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Tervehdys rakkaat sukulaiset 

    
Adventtiaikaa on vietetty täällä Es-
poon puolessa aika rapaisissa ke-
leissä. Aikaisempien alkutalvien lu-
mituiskut ovat nyt vaihtuneet vesisa-
teeksi ja joskus räntääkin on tullut. 
Sukuneuvosto piti kokouksen 
13.10.2013 Espoossa. Siina linjasim-
me sukuseuramme lähiajan tekemi-
siä. 
Seuraava tärkeä tapahtuma tulee 
olemaan sukutapaaminen 2015 Ki-
teellä, tapahtumasuunnitelmista lisää 
tämän leden sivuilla. 
 
Sukuneuvoston mielestä sukuhaas-
tattelut on tärkeä osa suvun vaihei-
den tallentamisessa.  
Aikaisemmin on haastattelu jo toteu-
tunut Mirjam Miettisen osalta. Hänen 
muistelonsa Koivulan vuosikymmeni-
en takaisesta elämänmenosta on 
tuottanut kaksi DVD-levyä. Haastat-
telut on suorittanut  Anna-Maija Mar-
telin. 
Sukuhaastattelujen muotoina voivat 
tulla kysymykseen mm. itsehaastat-
telut tai ryhmäkeskustelut, jotka toi-
vottavasti voidaan tallentaa myös 
DVD-muotoon. Haastattelujen toteut-
tamisessa on apua saatavissa suku-
neuvoston jäseniltä 
 
Ignatius sukuun kuuluvien ja puo-
lisoiden henkilötietojen saaminen 
tietokantaan on tärkeä tavoitteem-
me. Puolisoiden tietoja ei kannata 
väheksyä. Joskus sukututkimukses-
sa ilmenee, että puolisot ovatkin 
kaukaista sukua keskenään. Tämä-
kin asia tulee selville vain kun suku-
taustat on tutkittu. 
Kolin sukukokouksessa kesällä 2012 
Teille osanottajille jaetut esitäytetyt 
”esipolvikaavio” lomakkeet on hyvä 
alku sukutietojen täydentämisessä. 
Jos ne ovat tallessa, niin täydentä-
kää lomakkeeseen puuttuvat tiedot. 
Lähettäkää lomakkeet puheenjohta-
jalle tai sukutietokannan ylläpitäjällel-
le, jolta saa myös kadonneitten lo-
makkeiden tilalle uudet esitäytetyt 
lomakkeet.       
Sata vuotta vanhempia henkilötietoja 
saadaan erilaisista arkistoista, jotka 
tänä päivänä ovat jo www-sivuilla 

digitaalisessa muodossa. Esimerkki-
nä tämän lehden artikkeli ”Kirje Ame-
rikasta” johon saatiin lisätietoja 
”Siirtolaisuusinstituutti” netti-sivuilta. 
 
Kannattaa muistaa myös hautakivien 
tiedoista on mahdollista täydentää 
esivanhempien tietoja. 
Kulkeminen Itä-Suomen hautaus-
mailla Ignatius-sukulaisten jalanjälkiä 
kamera mukana on yksi tapa täyden-
tää sukuseuramme tietokantaa. Hel-
poin tapa tallentaa hautamuistomer-
keissä olevaa tietoa on valokuvata 
se.  
Omasta kuvauskokemuksesta vii-
sastuneena, kuvia saattaa joutua 
ottamaan useita kukka- ja kasviestei-
den vuoksi. Lisäksi vanhemmissa 
hautakivissä on sammalta ja jäkälää 
tekstien peittona. Varsinkin jäkälä 
tarttuu kivipintaan tosi ärhäkästi. 
  
Jos tulevana jouluna käytte hautaus-
mailla lähiomaisten ja sukulaisten 
haudoilla, niin ottakaa kamera mu-
kaan, jospa sieltä löytyisi Ignatius 
sukuun liittyvää tietoa kuvattavaksi. 
Kuvia ottaa vastaan puheenjohtaja, 
sihteeri ja sukutietokannan ylläpitäjä. 
 
Toivotan Teille hyvät 

Ignatius-sukulaiset Rauhallista Jou-

lua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2014 

 

Tapio Koivula          
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Hyvät sukulaiset 

Sukuneuvoston syksyn kokous pidettiin Anna-Maijan ja Leifin kotona  
Espoon Kaitaankulmilla. Kokousta pohjustettiin ruokailulla.  
Osanottajat vas. Anna-Maija Martelin, Raimo Koivula, Seija Hartikainen,  
Tapio Koivula ja Hannu Koivula.  

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:  
Nuottakuninkaantie  
6 B 14, 02230 ESPOO 
 

Valokuvat ja mahdollinen muu 
materiaali palautetaan välittö-
mästi skannauksen jälkeen  
lähettäjän ilmoittamaan osoittee-
seen. 

Esimerkkinä vanhoista kuvista Mikon ja Annan kihlakuva noin vuodelta 
1909. Kuvassa lienee Mikon äiti ja Mikon siskoja 
 
Alkuperäisen huonokuntoisen kuvan on korjannut Jouko Oinonen 



Seuran 300- vuotistapaamisen val-
mistelu 
 
Sukuneuvosto päätti kokouksessaan 
14.4.2013 järjestää Pielisjärven Ig-
natiusten Sukuseuran seuraavan 
sukutapaamisen, joka on samalla 
suvun 300-vuotistapaaminen, Kiteen 
Puhoksessa Matkailukeskus Pajarin-
hovissa 4-5.7.2015. 
Samalla neuvosto päätti hyväksyä  
tapaamisen pääteemaksi 
”Pielisjärven Ignatius-suvun vaiheet” 
Kuultiin, että sihteeri on varannut 
Pajarinhovista kokoontumistiloja 50- 
60 henkilölle 4.7.2015 ja majoitustilo-
ja 20-30 henkilölle 4-5.7.2015 väli-
seksi yöksi. 
 
Tapahtuman ohjelman valmistelusta 
päätettiin seuraavaa: 
 
1. Tapahtuman pääteemaan 
”Pielisjärven Ignatius-suvun vaiheet” 
liittyvien esitysten vastuuhenkilöiksi 
nimettiin Helka Nevalainen, Tapio 
Koivula ja Anneli Kotisaari. Esityksi-
en eräänä osiona olisi kuvakavalkadi 
suvun vaiheista. 
 

Pielisjärven Ignatiusten 300-vuotisjuhla 

Sivu 4 

Ignatiukset sodassa 

2. Tapahtumaan päätettiin sisällyttää 
myös mahdollinen suvun haudoilla 
käynti Kiteen hautausmaalla. 
 
3. Selvitetään liittyykö Lieksalaisen 
Mauri Mökkösen historiatutkimuksiin 
kytkentöjä Pielisjärven Ignatiuksiin. 
Jos yhteyksiä löytyy niin päätetään 
myöhemmin 
kutsutaanko hänet kertomaan löy-
döksistä tapahtumaan. Asiaa valmis-
telee Hannu Koivula. 
 
4. Päätettiin ryhtyä valmistelemaan 
tapahtumaan esitystä työnimellä 
”Pielisjärven Ignatius-suku sodassa 
1939-1944”.Toivotaan, että  Koivu-
lan, Pajulan ja Ignatius-sukuhaarojen 
osalta saataisiin esityksiä sota-ajan 
tapahtumista. 
 
5. Ryhdytään valmistelemaan tapah-
tumaan myös kevyempää oheisoh-
jelmaa. Esille nousivat eläintarhavie-
railu, laivaretki ja musiikki 
(yhteislaulut ja instrumenttiesitykset). 
Asiaa valmistelee sihteeri. 
 
Ohjelman valmistelua jatketaan su-
kuneuvoston seuraavissa kokouksis-
sa. 

Sukuneuvoston kokouksessa päätet-
tiin seuraavaan sukutapahtumaan 
ottaa yhdeksi esitykseksi työnimellä 
”Pielisjärven Ignatius-suku sodassa 
1939-1944”.Toivotaan, että Koivulan, 
Pajulan ja Ignatius-sukuhaarojen 
osalta saataisiin esitys sota-ajan ta-
pahtumista. 
 
Kaikki sukumme jäsenet, jotka elivät 
30- ja 40-luvuilla olivat sodan kosket-
tamia. Nuoret ja keski-ikäiset miehet 
taistelivat sodassa. Muutamat su-
kumme jäsenet menehtyivät, osa 
palasi kantaen kokemuksia mieles-
sään koko elämänsä.  Osa naisista 
toimi lottina, osa tiloilla karjanhoitaji-
na ja muissa maatalouden tehtävis-
sä yhdessä jo ikääntyneiden miesten 
kanssa. Evakkotie oli myös osalle 
suvun jäsenistä tuttua. Lapset elivät 

keskellä kaikkea tätä myllerrystä 
omalla tavallaan aistien ja kokien 
niin aikuisten murheet kuin lapsen 
tarpeet hetken iloon. Sukumme sel-
visi näistä vaiheista yhdessä ja kukin 
omalla tavallaan.          Myös me so-
taa kokemattomat olemme saaneet 
vanhempiemme kautta kokea suo-
raan tai epäsuorasti sodan vaikutuk-
set. Sodan traumat mutta myös sel-
viämiskeinot ovat olleet vahvasti 
osana vanhempiemme elämää ja 
välittyneet tunnekokemuksena mei-
hin. 
Sukuseurassa pidämme erityisen 
arvokkaana tietoja siitä, miten su-
kumme tästä vaikeasta historian vai-
heesta selvisi. 
Ehkä voimme jopa ymmärtää omaa 
elämäämme paremmin tai antaa 
edellisten sukupolvien opettaa meille 

Ignatius Uutiset  

Katri Koivula lottana 



 

elämässä selviämiskeinoja. 
Haastamme kaikkia teitä keräämään 
tietoa siitä, mitä suvun jäsenet, nai-
set, miehet  ja lapset tekivät sota-
aikana. Kaikenlainen tieto valokuvi-
neen on arvokasta. Tietoa voi lähet-
tää kirjallisessa tai videoidussa muo-
dossa.  

 

Alla olevat henkilötekstit olkoon innoi-
tuksena uusille teksteille, joita toivom-
me teiltä arvoisat jäsenemme, Igna-
tiukset sodassa jutun jatko-osalle. 

 

Herranen Uuno Arvid  
s. 17.05 1900 Nurmes 
KTR 4 toinen patteristo Alik? 
Liittyy 11 div. sotatoimiin.  
Kaatui 12.9 1940 Pyhäjärvi ( Prääsän 
luona). 
Haudattu Käsnäselän sankarihautaus-
maahan. 
” Petroskoin tien suunnassa jalkaväki-
rykmentit torjuivat syyskuun 12 päivä-
nä venäläisten  voimakkaat vastahyök-
käykset. Neuvostojoukkojen epätoivoi-
set yritykset kilpistyivät kuitenkin suo-
malaisten tehokkaaseen torjuntaan. 
Venäläiset yrittivät myös Petroskoin 
suunnasta saada yhteyttä saarroksiin 
joutuneisiin joukkoihinsa. Vihollinen 
tuki vastahyökkäyksiä raskaalla kaari-
tulella ja lentopommituksin.” Lainaus 
Suomen kenttätykistön historia 2 

 

Yrjö Esaias Koivula  
s. 06.07.1911 Pielisjärvi 
Kaatui 22.7.1941 Omelian motissa 
Pläkkäjän kylässä. Sotapäiväkirjan (9/ 
JR10) mukaan hyökkäys alkoi aukean 
suon yli klo 5.05 harjanteella olevia 
venäläisten lujia korsuja vastaan. 
Hyökkäyksessä kaatui Yrjö Koivulan 
lisäksi 4 muuta ja haavoittui 13. Seu-
raavan yön aikana eloonjääneet viholli-
set olivat poistuneet  puollustuslinjal-
taan ja joukot pääsivät etenemään 
Omelian kylän pohjoispuolelle. 
Kotiin jäi Yrjöä kaipaamaan vaimo Alvi 
ja tytöt Raili ja Taina. Poika syntyi rei-
lun kahden kuukauden kuluttua ja kas-
teessa hänestä tehtiin isänsä kaima, 
Yrjö. 

  

Koivula Pentti  
s. 29.03 1920 Pielisjärvi 
Pst- Mies 2/1/JR 9 
Taistelut: Ruskeala: Kontiolahti, Palo-
lahti, Sortavala: Pikku- Rytty,          
Uukunniemen Latvasyrjä ja Uusiky-
lä,Itä- Karjala: Latvan asema, Gol-

genetsi, Simana. 
Kaatui Simanassa 15.04 1942. ( KEK: 
ilmoitus ) 
Toinen tieto kaatumispäivästä 16.04 
1942 ( kantakortti). 

 

Koivula Sampo Olavi  
s. 14.7.1918 Pielisjärvi.   
Sotilasarvo Korpraali 
Aselaji Jv/krh. Erikoiskoulutus 1) hei-
tinm.    2) ajom. Sotilaspiiri Joe,  
Naimisissa. Puoliso: Aino K. 
Ylennykset: 31.12.68 Korpraali   
JoeSpE 1/69 
Kunniamerkit: Mm 41-45 JoeSpE 
Osanotto taisteluihin: 1939-40 Rautu, 
Tassiolampi, Summa, Kiltee 
1941- Koroppi(?), Rukajärven suunta. 

 

Koivula Lauri  
s.18.09 1921 Pielisjärvi 
Talvisota: 
Ilomantsi Osasto Julkunen  
30.1 1940 – 13.3 1940. 
12.01.40 Oinaansalmi- Petkeljärvi. 
Os.Julkunen ja Os. Ojasti yhdistetty 
tuloksena 2 Erillinen Sissikomppania 
Meskenvaaraan.  
Joens.sot.piirin vapaaehtoisosasto 
06.03.40  väkivaltainen tiedustelu  
Nuorajärveltä Parissavaaraan 2 erill. 
sissikomppania 
Hangon motti. 
Bromarvin lohko 1/4 R Pr.  
11 RjK,   M. Kaikkonen RjP 3  Kapt. 
Rautsalo 
Sommarröarnin taistelu 23.10 1941 
( Stora Käringholm, Lilla Käringholm)? 

 

Pajula Jaakko Väinö  
s.24.07 1902 
34 Rajaj.K Luvajärvi, Kiimasjärvi 
Vänrikki. Kapt. Kekkosen haavoittues-
sa sodan alussa, hänen johtamastaan 
15 Rj komppaniasta ja Kapt. Seitamon 
johtamasta 34 RjK:sta muodostettiin 
osasto Seitamo, jonka tehtävänä oli 
hyökätä Kiimasjärveltä Ontrosenvaa-
raan. 

 

Pajula Heikki Olavi  
s. 18.01 1925.  
14 Div. 964 Is.K ( ilmasuojelukomppa-
nia ) 
Kaatunut Tiiksjärvellä partiossa. Oma 
miina. 30.09  1941 

Ignatiukset sodassa… jatkuu 
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Kuva oikealla: 
Hangon rintama 25.10.1941      SA-kuva 

Hangon rintama loka-marraskuu 
1941                 SA-kuva 

Sota-aika, paikka tuntematon. 

Pentti Koivula ja ”norsupyssy” 

 



Sivu 6 

tuna Suomen rahaksi 8 ja 13 markan 
vaiheilla; alle kahdeksan markan ei 
vaadi kukaan työhön ja sekin on ver-
raten pieni osa työpaikkoja, joissa 
niin alhainen palkka maksetaan, 
mutta olen maininnut alhaisemman-
kin palkan sen vuoksi, etten tulisi 
puhuneeksi liian korkealle, ja mitä 
taas tulee muutoin työmiehen kohta-
loihin, niin ne on kaikki erotettu eril-
leen paljon paremmalle puolen Suo-
men oloista, muutoin paitse työssä 
ollessa eli työaikana sopii erikoista-
pauksissa ehken verrata Suomea ja 
Ameriikkaa toisiinsa työn raskauden 
puolesta, mutta se tekee siinäkin 
eron että täällä on lyhempi työaika; 
laiskuria en kehota tänne olleen-
kaan, sillä muistan oman kohtaloni, 
kuinka oli vaikea ensi alusta ruveta 
työn tekoon, kun tulin tähän maahan 
ja en ollut kotimaassa vuosikymme-
neen tehnyt kelpotyömiehen tavoin 
työtä ja sitä ennen olin lapsi tavalli-
sen miehen reikään. 
Monta kertaa juohtui mieleeni Suo-
men elämä kun siellä oli helppo työ; 
olin näet niin kuin pieni herra olevi-
naan Suomessa omiin aatteiheni 
nähden, ja nyt näin kovalle ottaa rau-

Alla teksti, joka julkaistu Karjalatar-
lehdessä   8.7.1892  s. 3 
 
 

Kirje Ameriikasta 
Michigan 16.6.92 
K. Karjalattaren Toimitus Joensuus-
sa 
 
Jos suot sijan suotuisasti, 
annat ilman ansiotta, 
piirrän sanasta pari, 
koetteheksi kolmannenkin 
 
Vaikka runon tapaan olen kyhäykse-
ni alkanut, niin suotakoon se minulle 
anteeksi, sillä runoilemiseen olen 
yhtä kykenemätön kuin muutoinkin 
sanomalehteen kirjoittajaksi, vaan 
koska tiedän varmuudella, että 
yleensä Karjalattaren lukijakunnalle 
on aivan outoa Ameriikan elämä, niin 
pidän kohta niin kuin pienenä velvol-
lisuutenani mainita tämän maan 
oloista varsinkin niille, jotka aikovat 
lähimmässä tulevaisuudessa muut-
taa Ameriikkaan. 
Työtä täällä on saatavana joka aika, 
josta saapi kohtalaisen palkan. Ny-
kyään vaihtelee päivä palkka lasket-

Kirje Amerikasta 16.6.1892 

Ignatius Uutiset  

Pajulan sukuhaaraan kuuluva Martti Ignatius lähti 25-vuotiaana keväällä 
1890 Göteborgin sataman kautta Amerikkaan. Veli Samuli Ignatius 
(myöhemmin Pajula) seurasi vuoden päästä mukanaan Martin vaimo Anna 
Liisa ja tytär Helena (kutsuttiin Amerikassa nimellä Hella). Samuli palasi 
myöhemmin Suomeen. Martti siirtyi perheineen Kanadan puolelle ja perhee-
seen syntyi 5 lasta. Martti kuoli vuonna 1904 alle 40-vuotiaana. Perhe jäi 
Kanadaan äiti Anna Liisa kuoli vuonna 1936.  
                       Helka Nevalainen 



    

 

 

 

 

 

 Kirje Amerikasta jatkuu... 
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talapio kädessä, raskaanlainen se-
kin, ja yhä raskaampi rautakanki, 
jolla kiviä vieretellä mitä ei jaksane 
käsin liikauttaa, niin semmoiseksi oli 
muuttunut kynä, joka oli kotimaassa 
paras työaseeni, ei passaakaan pis-
tää kynää korvan taakse, kun sitä ei 
tarvinnut käyttää kuten Suomessa, 
kun tarvitsi ottaa hiukan niin kuin 
haikuja, pisti kynän korvan taaksi ja 
papyrossin tuleen, josta muhkeat 
savun lohkareet alkoivat pian vieres-
kelemään, mutta nyt kun olen taipu-
nut työn tekoon ja oppinut tämän 
maan töille, tuntuu elämä paljon 
hauskemmalle, kun pisnessi aikana, 
mutta siinä saattaa olla syynä par-
haasta päästä liiallinen maailmassa 
riippuminen, kun saapi kerran kuus-
sa makson työstään, joka on nyky-
jään vaihdellut 270 ja 280 markan 
paikoilla, niin se taitaa huvittaa miel-
tä.  
On juohtunut monta kertaa vanhain 
suvusta sukuun kulkeva sananlasku: 
”monena mies eläissään, konna koi-
ra kuollessaan”. 
Kenelle hyvänsä ihmiskohteliaisuu-
den vuoksi annan mielihyvällä ihan 
kiittämättömiä ja moittimattomia tie-

toja tämän maan oloista, kenellä on 
mieli päästä elämässään siihen ti-
laan, ettei tarvitse työtä tehdä ilman 
melkein niin kuin kenkiksi(?), ja halu-
aa niitä kun kirjoittaa vaan allaoleval-
la osoitteella. 
Siirtolaisyhtiöiden ja Siirtolais-
agentteihin en luule olevan kaikkiin 
kehumisiin oikein luottamista, luulen 
että heitä saaliinsa yllyttää liiallisuu-
teen, vaikka en sillä tahdo heitäkään 
sortaa vähääkään, sillä muutoin mitä 
tulee heidän toimialaansa, niin en 
osaa muuta kuin enämpi kiittää kuin 
moittia, minä sanon jokaiselle siivolle 
ja uutteralle työmiehelle, koeta on-
neasi ja etsi työtä  
Ameriikasta, et sillä tarvitse synnyin-
maasta luopua, jos muutamia vuosia 
käyt Ameriikassa onneasi koetta-
massa, kun olet ahkera ja säästäväi-
nen, et tule koskaan katumaan reis-
suasi. 
 
Martin Ignatius 
Ishpennig 
S. Thrid Striit. 
Michigan 
U.S. of America 

Siirtolaisuusinstituutista löytyi 
14.12.2013 mm. seuraavaa: 

 

Anna-Liisa on ilmeisesti käynyt vii-
den lapsensa kanssa suomessa, 
koska Passiluettelosta löytyy seu-
raava tieto: 

 

Matkustaja: Ignatius  Anna Liisa   
Syntymäaika: 20.05.1865   
Ammatti:  Työmiehen vmo   
Kotipaikka: Pielisjärvi   
Passin päiväys:  03.05.1901   
Passin numero:  98   
Passin kesto: (vuosi:kk)  2:0   
Kohdemaa:  Amerikka   
Huomautus:  Sp 2 tytärtä ja 3 poikaa; 
 

Hellä, s. 3.4.1889 Pielisjärvi 
Jesi Henna Ingrid, s. 23.7.1892, USA   
Kaarle Martin, s. 3.10.1893, USA 
Wäinö Samuli, s. 19.2.1895 USA   
Yrjö Edvard, s. 20.8.1896 Kanada    

Matkustajaluettelossa mainitaan, 
että Anna-Liisa on lähtenyt viiden 
lapsensa kanssa 15.6.1901 Hangon 

satamasta  Polaris –nimisellä laivalla 
kohti Englantia. 

 

Englannista he ovat jatkaneet mat-
kaa Valtamerilinjalla Dominion Line  
määräpäänään  
Portland, OR, USA. 
Matkan hinta on ollut USD 33.  

 

Oikealla olevat kuvat löytyivät inter-
netistä. Toinen kuva ylhäällä on Po-
laris laivasta, jolla äiti lapsineen lähti 
Hangosta kohti Englantia. 

 

Laiva oli rakennettu 1899 Gourlay 
Bros. & Co, Dundee, Skotlanti, Eng-
lanti. Laivan mitat: 84,20 x 11,40 x 
6,30 m,  3500 hv, 13,5 s, - 265 mat-
kustajapaikkaa. II maailmansodan 
sytyttyä se varustettiin sukellusvenei-
den emäalukseksi Tyynellemerelle. 
Myöhemmin sen aseistus purettiin ja 
siitä tuli pelkkä rahtialus. 14.12.1942 
(tai 25.12.1941?) se sattui olemaan 
Hongkongissa ja upposi japanilaisten 
ilmahyökkäyksessä, nostettiin ja romu-
tettiin sodan jälkeen.  

Kuva on Dominion Linen laivasta, 
mutta emme tiedä minkä nimisellä 
laivalla he lähtivät kohti USA:ta. 



  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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Pielisjärven Ignatiukset ry 
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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: 

Ignatius Uutiset  

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 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 

        Joulukuu 2013    Vuosikerta  1  *  Numero 2                                                                                                                                                                     

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. 

Sivu 9 

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


Sivu 10 

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 

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

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

Joulun aikaa rauhaisaa 
tahdomme teille toivottaa. 

Menneestä vuodesta kiittää saamme, 
uuden vuoden kanssanne jaamme. 

 

Rauhaisaa Joulua ja  
Hyvää Uutta vuotta  

kallisarvoiset sukulaiset.  

 
  Tapio Koivula     Raimo Koivula 
  puheenjohtaja  sihteeri    

Jäsenmaksut vuodelle 2014  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2014 jäsenmaksu 10 € pyy-
detään suorittamaan seuran pankkitilille 15.1.2014 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/ suorit-
tavien henkilöiden nimet. 

Ignatius Uutiset  


