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 Päivät sen kuin lyhenee. Mutta muutos valoisampaan vuodenaikaan on jo ta-
pahtumassa piakkoin. 

 Sukuseuramme ns. välivuotena ei mitään yhteisiä tapaamisia ole ollut. Suku-
neuvosto kokoontui keväällä Kuopioon kokoukseen Sirpa ja Mika Pajulan ko-
tiin. Kaikki sukuneuvokset plus talousvastaava olivat paikalla. Edellisessä Igna-
tius Uutisissa tuli kerrottua, mitä asioita käsittelimme kokouksessa.  

 Tulevan vuoden kesällä on tarkoitus kokoontua Nilsiään Aholansaareen – toi-
vottavasti isolla porukalla. Tapahtumasta on tarkka juttu toisaalla lehden sivulla.  
 Sukuneuvoston syksyn sähköpostikokouksessa tehtiin lopullinen päätös varsi-
naisen sukukokouksen ajankohdasta ja -paikasta. Siitäkin jo oma juttu tässä 
lehdessä. 
 Viime vuosien sukututkimuksen uutena asiana ollut DNA-testaus on vilkastut-
tanut keskustelua sukututkimuksen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Jälleen 
on hyvä muistuttaa perinteisen sukututkimuksen tärkeydestä. DNA-testitulokset 
antavat ennusteen testattujen henkilöiden välisestä sukulaisuudesta. Jos tuo 
yhteys pystytään vielä varmentamaan mm. kirjallisista lähteistä silloin saavute-
taan täysvarmuus sukulaisuudesta. Tästä lisää sivulla 8. 
 Nyt on sukuseuramme kotisivut uudistuneet. Osoite on pysynyt samana. Uudet 
sivut ovat toimineet jo jonkin aikaa. Viimeaikojen kävijät ovat tämän jo huoman-
neet. Sivut on luotu Webnode ohjelmalla. Sivujen pitäisi olla skaalautuvia, joten 
käyttö on mahdollista kaikilla päätelaitteilla. Nyt sivuja voidaan ohjelmoida niin, 
että jokin osio on salasanan takana, vain jäsenmaksun maksaneiden käytettä-
vissä. Nyt sivuille on luotu yksi välilehti vain sukuneuvoston käyttöön. Se sisäl-
tää sukuneuvoston materiaalin. 
 Viime keväänä voimaan tullut tietosuoja-asetus velvoittaa sukuseuramme ker-

tomaan miten jäsenten henkilötietoja käsittelemme. Tuo seloste on luettavissa 
kotisivujen Ajankohtaista välilehdeltä. 
 Niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia käytössä, tullaan tuo seloste lähettä-
mään paperiversiona Ignatius Uutisten mukana. 

Jouluterveisin Tapio Koivula 

 

  Tuhoisa tulipalo Lieksan Korisevassa 

 Ignatius suvun ja myöhemmin Mikko ja Anna Koivulan sekä heidän perillisten 

monen sukupolven asuinpaikana ollut Mikkolan tila, jonka päärakennus Koivu-

lan talo tuhotui 26.9.2018 syttyneessä tulipalossa. 

 Tila oli siirtynyt, monen vaiheen jälkeen suvun ulkopuolisille henkilöille. Talo oli 

asumaton muutaman vuoden. Uudet omistajat eivät kerenneet asuttaa taloa 

ennen tulipaloa. 

 Tiettävästi uusi omistaja oli kytkenyt sähkölämmityksen päälle ja poistunut sen 

jälkeen paikalta. Tulipalo oli syttynyt talossa itsekseen. 

 Palo havaittiin naapurista, jotka hälyttivät palokunnan paikalle. 

Palokunnalle jäi tehtäväksi taloa lähinnä olevan aitta-/vajarakennuksen suojelu 

syttymiseltä. 

  

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 

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  988 henkilöä.  
 
Koko tietokannan koko, kun  
mukana ovat myös puolisot ja 
puolisoiden vanhemmat on  
1718 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 2/2018 
 
Kokous pidettiin sähköpostin välityksellä 11.10 - 31.10 .2018 
 

Tässä muutama asia kokouksen sisällöstä 
Todettiin, että sukuseuran jäsenmäärä 11.10.2018 on yhteensä 60. 
Todettiin, että muutama sukuseuran jäsenistä on unohtanut jäsenmaksun suo-
rittamisen vuodelta 2018. 
 Sirpa Pajula ja Tapio Koivula ovat valmistelleet ehdotuksen sukuseuran kotisi-
vujen uudistamisesta. Kotisivujen uudistaminen on aloitettu Sirpan löytämän 
Webnode kotisivuohjelman avulla. Neuvosto hyväksyi uudistuksen. 
 

 Sukuneuvosto päätti kokouksessaan 21.4.2018 järjestää sukuseuran sukuta-
paamisen Nilsiässä Aholansaaressa lauantaina 13.7.2019. 
 

 Sihteeri ja puheenjohtaja ovat valmistelleet Sukutapaamispäivän ohjelman. 
 

  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
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Sukuneuvoston sähköpostikokous 11.10-31.10.2018  

Ignatius Uutiset  

Sukukokous ja Sukutapaaminen vuonna 2020  
Toisessa varsinaisessa sukukokouksessa Nurmeksessa (1.7.2017) hyväksyt-
tyjen sukuseuran sääntöjen mukaan Sukukokouskausi muuttui viidestä vuo-
desta kolmen vuoden mittaiseksi. 
 

Sukuneuvosto päätti, että Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran 3. varsinainen 
Sukukokous ja samassa yhteydessä myös Sukutapaaminen järjestetään ke-
sällä 11-12.7.2020 Kuopiossa. 
 
Sukukokouksen ja Sukutapaamisen paikka on Kylpylähotelli Kunnonpaik-
ka. Kunnonpaikka sijaitsee Siilinjärven kunnassa, Vuorelan taajamassa 5-tien 
varrella.  
 
 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 virallinen” ohjelma. 

 Päivän ohjelmaa piristetään sopivissa väleissä yhteislaululla ja musiikki

 esityksillä. 

 n. klo 20.00  Kylpylähotellin Ravintolassa järjestetään sukuseuran vapaa

 muotoinen illanvietto, johon toivotaan mahdollisimman monen tapahtu-

 maan saapuvan osallistuvan. Illanvieton aikana voidaan mm. jatkaa yh-

 dessä ja erikseen päivän aiheisiin liittyviä keskusteluja  

 

Kunnonpaikka 

Kuopio, Tulliportinkadun ja Puijonkadun 

risteys 

Väinölänniemen kylpylä 1893 

kuv. V. Barsokevitsch, Museovirasto 

Lento Kuopio-Jyväskylä-Helsinki  

6.7.1952 kuv. P. Virkki / Museovirasto 

Puijon Maja 1955, kuva Atte Matilainen 

Museovirasto 

Kallavesi laiva lähdössä Savonlinnasta 

Kuopioon 1979 



Pielisjoen linnan vaiheita 
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 Majuri Gabrielsson onnittelee luut-

nantti Winqvistiä Mannerheim-ristin 

ritarin arvon johdosta Onttolassa.  

Sa-kuva / Olavi Linnus 

  Johdanto: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto 

Vuonna 1852 valmistunut Pielisjoen linna on Joensuun kaupungin vanhin 
kivirakennus. Joensuun kaupunki perustettiin vain neljä vuotta ennen linnan 
valmistumista. Pielisjoen linna rakennettiin alun perin kruununjyvästöksi. 
Kruunu peri veroja luonnontuotteina ja vilja nousi tärkeimmäksi veronmaksun 
välineeksi 1600-luvulla. Kameraalihallinnon isännöimä Pielisjoen linna palveli 
jyvästönä aina 1910-luvulle saakka. Vuodesta 1919 lähtien Pielisjoen linna 
toimi Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiirin varastona. 
 

 
Sanomalehti Karjalaisen artikkeli 6.7.1929 Pielisjoen linnan siirtyminen 
uusille isännille: 
    
Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiiri on tähän saakka saanut toimi sopimatto-
massa ja ahtaassa vuokrahuoneustossa, joka tuntuvasti on häirinnyt piirin 
toimintaa. Juuri tämä seikka on jo aikoja sitten askaroittanut piiriesikuntaan 
kuuluvien mieltä. 
Niinpä jo vuonna 1923 oli ensi kerran vakavamman pohdinnan alaisena 
oman talon hankkiminen piiriesikunnalle. Sen alkuunpanijana oli silloinen pii-
ripäällikkö Sihvonen. Asia sillä keralla kuitenkin raukesi, mutta tuli uudelleen 
esille jo seuraavana vuonna siinä muodossa, että piiriesikunnalle olisi yhdes-
sä Joensuun suojeluskunnan kanssa hankittava oma talo kaupungin tontilla. 
Piirin vuosikokouksessa oli asia ensi kerran esillä helmikuussa 1925 ja valit-
tiin tällöin viisihenkinen toimikunta asiaa edelleen ajamaan, mutta raukesi 
tämäkin yritys tarpeellisten edellytyksien puutteessa. 
Saman vuoden lopussa ryhdyttiin sitten vakavasti ajattelemaan Niskasaarella 
sijaitsevan entisen valtion jyvästörakennuksen käyttöä tulevan piirirakennuk-
sen runkona. Joulukuun lopussa kääntyi piiriesikunta kirjelmällä valtioneuvos-
ton puoleen mainitun jyvästörakennuksen saamiseksi haltuunsa joko oston 
tai pitkäaikaisen vuokran kautta. 
Kun Joensuun kaupunginvaltuusto ei suostunut niihin sitoumuksiin, joista 
yleisten rakennusten ylihallitus oli pyytänyt lausuntoa, raukesi kysymys jäl-
leen miltei kahdeksi vuodeksi. 
Tällä välin oli kuitenkin päätetty ryhtyä rahavarojen hankkimiseen uutta taloa 
varten. 
Piirin silloinen valistusohjaaja maisteri Herman Stenberg herätti ajatuksen 
suurten arpajaisten toimeenpanemisesta asian edelleen viemiseksi. 
 

Pielisjoki vuosisatoja sitten 

Joensuun asemalla / Itäsilta, takana Pielis-
joen linna. 
 
Sa-kuva / kuv. Tulio 

IV armeijakunnan esikunnan komento-
osasto  
Kuvassa majuri Matti Nevasaari ja luut-
nantti Eero Ignatius 
 
Sa-kuva / 26.3.1940 
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Pielisjoen linnan vaiheita 

Ignatius Uutiset  

Maaliskuussa 1926 saatiin lupa arpajaisten toimeenpanemiseen ja saman vuo-
den viimeisenä päivänä tapahtui arvonta. Puhdas tulo näistä arpajaisista oli 
364.242:82 mk., josta määrästä. kun Joensuun suojeluskunta ja lottapiiri olivat 
saaneet osansa, jäi taloa varten käytettäväksi 236.737:83.  
Helmikuussa 1928 kääntyi piiri uudella anomuksella valtioneuvoston puoleen, 
että valtioneuvosto nyt lopullisesti luovuttaisi mainitun jyvästörakennuksen piirin 
taloa varten. Tämän lisäksi kävi valtioneuvoston luona piirin puolesta lähetystö. 
Asia ratkesi nyt suotuisasti ja luovutti puolustusministeriö heinäkuun 10 päivänä 
1928 mainitun jyvästörakennuksen erinäisillä ehdoilla suojeluskuntapiirin käytet-
täväksi.  
Tätä ennen oli jo tilattu arkkitehtitoimisto Frosterus-Gripenbergiltä piirustukset 
rakennukselle. 
Urakkatarjouksia saapui kaikkiaan 9, joista rakennustoimikunta hyväksyi raken-
nusmestari Taavi Nevalaisen tarjouksen, jonka mukaan urakoitsijan tuli 1 350 
000: — Sk:n hinnalla saattaa rakennus täysin valmiiksi 
21. 5. 1929.  
Työ sujui sopimusten mukaisesti. niin että 28. 11.1928. voitiin suorittaa talon 
harjannosto. Uuden rakennuksen vastaanotto tapahtui viime kesäkuun 21 päi-
vänä, jolloin piiriesikunta alkoi työskentelynsä uudessa talossaan.  
Talon juhlalliset vihkiäiset ovat huomenna sunnuntaina.  
 
Pielisjoen linnan vihkimisjuhlallisuuksien ohjelma 
Pielisjoen linnan vihkiminen tapahtuu t.k:n 7 p:nä seuraavasti: 
 
Klo 7 ampuu sk patteri 9 kunnialaukausta  
Kun vihkimisparaati, jonka ottavat vastaan puolustusministeri Cajander ja suoje-
luskuntain kenraali Malmberg on suoritettu, alkaa Ilosaarella juhlallisuus. jossa 
m.m. Pajari pitää linnan luovutuspuheen, suojeluskuntain kenttäpappi Mustakal-
lio suorittaa Pielisjoen linnan vihkimisen ja Pohjois-Karjalan suojelukuntain kent-
täpappi Immonen ottaa alokkailta sk -valan. Tämän jälkeen joukot, joiden koko-
naismäärä nousee 1000:een suorittavat ohimarssin Linnan editse.  
 
Klo 13 on juhlalounas sekä suojeluskuntain ja Lotta-osastojen edustajille Ilosaa-
rella (sateen sattuessa itse linnassa). 
 
Klo 15-17 tutustuvat suojeluskuntalaiset linnaan komppanioittain. 
 
Klo 18 alkaa kenttäjuhla Ilosaarella. Siinä m m esiintyy piirin yhdistetty soittokun-
ta (40 miestä) yhdistetty sk:lais kuoro (40 miestä), puhuvat maaherra Gustaf 
Ignatius ja ministeri M. Kivilinna sekä runoilija, agron. Eero Eerola lausuu sepit-
tämänsä juhla runon. 
 
Klo 20.30 alkaa sk-iltama kaupungintalon juhlasalissa vaihtelevalla ohjelmalla 
sekö lopettajaistanssiaiset Ilosaarella. 
 
Klo 21.30 lasketaan lippu ja 6 tykinlaukausta ilmoittaa juhlapäivän päättyneen. 
 
Pielisjoen linna sisältäpäin.  
Pielisjoen linna on kolmikerroksinen ollen jokaisen kerroksen pinta-ala n. 400m². 
Alakerrokseen on sijoitettu kaikki piiriesikunnan varastohuoneet Iuvultaan 6. 
Lisäksi on alakerroksessa asepaja, keskuslämmitys- ja polttoainehuoneet, kella-
reista y.m. 
Toisessa kerroksessa on piiriesikunnan huoneet, joita kaikkiaan on 7. Lisäksi on 
tässä kerroksessa luentosali, lottapiiri johtokunnan huone sekä piirin asemesta-
rin asuinhuoneusto. 
Kolmannessa kerroksessa on majoitushuoneusto keittiöineen, komeroineen ja 
mukavuuksineen. Lisäksi on tänne sijoitettu Karjalan kutsuntatoimiston neliä 
huonetta (puolustusministeriön asettama luovutukselle) käytävineen, kassahol-
veineen ja komeroineen sekä piiripäällikön asunto. 
Ullakkokerrokseen voidaan sijoittaa tarpeen vaatiessa pieniä komeroita. Raken-
nukseen kuuluu vielä torni, jota kiertää parveke, josta avautuu kaunis näköala yli 
lähiseudun. Mainittakoon lopuksi, että rakennuksen mukavuuksiin kuuluvat vielä 
vesijohto ja keskuslämmitys.  Vapaudenpuisto 1936 

Pielisjoen linna 1949 / Museovirasto  

Puolustusministeri Cajander 

Kuopion läänin maaherra Gustaf Igna-

tius 



Elinkeinot 

    

 

 

 

Talvisodan evakkona Pajujärvellä 

Sivu 7 

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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Vihkiäisiin saapuvia kuinniavieraita 
 

 Pohjois-Karjalassa on huominen päivä pyhitetty isänmaalliselle puolustustah-
dolle ja -kunnolle. Joensuun Niskakoskella kohoaa nyt sillä paikalla, joka am-
moisista ajoista asti on ollut Pohjois-Karjalan puolustuksen johtopaikka, ylvää-
nä ja komeana Pohjois-Karjalan suojeluskuntamiesten pystyttämä Pielisjoen 
linna. Huomenna sunnuntaina vihitään tämä linna arvokkain juhlallisuuksin 
tarkoitukseensa  
 Lukuisat juhlavieraat sekä läheltä, että kaukaa saapuneet tätä tilaisuutta läs-
näolollaan kunnioittamaan. Muodostukoon heille tämä lyhytaikainenkin olo 
Pohjois-Karjalassa mieluisaksi ja vahvistukoon heissä se usko, että pohjois-
karjalaiset miehet yhä edelleenkin kuten entisinäkin aikoina ovat valmiit uhrau-
tumaan isänmaan vapaudelle. Olkoon heillekin tämä linna ja se harmaatakkis-
ten runsaslukuinen joukko, joka näinä päivinä Pohjois-Karjalan eri kunnilta 
kaupunkiimme kokoontuu vaatimattomana todisteena siitä, että Pohjois-
Karjalan väestö haluaa säilyttää vapautensa koskemattomana. 
 Pohjois-Karjalassa on heimo-ajatus aina Saanut vastakaikua, siksi on meille 
iloa tuottanut tieto, että veljeskansamme Eesti on niin arvokkaasti edustettuna.  
 Samoin jakamattomalla ilolla otettu se tieto, että läntinen naapurimme Ruotsi 
on halunnut osoittaa niin suurta harrastusta pyrkimyksiämme kohtaan, että se 
lähettää kaksi edustajaansa juhliimme. 
 
 Näissä merkeissä pyytää >Karjalainen< lausua Teidät kunnioitetut juhlavie-
raat tervetulleiksi.  
 
 

Pielisjoen linnan vaiheita 

Evakointia, ruotsalaisia autoja 

Sa-kuva  

Joensuun kaupungintalo  

 
an tJoensuun kaupungin historiaa (lähde: kaupungin www-sivut) 
 
Joensuun kaupungin alueella on ollut asuinpaikkoja jo kivikaudella. Löytöjä on 
tehty muun muassa Mutalasta ja Siihtalasta. Vakinainen asutus alueelle syntyi 
kuitenkin Ruotsin vallan aikaan, jolloin Joensuu-niminen kylä sijaitsi Pielisjoen 
molemmin puolin, nykyisten Sirkkalan ja Mutalan kohdalla. 
Joensuun kaupunki on perustettu vuonna 1848, jolloin Venäjän tsaari Nikolai I 
myönsi Joensuun kylälle kaupunkioikeudet. Kaupungin asemakaavan laati C. 
W. Gyldén. 
 
1800-luvun Joensuu oli käsityön ja kaupan kaupunki. Tapulikaupunkioikeuk-
sien saaminen vuonna 1860, paikallisten sahojen menestymiselle otolliset 
suhdanteet sekä kaupan ja elinkeinotoiminnan rajoitusten poistaminen siivitti-
vät kaupungin kasvua. 
Pielisjoki on ollut olennainen tekijä Joensuun kaupungin historiassa. Sen var-
relle on asututtu asumaan ja sitä pitkin on sekä tuotu että viety kauppatava-
raa. 
Saimaan kanavan rakentamisen myötä parantuneet vesitieyhteydet tekivät 
mahdolliseksi vilkkaan kaupankäynnin Pietarin markkina-alueen ja Keski-
Euroopan suuntaan. Joensuu olikin 1800-luvun lopulla yksi Suomen suurim-
mista satamakaupungeista. 
Vuosisatojen takainen karjalaisten kauppareitti kulki pitkin Pielisjokea. Joki on 
aina ollut kaupungin elävä sydän. 1870-luvun lopulla valmistunut kanavointi 
moninkertaisti jokiliikenteen. Joen virtaan ovat vesiliikenteen kulta-aikaan pei-
lautuneet tuhannet höyrylaivat, proomut ja halkoveneet. Pielisjoki on ollut 
myös tärkeä uittoreitti raakapuun matkatessa sahoille ja puuteollisuuden tar-
peisiin. 
 
Joensuun kaupungintalo valmistui vuonna 1914. Sen suunnitteli Eliel Saari-
nen. Talon rakentaminen kesti kolme vuotta. 
Suomen itsenäistymisen aikaan vuonna 1917 Joensuu oli jo selkeästi Pohjois-
Karjalan alueen keskus. Itsenäistymistä seuranneen Suomen sisällissodan 
aikana Joensuussa ei käyty taisteluja. Kaupunki säästyi myös suuremmilta 
vaurioilta talvi- ja jatkosodissa.1960-luvulla 

Paraati Joensuun torilla 19.5.1940 

Sa-kuva / Kim Borg 

Näkymä Joensuun keskustasta 1949 

Museovirasto / Pekka Kyytinen 

Joensuun satamalaituri 1897 

Museovirasto 



Tapsan DNA-testistä poimittua  
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Äitilinjan haploryhmä V8 Suomen osu-

mat kartalla 

Alla oleva on lainattu teksti on Ahti Kurrin kotisivulta, jossa on tosi pätevää 
tekstiä DNA-testauksesta - kannattaa tutustua.  

https://www.kurrinsuku.net/20 

Family Finder ("serkkutesti")  

Family Finder-testi tutkii koko perimää, ei vain Y-kromosomia tai mitokond-
riota. Serkkujen löytyminen miltä tahansa sukuhaaralta perustuu siihen, 
että heillä on yhteisistä esivanhemmista periytyvää yhtenevää geeniperi-
mää. Yhtenevän perimän määrä ennustaa sukulaisuuden läheisyyden. 
Tässäkin tuo tieto on siis ennuste, ei faktatieto. 

Lähiserkukset testi löytää hyvin muiden testitulosten joukosta. Yhtenevä 
perimä laimenee kuitenkin nopeasti. Mitä kaukaisemmista serkuista on 
kyse, sitä vaikeampi heitä on testissä päätellä (varmuudella) toistensa ser-
kuiksi. Tähän vaikuttaa 

    a) lapsi saa geeninsä puoliksi kummaltakin vanhemmaltaan, mutta sa-
tunnaisesti  

    b) isovanhemmilta tulevat perimäjaksot pilkkoutuvat eri lailla siirtyes-
sään vanhemmilta lapsille  

    b) joka sukupolvessa lapsille tulee perimään puolet "uutta", suvun peri-
mää laimentavaa perimää 

Seuraavassa taulukossa on FamilyTreeDNA-tutkimuslaitoksen julkaisema 
taulukko oman FamilyFinder-testinsä kahdesta ominaisuudesta: a) kuinka 
paljon yhtenevää perimää serkuksilla on laskennallisesti jäljellä kussakin 
sukupolvessa ja b) kuinka monta % FTDNA:n Family Finder -testi periaat-
teessa voi tunnistaa tietokannassa olevista geeniserkuista  

    Taulukkoa luetaan siis siten, että 1. serkuksilla on yhteisiltä isovanhem-
milta tullutta perimää 7-10 % koko perimästä. Testi kykenee tunnistamaan 
kaikki testikannassa olevat 1. serkut. 

3. serkuilla yhteinen perimä on laimentunut 0,3-2 %:iin. Testi kykenee tun-
nistamaan 90 sadasta 3. serkusta.  5. serkuksilla yhteinen perimä on lai-
mentunut jo niin pieneksi, että vain joko kymmenennellä se riittää varman 
serkkuuden tunnistamiseksi. 

Testi haluaa olla varma sukulaisuudesta, kun se tunnistaa serkusten DNA-
näytteet tietokannasta ja ilmoittaa niistä asiakkaalle. Tunnistuskriteerit on 
asetettu niin tiukoiksi, että satunnaiset näytteet eivät poimitu sukulaisiksi. 
Sen hintana on se, että taulukon kertoman mukaisesti kaukaisemmista 
serkuksista vain pieni osa löytyy testissä, vaikka näytteet olisivat verratta-
vien joukossa. 4. serkuista eteenpäin testituloksissa ei enää ennusteta 
serkkuuden astetta vaan todetaan: 5. tai kaukaisempi. 

Yllä oleva saattaa äkkiseltään vaikuttaa siltä, että eihän Family Finder -
testillä sitten tee mitään. Nyt täytyy muistaa, että aikuisella ihmisellä (esim. 
kirjoittajalla) yhteiset esivanhemmat 4. serkkujenkin kanssa ovat eläneet 
1800-luvun alkupuolella. Harva perinteisenkään sukututkimuksen harras-
taja tuntee kaikkia 3. tai 4. serkkujaan.   

DNA-tietoisku: serkkutesti 

Serkkuus Testi löytää serkuista % Serkkujen yhteinen perimä 

sisarukset kaikki noin 50 % 

1. serkut kaikki 7-10 % 

2, serkut  99 % 3-5 % 

3. serkut 90 % 0,3-2 % 

4. serkut 50 % alle 1 % 

5. serkut 10 % hyvin pieni 

6. serkut alle 2 % vielä pienempi 

Näissä projekteissa olen muka-
na: 
 

Finland DNA 

Forest Finn DNA 

I1 East/Central EUR 

I1 Suomi Finland 

I1 yDNA Haplogroup  

Karjala DNA 

Pohjois-PohjanmaanDNA projekti 

Scandinavian Y-DNA 

Swedish DNA 

V mtDNA 

Viking & Invader Y-DNA  

Äitilinjan haploryhmien H ja V vaellusrei-

tit Euroopan kartalla 



DNA-testaus uutisia 

Elinkeinot 
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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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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: 

  Vantaalla järjestetyissä Kuulutko Sukuuni 2018 tapahtumassa, Calamnius-
sukuseuran puheenjohtaja Lars Holm ojensi seuran sukuneuvos ja jäsensih-
teeri Anneli Kotisaarelle Suomen Sukututkimusseuran myöntämän ansiomi-
talin ”Suomalaisen sukututkimuksen hyväksi tekemästä ansiokkaasta työstä”. 
Anneli tekee seurallemme ainutlaatuista tutkimustyötä sekä ylläpitää Pielis-
järven Ignatiusten sukutietokantaa. Sukuseuramme onnittelee lämpimästi 
ansiomitalista.  
 

  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! 

Huomionosoituksia 

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


 

Lippis   12,00 € 
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Uusia sukutuotteita 

Pusakka   35,00 € 
 

Miesten lyhythihainen 
kauluspaita   37.00 € 

• 70% kampapuuvilla,  

• 30% polyesteri 

• Regular Fit 

• Kaulusnapit 

• Rintatasku 
Koot: S-6XL 

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 

        Joulukuu 2018    Vuosikerta  6  *  Numero 2                                                                                                                                                                  

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  Joulua 

 Tapio Koivula     Raimo Koivula 

 puheenjohtaja  sihteeri    

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. 


