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Pääkirjoitus  
 

Arvoisat Sukulaiset 
 
 Tälle välivuodelle ajoittuu sukuseuramme kesätapahtuma. Tällaisille 
yhdessäololle tuntuu olevan tukevaa kannatusta. 
Kesän tapaamispaikka on Nilsiän Aholansaari. Ajankohta ja -ohjelma on 
vielä muistutuksena tämän lehden sivulla 3. 
 Tapaamispaikka on Paavo Ruotsalaisen kotipaikka. Paavo oli, ja on 
vieläkin, tunnettu aktiivisena hengen miehenä. Tarkemmin Paavon elä-
mää on kerrottu tämän lehden sivuilla 4-6. 
 Perinteisen sukututkimuksen lisäksi on muutaman viime vuoden aikana 
tullut geneettinen sukututkimus DNA-testauksen myötä. Viimeisen vuo-
den aikana testien tuloksista on paljon kerrottu eri foorumeilla, joten ei 
ole ihme, että suomalaiset ovat innostuneet DNA-testauksesta. 
 Myös meidän sukuseurassamme on oltu aktiivisia testaajia. Testin teh-
neet ovat hämmästelleet etäserkkutestin (Family Finder) huikeata serk-
kujen osumamääriä. Ne ovet vaihdelleet vaihtelevat n. 8200 – 12700 
osumaa. 
 Ignatius isälinja on sitä vastoin täydentymässä verkkaisesti. Mutta, jo 
olemassa olevien Y-dna testejä on tarkennettu lisätesteillä, joilla on saa-
tu tarkennettua haploryhmän ikäarvioita lähemmäs nykyaikaa. 
FanilyTree DNA:n laboratorion kautta suomalaisia on tehnyt DNA-testin 
n. 20 000 henkilöä. Muiden testilaitosten kautta on tehty ehkä saman 
verran. 
 Uutena kohteena on DNA-testausta käytetty myös muinaisjäännöksis-
tä. Satojen, jopa tuhansien vuosien vanhojen vainajien luista on pystytty 
eristämään DNA:ta. Näin saatujen tietojen avulla on pystytty kartoitta-
maan mitä reittiä muinaiset ihmiset ovat vaeltaneet nykyisille asuinpai-
koille.  Suomessa on tähän mennessä tutkittu Pohjamaalla oleva Levä-
luhdan suohautalöytöä. Tuloksista tarkemmin sivulla 7. 
Myös kesätapahtuman info- ja keskustelutilaisuudessa käydään DNA-
tuloksia läpi.  
 

Pikkuveljeni Esa sairasti pitkään vakavaa tautia. Hänelle tuli uusi lisäsai-
raus n. puolivuotta sitten. Kävin tervehtimässä Esaa Tampereen Yliopis-
tollisessa keskussairaalassa muiden sisarusten jälkeen maaliskuun lo-
pulla. 
Tunnin verran muisteltiin varsinkin yhteisiä lapsuus- ja nuoruusmuistoja. 
Pois lähtiessä heitimme toisillamme rennot ”morot”, mutta katseissam-
me oli sittenkin koko elämänmittainen Hei. 
Esa menehtyi viikon päästä tuosta tapaamisesta. 

 

 

 

 

 

Tavataan joukolla heinäkuussa Nilsiässä. 

Tapio Koivula 

Lähetämme jäsenlehden aiemman 
käytännön mukaisesti sähköpostina 
niille joiden osoite on tiedossamme 
ja kirjepostina kaikille muille. Igna-
tius Uutisiin voi tutustua myös seu-
ran kotisivuilta osoitteesta 
www.ignatius-suku.org 

http://www.ignatius-suku.org/
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Sukuneuvosto 
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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  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 Sukuseuran Sukuneuvoston kokous 1/2019 
 
Kokous pidettiin Raimon ja Marjan kesämökillä Kontiolahden Onttolassa 
18.5.2019 

Tässä muutama asia kokouksen sisällöstä 
Todettiin, että sukuseuran jäsenmäärä 1.5.2019 on yhteensä 60. 
Todettiin, että muutama sukuseuran jäsenistä on unohtanut jäsenmaksun suo-
rittamisen vuodelta 2019. 
 Sukuseuramme kotisivut on uudistettu. Kotisivuja on täydennetty mm. myynti-
tuotesivun uusimisella. Muitakin uusia juttuja on kehitteillä. 
 

 Kesän päätapahtuma on sukutapaaminen Nilsiässä Aholansaaressa lauantai-
na 13.7.2019. 
 

 Tässä Sukutapaamispäivän ohjelma. 
 

  OHJELMA 13.7.2019 

klo  9.45 Kokoontuminen Nilsiään, Sääskiniemen laivalaiturille os. 

  Sääskiniementie 750, Kuopio (Nilsiä). 

klo 10.00 Lähtö laivaristeilylle Syväri-järvelle.  

  Risteilyn aikana ja muutenkin ohjelman sopivissa väleissä lau-

  letaan yhdessä kauniita kesäisiä lauluja. Lisäksi esitetään 

  myös muuta tilanteeseen sopivaa musiikkia. 

klo 11.15 Rantautuminen Aholansaareen. 

klo 11.30 Kotiruokalounas Ravintola Hunajan Pisarassa. 

klo 12.30 Aholansaaren ja Paavon Pirtin esittely. 

klo 13.30 Ajankohtaistietoa ja keskustelua Pielisjärven Ignatius-suvun 

  vaiheista perinteisen sukututkimuksen ja DNA-testitulosten 

  valossa. Esittely puheenvuoron käyttää sukuseuran puheen

  johtaja Tapio Koivula. 

n.klo 15.00 Sukutapaamisen päätöskahvit Ravintola Hunajan Pisarassa. 

klo 15.50 Lähtö laivalla Aholansaaresta Sääskiniemen rantaan. 
 

  Tapaamispäivän aikana osanottajilla on mahdollisuus ostaa 

  sukuseuran myyntituotteita. 
 

 ILMOITTAUTUMINEN  
 Sitova ilmoittautuminen  tulee suorittaa sukuseuran sihteerille (Raimo 
 Koivula) viimeistään 20.6.2019 joko sähköpostilla 
 (raimokoivula@hotmail.com) tai puhelimella +35850 5598201. 
 Mahdollisesta erityisruokavaliosta tulee kertoa ilmoittautumisen yhtey-
 dessä. 
 

 OSANOTTOMAKSU 
 Osanottomaksu on 20,00 €. Maksu tulee suorittaa ilmoittautumisen 
 yhteydessä viimeistään 20.6.2019 Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura 
 ry:n tilille  FI26 5343 0720 0921 34 
 

mailto:raimokoivula@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

Aholansaari 

Sivu 4 

Sukukokous 11-12.7.2020  

Ignatius Uutiset  

Seuraavan Sukukokouksen ja Sukutapaamisen paikka on Kylpyläho-
telli Kunnonpaikka. 
 
 ALUSTAVA OHJELMA 11-12.7.2020 
 
 Klo 11.45 Kokoontuminen Kylpylähotelli Kunnonpaikan aulaan. 

 Klo 12.00 Lounas Kylpylähotellin Ravintolassa. 

 Klo 13.00 Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran III Sukukokous

 Klo 14.00 Iltapäiväkahvi kokoustilassa. 

 Klo 14.30 Sukututkimuksen ajankohtaistietoa ja keskustelua . 

 Klo 17.00 Sukuseuran mestaruuskilpailut Mölkky- pelissä. 

  Kisan jälkeen palkintojen jako, johon päättyy päivän viralli-

 nen” ohjelma. 

 Päivän ohjelmaa piristetään sopivissa väleissä yhteislaululla 

 ja musiikkiesityksillä. 

 n. klo 20.00  Kylpylähotellin Ravintolassa järjestetään suku

 seuran vapaamuotoinen illanvietto, johon toivotaan mahdolli

 simman monen tapahtumaan saapuvan osallistuvan. Illanvie

 ton aikana voidaan mm. jatkaa yhdessä ja erikseen päivän 

 aiheisiin liittyviä keskusteluja. 

Kunnonpaikka 

Hengen mies - Paavo Ruotsalainen 

Påhl Henrik Ruotsalainen syntyi Lapinlahdella, Maaningan kappeli-
seurakunnan Tölvänniemen Tuomaalan talossa. Hänen vanhempan-
sa, Vilppu ja Anna olivat ”Raamattunsa-taitawaa” väkeä, jotka elätti-
vät perhettään kaskiviljelyllä. Äiti taisi ruotsia; hän oli Kaavin kappa-
laisen Antti Kiljanderin tyttären tytär. Jouduttuaan säätykierrossa syn-
typeräänsä alemmalle tasolle, hän elätteli Paavossa suuria toiveita. 
Tämä synnytti perheessä ristiriitoja. 

 Paavo oli kirjoitustaidoton, mutta oppi lukemaan jo 6-vuotiaana. 
Raamatun hän oli rippikouluikään mennessä lukenut kolmasti. Myö-
hemmin hänen kirjastoonsa kuului ainakin seuraavien kirjoittajien te-
oksia: Thomas Wilcox, Johan Wegelius nuorempi, Antti Björkqvist, 
Anders Nohrborg, Martti Luther, John Bunyan, Eric Pontoppidan, Pie-
tari Topp, Christian Ziguerer, Johann Philipp Fresenius ja David Hol-
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laz. Kirkonkirjat kertovat Paavon älyllisestä lahjakkuudesta. 

 Paavon tullessa murrosikään hänen henkinen ahdistuksensa oli ot-
tanut uskollisen muodon. Hän tempautui 1796 Telppäs -nimisellä 
niityllä alkunsa saaneen kansanherätyksen piiriin. Se eikä sen joh-
toon noussut Juhana Lustig eivät kyenneet antamaan vastauksia 
Paavon ahdistukseen, joka ihmisten mielestä sai hänet mielipuo-
liseksi. Hänet leimattiin kylähulluksi, ja häntä alettiin nimittää pilkka-
nimellä Löyhkä. 

 Vuonna 1799 Ruotsalainen teki pitkän vaelluksen Jyväskylään sep-
pä Jaakko Högmanin luokse. Tämän, Iijokilaaksosta kotoisin olleen 
parantajasuvun perillisen huhuttiin olevan väkevä sielunhoitaja. Se-
pän pajassa Paavo itse kertoi saaneensa avun. 

 Sepän luota palattuaan Ruotsalainen solmi avioliiton Riitta Ollikaisen (1777-1833) kanssa. 
Perheen elämä Vuorisen torpassa ja sittemmin Riitan kotitalossa Koskenniemessä oli san-
gen ankaraa. Ruotsalainen kutsui näitä vuosia ”petäjävapriikin korkeakouluksi”. Leipää jou-
duttiin valmistamaan männyn nilakerroksesta valmistetusta ”jauhosta”. Ankarien elinolosuh-
teiden pakottamana Ruotsalainen koetti matkata Puolaan uudisasukkaaksi, mutta häneltä 
evättiin passi Viipurissa. 

 Herätykset leimahtelivat vuosisadan ensivuosikymmenillä. Sepän luota palattuaan Ruotsa-
lainen ei heti saanut jalansijaa herätysliikkeessä, mutta vähitellen hänen maineensa alkoi 
kasvaa. Hänen vaikutuksensa levisi aluksi Savoon ja Pohjois-Karjalaan, lopulta myös Poh-
janmaalle ja Helsingin seudulle. Toisinaan häntä nimitettiin ”kahden hiippakunnan piispaksi”. 

 Ruotsalainen ajautui ristiriitaan moneen suuntaan, mm. puhdasoppisen kirkon virkamiesten 
kanssa. Siksi hän matkusti 1822 Pietariin piispa Z. Cygnaeuksen puheille. Seuraavana 
vuonna Porvoon piispa Molander saapui Savoon tarkastusmatkalle tutkimaan, mitä todella 
oli tapahtumassa. 

 Ruotsalaisen naapurit surmasivat tämän pojan Juhanin v. 1830, taustalla lienee piillyt talo-
kiista. Samana vuonna Ruotsalainen oli ostanut Nilsiän Aholansaaren, jota kutsuttiin myös 
Ruotsalaksi ja Markkalaksi. Aholansaaresta muotoutui herätyksen keskuspaikka. Siellä 
Ruotsalaisen ”ohjelma” muotoutui kypsään asuunsa. Sieltä käsin hän lähti pitkälle seuratai-
paleelleen, joka ulottui aina Helsinkiin asti (1838, 1840, 1843). Siellä hän opetti ystävilleen ja 
oudommille kulkijoille elämänsä kovissa kohtaloissa oppimaansa ”salattua viisautta”, niin 
kuin hän itse ”oppiaan” nimitti. Sieltä lähtivät myös kipakat ”kahden hiippakunnan piispan” 
paimenkirjeet. Näistä kirjeistä on säilynyt joko alkuperäisinä tai kopioina jälkimaailmalle sata-
kunta. Yksi niistä, Muuan Sana Heränneille Talonpojan Säädystä, julkaistiin jo Ruotsalaisen 
elinaikana pienenä kirjasena Kuopiossa 1847. 

 Aholansaaresta tuli myös oman aikansa sielunhoidollinen keskus. Oivallisen ihmistuntemuk-
sen omaavan Ruotsalaisen luokse lähetettiin potilaita jopa Kuopion lääkäreiden toimesta. 
Ketä he eivät kyenneet auttamaan, sille saattoi olla toivoa saaressa asuvasta hullusta talon-
pojasta. 

 Myös kansalliset merkkimiehet, Lönnrot, Runeberg, Snellman ja Topelius huomasivat Ruot-
salaisen ja kirjoittivat hänestä, kaksi edellistä kriittisesti, jälkimmäiset myötämielisemmin. Ta-
vatessaan Snellmanin Iisalmen pappilassa Ruotsalainen tokaisi tälle Hegelin filosofiasta in-
nostuneelle ajattelijalle: ”Työ philosophit teette saman selevän Roamatusta ko sika pottuhal-
meesta.” 

 Kirkollinen ja yhteiskunnallinen vastustus johti v. 1838-39 Kalajoella pidettyihin käräjiin, joilla 
Ruotsalaista syytettiin muiden herätyksen johtomiesten kanssa v. 1726 annetun konventik-
keliplakaatin rikkomisesta. Se kielsi yksityisten hartausseurojen järjestämisen. Ruotsalaisen 
johtamaan herätykseen otti kantaa myös 1842 kokoontunut Turun pappeinkokous. 
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 Herätysliikkeen sisällä Ruotsalainen ajautui ristiriitaan Henrik Renqvistin ja Fredrik Gabriel Hedbergin 
kanssa. Edellisen kanssa hän riiteli polvirukouksesta, jälkimmäisen kanssa uskon luonteesta. Myös jos-
kus Paavon läheisimmäksi mieheksi mainittu Wilhelmi Niskanen joutui sivuun, mahdollisesti juorupuhei-
den vuoksi. 

 Ruotsalaisen lähimpiin miehiin kuuluivat Lapuan pitäjänapulainen, Suomen lahjakkaimmaksi saarna-
mieheksi sanottu Nils Gustaf eli Niiles Kustaa Malmberg (1807-1858) ja laajan sivistyksen omannut Py-
häjärven kappalainen Jonas Lagus (1798-1857). Näiden miesten kohtaaminen merkitsi Savon ja nk. 
Pohjanmaan pappisherätyksen yhtymistä. Tapahtuneen vaikutukset ulottuivat Helsingin ylioppilaspiirei-
hin asti. 

 Ruotsalainen kuoli Aholansaaressa aamuyöllä 27.1.1852 herätyksen ollessa jo vaikeasti hajallaan. 

 Ruotsalaisen opetuksen ydin oli ajatuksessa, että ihminen ei ole hengellisessä elämässään ottaja vaan 
saaja. Ihminen voi vain ikävöidä ja odottaa, kunnes Jumala ilmoittaa hänelle itsensä. Ruotsalaisen ajat-
telussa yhtyvät kansanviisauden, kirkollisen opetuksen ja vanhan kristillisen perinteen opetukset omape-
räiseksi, puhuttelevaksi ja monin tavoin rajuksi ja alkuvoimaiseksi julistukseksi. Sitä sävyttää pyrkimys 
totuudellisuuteen ja rehellisyyteen, ihmisen on parempi olla uskomatta, kuin yrittää väkisin rakentaa us-
konnollinen asenne. Ruotsalainen neuvoi käymään ”niin pyhänä kuin pahanakin” Jumalan luokse. Ei ole 
kyse siitä, mitä ihminen on, vaan siitä, mitä Jumala on. Näin ajatellessaan Ruotsalainen liittyy vuosisato-
ja vanhaan Jumala-keskeiseen jumaluusoppiin, joka uudella ajalla on joutunut ihmiskeskeisten uskon-
nollisuuden mallien varjoon. 

Paavon pirtti 

Ukko-Paavon pirtti koostuu kolmesta erillisestä hirsikehästä ja niitä 
yhdistävästä eteistilasta. 1830-luvulta ovat peräisin Paavon ja Rii-
tan kamarit; suuri savutupa on Paavo Ruotsalaisen kuolinvuodelta 
1852 ja keittiö 1900-luvun alkupuolelta. 

Paavon pirtti on Aholansaaren arvokkain rakennus. Se on museovi-
raston suojelema kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Rakennus 
on otettu museokäyttöön jo 1930-luvulla. Nykyisin sitä käytetään 
Paavo Ruotsalaisen museona, seuratupana ja opetustilana. 

 

Rovasti Kleofas Hyvämäen aikana – vuoden 1913 jälkeen – rakennusta muokattiin nykyiseen ulko-
asuunsa. Rakennusrunkojen keskinäiset suhteet, eteistilan muoto ja yhtenäinen vesikatto ovat siltä ajal-
ta. Keittiön ja kamarien alla oleva betoniperustus tehtiin 1930-luvulla. 1940-luvulla, heti sodan jälkeen 
rakennuksessa tehtiin joitakin pienempiä korjauksia. 

Ennen vuoden 1952 Nilsiän Herättäjäjuhlia rakennusta kunnostettiin perusteellisemmin. Lahoja hirsiä 
vaihdettiin sekä seinien alaosiin että välilaipioiden tasalle. Lattiat uusittiin suurelta osin kokoamalla eri 

kohteista vanhoja, leveitä lankkuja. Tuvan vesikatto, joka siihen saakka oli turve-
kattona uusittiin malkakatoksi. Keittiön ja kamarien päälle jäi tuolloin vanha mal-
kakatto. 

1982 vesikatto uusittiin kokonaan tekemällä huopakatto, jonka päälle asennettiin 
uudet tuohet ja riu’ut eli malkapuut. Katteen alustaksi tehtiin uusi ruodelaudoitus. 
Räystäillä juurakkokoukut kannattelevat lautaa, johon malat nojaavat. Keittiön ja 
kamarien savupiiput poistettiin katon yläpuolisilta osin tässä vaiheessa.  Vuosina 
2000-2001 jouduttiin vesikatto uusimaan jälleen. Paavon pirtin valaistusta on pa-
rannettu vuosina 1996 ja 2017. 
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Muinais-DNA paljastaa: saamelaisissa ja suomalaisissa on samaa 

Geneettisen perimän virtaukset Suomeen ja tutkimuksen arkeologiset kohteet. Kartta: Max Planck Institute for 
the Science of Human History 

 

Ensimmäinen tutkimus Suomen muinaisten asukkaiden DNA:sta on julkaistu. Tulokset osoittavat, että Suo-
meen on virrannut runsaasti geeniperimää Siperiasta asti. 
Siperialaista geeniainesta nähdään Kuolan niemimaan asukkaissa noin 4 000 vuoden takaa, ja myöhemmin 
sitä on levinnyt myös Suomeen. Tutkimus vahvistaa lisäksi, että geneettisesti saamelaisten kaltaista väestöä 
on vielä rautakaudella asunut Suomessa huomattavasti nykyistä etelämpänä. 
Tutkimuksessa vertaillut geneettiset näytteet ovat peräisin ihmisluista: 3 500 vuotta vanhasta hautapaikasta 
Kuolan niemimaalta ja 1 500 vuotta vanhasta Etelä-Pohjanmaalta löydetystä Levänluhdan vesikalmistosta. 
Kaikista näytteistä löytyy samaa siperialaista perimää. 
 

Siperialainen alkuperä näkyy nykyäänkin 
Muinais-DNA:ta on verrattu myös nykyväestöihin. Saamelaisissa, suomalaisissa ja muissa uralilaisen kieliper-
heen väestöissä siperialainen alkuperä on yhä näkyvissä. 
– Se on tosin sekoittunut muuhun eurooppalaiseen perimään. Tämän päivän saamelaiset edustavat siperia-
laista perimää vahvemmin kuin yksikään toinen väestö Euroopassa. Kaikista nykyisistä kansoista muinaista 
siperialaista perimää on eniten Pohjois-Siperiassa elävillä Nganasan-väestön edustajilla, sanoo SUGRIGE-
hankkeen johtaja Päivi Onkamo Helsingin ja Turun yliopistoista. 
Tulosten perusteella voidaan olettaa, että muinaisen Siperian väestön ja Suomessa eläneiden pronssi- ja rau-
takautisten yhteisöjen elintavoilla, kielillä ja kulttuurilla on saattanut pitkästä välimatkasta huolimatta olla run-
saasti tekemistä toistensa kanssa. Osa väestöstä on voinut liikkua laajalti kauppaa käyden ja vaihdellen asu-
tuksiaan vuodenaikojen mukaan. 
 

Levänluhdan kalmistoon haudatut muistuttavat eniten saamelaisia 
Tutkimuksessa pystyttiin selvittämään koko perimä eli genomi yhdentoista ihmisyksilön luista. Kuolan niemi-
maalta saatiin kuuden henkilön luut 3 500 vuotta vanhasta hautauksesta ja kahden henkilön luut 1700–1800-
luvun hautapaikasta. Levänluhdan kalmistosta Etelä-Pohjanmaalta koko genomin selvittäminen onnistui kol-
mesta henkilöstä. 
Levänluhdan kalmisto on yksi Suomen vanhimmista kalmistoista, joissa ihmisluita on säilynyt. Vainajat haudat-
tiin paikalla sijainneeseen lampeen, mikä selittää luiden hyvän säilymisen. Tutkimus osoittaa levänluhtalaisten 
olleen läheisempää sukua tämän päivän saamelaisille kuin suomalaisille. 
– Geneettisesti saamelaistyyppinen väestö on siis asuttanut aikoinaan eteläisempää Suomea kuin nykyväestö-
jen asutuksesta voisi päätellä, tutkija Kerttu Majander Helsingin yliopistosta ja saksalaisesta Max Planck -
instituutista kertoo. 

– Levänluhdan alueen paikkojen nimistössä on myöskin vastikään julkaistussa tutkimuksessa havaittu saame-
laisia vaikutteita, täydentää Levänluhta-projektin johtaja A WessmanHelsingin yliopistosta.  
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. 

Kotisivu uutisia 

 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran uudet kotisivut avautuivat mar-
raskuussa 2018 vanhassa tutussa osoitteessa https://www.ignatius-
suku.org/  
 

 

 
Aluksi sivuille vietiin vastaava sisältö kuin vanhoilla kotisivuilla. Pik-
kuhiljaa on hyödynnetty uuden työkalun ominaisuuksia. Viimeisim-
pänä on otettu käyttöön Verkkokauppa, jonka kautta sukuseuran 
tuotteita voi tilata. Tuotteista on saatavilla enemmän tietoja mm. 
kuvien muodossa. Postitoimituksen voi ohjata haluttuun osoittee-
seen, joka voi olla eri kuin tilaajan osoite. Saat tekemäsi tilauksen 
sisällön sekä maksuohjeet sähköpostiisi. Verkkokauppa-kohdassa 
voit esittää myös toiveita myytäväksi otettavista tuotteista. 
Kotisivut ottavat myös ensiaskeleita englanninkieliseen sisältöön. 
Näin pyritään palvelemaan myös englanninkielisiä sukuseurastam-
me kiinnostuneita. 
Voit antaa ruusuja ja risuja sekä tehdä kehitysehdotuksia kotisivu-
jen kautta Yhteystiedot-kohdassa. 
Kotisivun kävijämäärä on jo näin alkuvaiheessa hyvällä mallilla huo-
mioiden jäsenmäärämme. Tästä voimme päätellä, että sukuseu-
ramme kotisivu kiinnostaa myös muita kuin sukuseuramme jäseniä. 

 

https://www.ignatius-suku.org/
https://www.ignatius-suku.org/


DNA-testaus uutisia 

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 
talous 
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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Poisnukkuneet Ignatius sukuiset:  

 

       Nimi     Kuollut 

  

        Koivula Esa Ilmari 64 v  2.4.2019 
         

Muistoa kunnioittaen 
Pielisjärven Ignatiukset sukuseura ry 

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: 

  Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 60. 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! 

Ilmoituksia 

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


 

Lippis   12,00 € 
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Lisää uusia tuottei-
ta on tulossa. 
Tuotteista lisää 
Nilsiän kesätapah-
tumassa. 

Ignatius Uutiset  

Sukutuotteita 

Miesten lyhythihainen 
kauluspaita   37.00 € 

• 70% kampapuuvilla,  

• 30% polyesteri 

• 135g/m² 

• Rintatasku 

• Easy Care 

• Regular Fit 

• Kaulusnapit 

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 13 A 4 
00720 Helsinki 
040-5546065 
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  Kesää 

 

 

 Tapio Koivula     Raimo Koivula 

Ignatius Uutiset  

Jäsenmaksu vuodelle 2019  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2019 jäsenmaksu 20 € 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 viitenumero ja mainita maksamisen yhteydessä jäsenmaksun 
suorittavan/ suorittavien henkilöiden nimet. 


