimiaineisto. Suomalaisen äänneasun takaa häämöttää monis-
sa paikannimissä ruotsinkielinen alkumuoto. Tällaisia suomennettuja" paikan-
nimiä ovat esimerkiksi Soulio, Uolio, Hanaholma, Harapourit, Apuriikki, Reis-
keri, Reitkalli, Reiviikki, Rouskeri, Runsteini ja monet muut. Vironlahdelta tun-
netaan yli sata ruotsalaiskaikuista nimeä, Vehkalahdelta vieläkin enemmän. 
Säilyneet nimet ovat kuitenkin vain murto-osa alkuperäisestä määrästä. Van-
hoista isojakokartoista voi huomata, kuinka ruotsinkieliset paikannimet ovat 
rannikkoseuduilla vallitsevina mutta harventuvat pohjoista kohti.  
 

Tämän lisäksi idässä on tavattu ruotsalaisia paikannimiä Koivistolle ja Suo-
menlahden ulkosaarille asti. Jos merkitsee kaikki nämä nimet kartalle, on 
mahdollista havaita, että ruotsalaisen asutuksen ketju katkeaa Kymijoen itäi-
simmän haaran tienoilla, jossa on suomalaista asutusta mereen asti. Se joh-
tuu siitä, että joki on aina ollut hämäläisten tie sisämaahan. Tämän suomalai-
sen seudun itäpuolella ruotsalainen asutus jatkui sankkana Vironlahdelle asti 
ja harventui Säkkijärvellä Viipurinlahden länsirannikolla, jossa ainoastaan  
muutamat rantakylät olivat ruotsalaisia. Mainitun lahden pohjukassa ei ole 
ollut ruotsalaisia, mutta sen itärannalla alkavassa Koiviston saaristossa ulko-
saaret olivat heidän asuttamiaan, kun taas sisäsaaristossa asui suomalaisia. 
Sellaiset paikannimet kuin Pakahamina, Pääringinniemi, Kurosviikki, Pors-
viik&i, Latviikki ja Langasmari ovat alkuaan ruotsalaisia. Itse Koivistolla esiin-
tyy pari ruotsalaista paikannimeä — Gammelby ja Vatnuori. Nämä kylät ovat 
olleet ruotsalaisen asutuksen ääriä idässä.  
 

Suomenlahden ulkosaarillakin on ruotsalaisia paikannimiä. Lavansaarella ja 
Seiskarissa esiintyvät nimet Porsviikki, Kierkouri, Mousouri, Kaasouri ja Kuk-
kouri muistona ruotsalaisista, jotka ehkä ovat vasta suhteellisen myöhään löy-
täneet tiensä sinne. Toisaalta alueella on Kaukiaisen mukaan muutama hyvin 
vanha skandinaavinen, luultavasti viikinkiaikainen nimijäännös aivan Viipurin-
lahden muutoin suomalaisessa pohjukassa.  
 

Paikannimitutkimus ei kuitenkaan kokonaan ratkaise ruotsalaisasutuksen ikä-  
kysymystä, joka on varsin problemaattinen. Miksi ja milloin ruotsalaiset levitti-
vät epätasaisen asutusverkostonsa Suomenlahden itäosaan? Nykyaikainen 
tutkimus arvelee, että muuttoliike oli varsin myöhäistä sekä todennäköisesti 
hyvin organisoitua. 

Kustaa Vaasa 1496-1560  

Kymijokí  
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 Jalmari Jaakkola ja Ragnar Rosén ovat kytkeneet ruotsalaisasutuksen synnyn 
niin sanotun kolmannen ristiretken tapahtumiin.  
Jaakkola arvelee, että ruotsalaiset muuttivat spontaanisti Uudeltamaalta itään 
aina, kun tilanne sen salli. Rosén puolestaan on katsonut, että viimeisen muut-
toaallon takana on täytynyt olla kruunun järjestelmällinen halu kolonisoida myös 
Suomenlahden pohjoisrannikon itäosa aina Siestarjoelle asti, jossa valtakun-
nanraja sijaitsi, vaikka aivan sinne asti ruotsalaiset eivät koskaan ehtineet.  
 

Tietyllä tavalla ruotsalaisten ja suomalaisten paikannimien sijainti kartalla ajoit-
taa muuttotapahtumaa. Maastoon liittyvät nimet — suurempien saarten, jokien 
ja järvien nimet — ovat kaikkialla suomalaisia, mikä antaa mahdollisuuden olet-
taa, että suomalaiset olivat paikalla ensin. He olivat jo ehtineet vallata parhaat 
viljelysmaat ja lohikoskien rannat itselleen ennen ruotsalaisten saapumista. 
Niinpä sekä Kymijoen suisto että Viipurin tienoo olivat suomalaisten asuttamia 
jo varhain keskiajalla. Myös Koivistolla suomalaista väestöä oli asettunut saa-
riston sisäisen selän varsille, missä purjehdusväylä kulki. Ruotsalainen koloni-
saatio etsi itselleen asumattomia maita ja tunkeutui myös alueil1e, jotka olivat 
olleet ei-kenenkään-maita hämäläisten ja karjalaisten välissä. Kaukiainen ajoit-
taa ruotsalaisen asutuksen vähäisen alun 1250-luvulle, mutta runsaamman 
pääosan vasta 1300-luvulle.  
 

Muuttoliikkeen loppu on paremmin ajoitettavissa kuin sen alku. Ruotsalaisia 
verotettiin Hälsinglannin lain määräysten mukaisesti, kun taas alueen suomalai-
set karjalaiset maksoivat veroa oman käytäntönsä mukaan. Turun piispa Bene-
dictuksen (Pentti, Bengt) ja Viipurin voutikunnan väestön välinen sopimus vuo-
delta 1331 sisältää molemmat verotuskäytännöt. Myös kuningas Maunu Eeri-
kinpojan kirje vuodelta 1347 kertoo verorajasta ruotsalaisten ja karjalaisten vä-

Porokylä 1970-luvulla 

Kastelholman linna 

Piispa Henrik ja Lalli 
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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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lillä.  
 

Mistä ruotsalaiset sitten saapuivat Kymijoen takaiselle alueelle? Ulkosaarten 
nimistö viittaa Gotlantiin tai vieläkin kauemmaksi eteläiselle Itämerelle. Sellai-
set nimet, joiden lopussa on tavu -bank (suomeksi -pankki) tai -rev (suomeksi 
-rivi), ovat aivan tuntemattomia Suomenlahden läntisissä saaristoissa, mutta 
esiintyvät idässä. Nämä nimet saattavat kuitenkin olla kaukaa tulleiden meren-
kulkijoiden eivätkä paikallisen väestön antamia, vaikka ne ovatkin juurtuneet 
paikoilleen. Kauppa Venäjän kanssa on saattanut kuljettaa nämä nimimuodot 
kaukaa etelästä.  
 

Vaikuttaa vahvasti siltä, että itäalueiden kolonisaatio tapahtui poliittisen valloi-
tuksen jälkeen, ei sitä ennen. Vaikutelma on lisäksi, että muuttoliike oli järjes-
tettyä, jos ei suorastaan kruunun organisoimaa niin ainakin sellaisten Ruotsin 
mahtimiesten työtä, joilla oli intressinsä idässä. Ruotsin suurmiesten luokka oli 
tuohon aikaan vahvasti liittoutunut kirkon kanssa. Norlannin osalta tunnetaan, 
että Skellefteån ja Uumajan välinen rannikkokaista oli läänitettynä Uppsalan 
arkkipiispalle, Hälsinglandin voudille ja kahdelle Uplannin mahtimiehelle.  
Heidän oikeutenaan oli kantaa verot uutisasukkailta, jotka asettuivat tälle ran-
nikolle. Lohenpyynnistä saadut tulot tekivät tällaiset väestön siirtämiseen kes-
kittyneet hankkeet hyvin tuottoisiksi. Vastaavasti voi ajatella, että tietyt ruotsa-
laiset mahtimiehet ja -suvut erikoistuivat Suomenlahden itärannikon kolonisaa-
tioon järjestämällä väestönsiirtoja. Mitä kauemmas Ruotsin keskusseuduilta 
tultiin, sitä vaikeampaa talonpoikien oli muuttaa paikalle omin voimin, jo etäi-
syyden ja vieraiden olojenkin vuoksi. Mahtimiehet auttoivat järjestämällä kulje-
tuksia, rakentamalla asumuksia ja hankkimalla välttämättömiä intarvikkeita, 
joita siirtolaiset tarvitsivat ennen kuin heidän omat tilansa alkoivat tuottaa ja 
pellot kantaa satoa.  
 

Suurmiehet olivatkin laajalle alueelle, aina Saksasta Suomenlahdelle asti, 
ulottuneen kolonisaation alkuunpanijoita.  
 

Ketkä olivat sitten ne mahtimiehet, jotka toimivat tällä tavalla Svean valtakun-
nan äärialueella? Yrjö Kaukiainen on tutkinut tehtävään sopivia henkilöitä ajal-
ta 1290 - 1330.  
Marski Tyrgils Knutinpoika näyttäytyy Karjalassa varmuudella vasta Nevalle 
tehdyn sotaretken ja Landskronan perustamisen yhteydessä vuonna 1300, ja 
ne edungin johtajat, jotka Eerikin kronikka luettelee, olivat järjestään Svean-
maalta. Tämän jälkeen, ja aivan erityisesti marskin kukistuttua vuonna 1303, 
Götanmaan aatelisto otti valtakunnan johdon käsiinsä, jatkoi sotaa idässä ja 
solmi Pähkinäsaaren rauhan vuonna 1323.  
 

Siksi Kaukiainen on halunnut löytää Kymenlaakson ja Karjalan asuttajat Itä- 
Götanmaan ja Smoolannin rälssisäädyn joukosta. Tietty Gudmund Gudmun-
dinpoika ja Linköpingin tuomiorovasti Vimund näyttävät olleen toimessa Karja-
lassa. Sama koskee valtaneuvos Toke Joninpoikaa ja luultavasti myös hänen 
veljeään, jaarli Håkan Jonin-poika Lämaa. Myös pitkäaikainen Viipurin linnan-
herra Peder Joninpoika Bååt oli kotoisin Smoolannista. Toinenkin smoolanti-
lainen suku, Bielket, esiintyy idän suunnalla. Tiedetään, että linnanherran teh-
tävä meni Peder Joninpojan jälkeen Sten Turenpoika Bielkelle ja 1350-luvulla 
edelleen Sigmund Perinpojalle, joka käytti Bååtin vaakunaa. 1350-luvun lopul-
la Viipurin lääni joutui mahtavan Nils Turenpoika Bielken panttilääniksi. Bonde
-suku oli sekin sukua Bååteille ja Bielkeille, ja jälkiä tämänkin suvun vaikutuk-
sesta tavataan Karjalassa.  
 

Bååt-, Bonde- ja Bielke-sukujen poliittista vaikutusvaltaa valtakunnan itäisim-
mässä osassa vastasi näiden sukujen jäsenten maanomistus Kymenlaaksos-
sa ja Karjalassa. Maatilat olivat sotaretkellä saatuja palkintoja, jotka korvasivat 
niitä menoja, joita oli koitunut sotilaiden varustamisesta ristiretkelle. Pelkkä 
uskoninto ei riittänyt kannustimeksi, kun kysymyksessä oli novgorodilaisten 

Ruotsalaisen muuttaminen keskiajalla Suomeen 

Porvoon tuomiokirkko 

Vanha Viipurin katta 

Olavinlinna 
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ajaminen pois näiltä maanääriltä ja kansan kastaminen katoliseen uskoon. 
Monet tiluksista olivat todella mahtavia kokonaisuuksia-esimerkiksi Nils Turen-
poika Bielken kartanossa nimeltä Kaukjärvi Karjalan kannaksella oli kokonaista 
50 alustalaistalonpoikaa. Läänitysten ei tarvinnut rajoittua ruotsalaisten asu-
miin maihin, vaan ne ulottuivat syvälle sisämaahan. Eräät herraskartanot tun-
tuvat lisäksi toimineen pieninä linnoituksina -niillä oli vallatussa maassa soti-
laallinenkin tehtävä.  
 

Linköpingin ohella Växjön hiippakunta Smoolannissa tuntuu näytelleen merkit-
tävää roolia Karjalan käännyttämisessä ja taisteluissa Novgorodia vastaan. 
Jopa Pyhän Birgitan ilmestykset käsittelevät tätä aihepiiriä. Yksi, vuodelta 
1347 oleva ilmestys on suunnattu Växjön piispalle Thomakselle, jonka Birgitta 
toivoi lähtevän Itään ja ryhtyvän Viipurin piispaksi sekä käyvän tässä ominai-
suudessa uskonkeskusteluja novgorodilaisten kanssa. Mikäli yritykset kään-
nyttää heitä Rooman uskoon eivät onnistuisi hyvällä, piispalla olisi lupa ryhtyä 
ristiretkeen Novgorodia vastaan. Kaikki tämä ei ollut pelkkää toiveunta, minkä 
vahvistaa sekin, että Viipurin linnanherra Nils Turenpoika Bielke lahjoitti sa-
maan aikaan Ayräpään pitäjästä saadut tulot Växjön piispan käyttöön. Varat 
käytettiin myöhemmin yrityksiin perustaa erillinen hiippakunta Viipuriin.96  
 

Jos asia todella oli niin, että Itä-Götanmaan ja Smoolannin rälssimiehet järjes-
telivät väestönsiirtoja itään, onko oletettava, että muuttaneet talonpojat  
tulivat heidän mailtaan, siis Götanmaan itäisistä osista? Koska ruotsalainen 
väestö sulautui suomalaisiin jo 1500-luvulla, ei murretutkimuksista ja pai-  
kannimistä ole apua asian ratkaisemisessa. Ilmeistä kuitenkin on, että raja-
maakunta Smoolannin rahvas olisi sopinut sangen hyvin rajamaakunta Karja-
lan asukkaiksi. Myös eräs toinen piirre yhdistää Smoolantia ja Karjalaa: mo-
lemmissa maakunnissa oli runsaasti pienaatelia tai villiaatelia, jolta puuttui aa-
telisdiplomi ja joka oli muodostunut 1300-luvulla, kun talonpoikia alettiin  
käyttää rajan turvaamiseksi. On luontevaa ajatella, että sellaiset knaappiaate-
lin edustajat kuin Husgafvelit tai muut Kymenlaakson oudonnimiset sotilassu-
vut olisivat alunperin olleet peräisin Smoolannista.  
 

Lähde:  Kari Tarkiainen, Ruotsin Itämaa / Svenska litteratursällskapet i Finland 
 

Ruotsin ja Norjan metsäsuomalaiset 
 

 Yksityisiä suomalaisia on muuttanut jo 1500-luvuin alkupuolella. Paljon use-
ampia siirtyi kuitenkin sen johdosta, että Kustaa I ja hänen poikansa tuottivat 
heitä kausityöläisiksi kartanoihin ja linnoihin, sekä - vielä useammin - työmie-
hiksi kaivoksiin ja vuoriteollisuuslaitoksiin. Kustaa I:n rekistratuurissa on paljon 
esimerkkejä tästä. Uusi muuttokausi alkaa 1580 ja jatkuu 1600: aan asti. Tällä 
kertaa on kysymys todellisista uudisasukkaista, jotka saapuvat maahan Kaarle 
IX:n turvissa ja hänen suojeluksensa alaisina.  
 Kolmantena jaksona voisi pitää 1600:n ja 1630:n tai 1635:n välistä aikaa, var-
sinkin ajanjaksoa 1600-1620. Nuijasodan ja monien katovuosien kauhut sekä 
Suomen ahtaat sisäiset olot ne silloin saavat väestön lähtemään maasta. Tällä 
kertaa lienee siirtolaisuus enimmäkseen suuntautunut Keski-Norrlannin maa-
kuntiin. Vuoden 1635 vaiheilla tapaamme siis suomalaista asutusta Ruotsissa 
Ångermanlannin pohjoisosista lähtien sitten jatkuvasti Medelpadissa, Hel-
singlannissa ja Gestriklannissa sekä Taalainmaan suomalaisseuduilla aina 
Södermanlantiin asti ja sieltä edelleen itäänpäin Värmlannin ja Norjan rajalle 
saakka (ja kauas Norjan puolelle). 

  Tapsan Y-DNA testin lähimmät isälinjan osumat ovat Ruotsissa ja Norjassa. 
Nyt on esitetty oletus, että he olisivatkin, yllä olevan jutun mukaisesti, metsä-
suomalaisten jälkeläisiä. 
 Metsäsuomalaisten asuttamiin paikkakuntien ja ajanjakson osuminen yhteen, 
näyttää jälkeläisteorian olevan mahdollista. 
 Tällöin Mårten Ignatiuksen s.1715 Kitee(?), Erik Pålsson s.1690 Värmlanti ja 
Jon Persson Nordmo s.1676 Elverum, yhteinen esi-isä voisi olla Ruotsista tai 

Suomesta. 

 

 

. 



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 
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 

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 65. 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  Joulua sekä  

onnittelut  Suomelle 100v 

 

 Tapio Koivula     Raimo Koivula 

 puheenjohtaja  sihteeri    

Ignatius Uutiset  

Jäsenmaksu vuodelle 2018  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2018 jäsenmaksu 20 € on 
Myös muutamalla jäsenellä on vielä maksamatta vuoden 2017 jäsenmaksu 
10 € 
 

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. 


