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Arvoisat Sukulaiset 
 
 Meistä jokainen on nyt kokenut, mitä maailmanlaajuinen viruspandemia 
tarkoittaa jokapäiväiseen arkeemme ja myös juhlaan.  
 Sukuneuvoston kevätkokouksessa teimme päätöksen varsinaisen su-
kukokouksen ajankohdan siirron vuodella eteenpäin. Vaikka nyt on ko-
koutumis-määräyksiä väljennetty siitä kevään tiukasta linjasta, emme 
muuta jo tehtyä siirtopäätöstä.  
 Toinen merkittävä päätös on vapauttaa 80 vuotta täyttäneet sukuseu-
ramme jäsenet vuosittaisesta jäsenmaksusta.  
 Perinteinen sukututkimus etenee pienin askelin, uskoisin monella suun-
nalla. 
.Geneettinen sukututkimus tuottaa testin tekijöille viikoittain uusia henki-
löosuma aineistoa. Se miten dna-osumat pystytään yhdistämään jo ole-
massa olevaan ”sukupuuhun” on jo toinen juttu. 
 Televisio on näyttänyt useita historian ajanjaksojen kiinnostavia ohjel-
mia. Varsinkin ruotsalaistuotantoa on viimeviikkoina nähty ohjelmasarja    
.”Viikinkien aikaan”. Tuo historian aika oli Suomessa satunnaisesti vai-
kuttanut ajanjakso. Aivan Suomen eteläinen rannikkoseutu joutui koske-
tukseen itään liikkuneiden viikinkien kanssa. Arvioidaan viikinkien olleen 
kiinnostuneita suomalaisten metsästämistä eläinten turkiksista.  

Tuo Viikinkien aikaan tv-sarjassa näytettiin miten Ruotsissa on tuon 
ajan esineistöä on runsaasti maaperässä. Sen kun vain lapiolla kaivaa 
ja melkein mistä tahansa. 

Viikinkien aikajakso on mielenkiitoinen, koska Ignatius isälinjan haplo-
ryhmä I liitetään usein viikinki miesten yleiseksi haploryhmäksi.  

Turvallista kesää Teille kaikille. 

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 

ja vesirakennustöiden ammattilaisten edustajakokous Lieksanradan ensimmäisenä 

http://www.ignatius-suku.org/
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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  1055 henkilöä.  
 
Koko tietokannan koko, kun  
mukana ovat myös puolisot ja 
puolisoiden vanhemmat on  
1817 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 
1/2020 

 
Aika: Lauantai 23.5.2020 
Paikka: Sähköpostikokous 
Kokoukseen osallistui: Hartikainen Seija, Koivula Raimo, Koivula Tapio, 
Pajula Sirpa ja Sydänmaa Markku 
 
Tässä tärkeimpiä päätöksiä ja käsiteltyjä asioita: 
 
Sukuseuran jäsenmäärä on 23.5.2020 yhteensä 61. 
 
Maaliskuussa 2020 Suomessa alkanut Koronavirus pandemia estää 
seuran sääntöjen mukaisen sukukokouksen järjestämisen sukuneuvos-
ton suunnittelemana ajankohtana. 
 
Sukuneuvosto päätti siirtää vuoden 2020 sukukokouksen ajankohtaa 
vuodella eteenpäin, vuodelle 2021. 
 
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran Sukukokous ja Sukutapaaminen 
Kuopiossa, Kylpylähotelli Kunnonpaikassa 10 -11.7.2021 
 
Sukuseuran toimihenkilöt jatkavat toimissaan seuraavaan sukukokouk-
seen saakka. 
 
Jäsenmaksuvapautus sukuseuran 80- vuotta täyttäneille jäsenille 
Eräs 80- vuotta täyttänyt sukuseuran jäsen on tiedustellut sukuneuvos-
tolta, voisiko 80-vuotta täyttäneille jäsenille myöntää vapautuksen jä-
senmaksun suorittamisesta korkean iän vuoksi. 
Sukuseuran sääntöjen 3 §:n neljännessä kohdassa todetaan 
”Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean 
iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella”. 
 
Sukuneuvosto päätti myöntää vapautuksen sukuseuran jäsenmaksusta 
kaikille 80 -vuotta täyttäneille ja tulevaisuudessa täyttäville sukuseuran 
jäsenille. 
Tällä hetkellä sukuseuraan kuuluu viisi 80 - vuotta täyttänyttä maksavaa 
jäsentä. 
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Tässä Pielisen tienoo Simo Hurtan aikoihin 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 

 

Kunnonpaikka 

  
 
 

Seuraavan Sukukokouksen ja Sukutapaamisen paikka on Kylpyläho-
telli Kunnonpaikka Siilinjärvellä. 
 
 ALUSTAVA OHJELMA 10-11.7.2021 
 
 Klo 11.45 Kokoontuminen Kylpylähotelli Kunnonpaikan au-

laan. 

 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. 
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Kajaani (lehti)22.3.1934, kirjoitti G. EnwaId 
 

Tietoja majuri Simo Afleck'ista ja hänen jälkeläisistään 
 

Harva henkilö on Kajaanin seuduilla ja Karjalassa kansan keskuudessa saavuttanut niin huonon mai-

neen kuin majuri Simo Afleck. Hänen nimensä ympärille on punottu suuri määrä tarinoita hänen harjoit-

tamistaan julmuuksista ja väkivaltaisuuksista, joista kuitenkin suurin osa on puhdasta mielikuvituksen 

tuotetta. Pohjois-Karjalassa muistellaan häntä nimellä ”Hurtta-Simo” eli ”Simo Hurtta”.  
 

Simo Afleck kuului todennäköisesti skotlantilaiseen sukuun, jonka ensimmäisenä tunnettuna edustaja-

na Suomessa mainitaan 1600-luvun alkupuolella Suomen ruutitehtaiden tarkastusmies Hildebrand Af-

leck. Mahdollisesti Simo Afleck, jonka vanhemmista ei tiedetä muuta, kuin että isän nimi oli Thomas ja 

että äiti eli Narvassa 1690-luvulla, oli mainitun Hildebrand Afleckin pojan poika ja Narvassa 1600-

1uvun jälkimmäisellä puoliskolla venäjän kielen kääntäjänä toimineen Thomas Afleckin poika. Tämän 

ohessa sopii mainita, että 

vuonna 1651 eräs Wilhelm. 

A. Fläck tavataan Pietari Bra-

hen voutina Iisalmen ja Pieli-

sen pitäjissä ja voisi ajatella, 

että Simo Afleckkin oli tätä 

sukuperää.  
 

Vuonna 1692 hän jo oli majuri 

ja vastaanotti Lieksan hovin 

Pielisen pitäjässä entisen 

vuokraajan Salomon Enber-

gin jälkeen. Myöskin Hovilan 

kruununhovi Nurmeksen pitä-

jässä ja Suorlahden hovi Ki-

teen pitäjässä tulivat hänen 

haltuunsa. Sen ohessa hän 

oli rajakapteenina Kajaanin läänin nostoväelle ja omisti niillä seuduilla Turunkorvan talon Sotkamon 

pitäjän Nuasjärven kylässä, noin pari peninkulmaa Kajaanin kaupungista.  
 

Jo ennen kuin Afleck tuli Lieksan hovin vuokraajaksi, toimi hän edellisen vuokraajan Salomon Enbergin 

ylöskantokirjurina. Enberg oli joutunut ankaraan riitaan Pielisjärven kirkkoherran Lauri Hallitiuksen 

kanssa, syyttäen kirkkoherraa siitä, että tämä tahtoi sekaantua ylöskantoon ja yllyttää kansaa kaiken-

moisilla puheilla. Afleck näkyy perineen isäntänsä vihan papistoa vastaan. Ikävä kyllä, antoi Pielisjär-

ven papisto vastustajilleen paljon moittimisen aihetta. Tänne oli vuonna 1689 tullut kirkkoherraksi Pie-

tari Herkepeus, joka ali lahjakas ja tarmokas, mutta myös kiivas intohimoinen herra. Oli selvää, että 

kaksi sellaista henkilöä, kuin Afleck ja Herkepeus, pian törmäisivät vastakkain. 

Vuonna 1691 langetti Herkepeus AfIeckin sakkoihin ja julkiseen kirkkorangaistukseen kuudennen käs-

kyn törkeästä rikkomisesta. Tuomittu vapautettiin kirkkorangaistuksesta ja lupasi sen sijaan maksaa 

huikeat sakot. Ne hän kuitenkin jätti maksamatta ja pakeni joksikin aikaa Inkerinmaalle. 
 

Kun hän parin vuoden jälkeen uudelleen ilmestyi Karjalaan, kävi hän rohkeasti kirkkoherran kimppuun, 

syyttäen häntä kaikenmoisesta, etenkin kansan pahoinpitelemisestä. Kirkkoherra oli esimerkiksi, kun 

eräs talonpoika tuli asioilleen pappilaan, riistänyt häneltä turkin yltä, lyönyt häntä korvalle, repinyt häntä 
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tukasta ja kutsunut häntä paholaisen syötäväksi sekä kehottanut häntä laputtamaan helvettiin. Kirkkoher-

ra oli muka paha lausumaan Jumalan sanaa väärin, lasketteli kauheita valoja ja kirouksia sekä kotona 

että kylällä kulkiessaan.  

Epäilemättä olikin näissä Afleckin syytöksissä perää, mutta omituiselta näyttää, että hän rahvaan asia-

miehenä esiintyy heidän kirkkoherraansa vastaan.  
 

Sillä välin oli ylöskantokirjuri päässyt isäntänsä suureen suosioon jo saanut vähitellen yhä suuremman 

vaikutusvallan. Kun Enberg liikkui pitkäaikaisilla matkoillaan Sortavalassa, Käkisalmessa, Lappeenran-

nassa ja Viipurissa, oli Afleck omana herranaan ja mellasteli mielensä mukaan. 
 

Vuonna 1695 sattui huono vuosi Pohjois-Karjalassa. Se oli alkunäytöksenä siihen kaameaan murhenäy-

telmään, joka mainitaan maamme historiassa ”suurien nälkävuosien” nimellä. Kesä 1695 oli tavattoman 

sateinen. Vesi Pielisjärvessä kohosi niin korkealle, että se tuskin ennen tai koskaan sen jälkeen on ollut 

niin korkealla. Ei onnistunut viljan kasvu eikä tullut heinää juuri ollenkaan. Nälkävuosi oli tulossa, mutta 

vasta silloin rupesi hädältä tuntumaan, kun seuraavana vuonna sattui samanlainen vuosi. Omaa paras-

taan katsoen tuotti Enberg viljaa Sortavalasta, jo jakoi sitä siemenviljaksi kansalle. Siemeneksi se ei jou-

tanut, kaikki meni aivan tarkkaan syödessä. Nälänhätä oli keväällä 1697 kauhea Karjalassa, jos muualla-

kin.  

Tyytymättömyys, joka tällaisina vuosina niin helposti pääsee syntymään, jollei sitä aikoinaan saada tu-

kahdutetuksi, oli ruvennut kytemään Pohjois-Karjalan rahvaan mielissä ja leimahti pian ilmituleen. Pää-

syynä oli hovin herrojen kovuus ja armottomuus, joka nälkävuosina tuntui moninkertaiselta. Tyytymättö-

mät talonpojat tahtoivat ottaa Afleckin hengiltä, mutta epäonnistuivat. Vähää ennen joulua 1696, kun 

Afleck oli matkustanut Sortavalaan, ryösti rahvas Nurmeksen hovin ja hiukan myöhemmin Afleckin asuin-

talon, Pielisjärven vuokrakartanon. Näiden kapinallisten levottomuuksien lopettamiseksi täytyi Inkerin-

maan kenraalikuvernöörin v. Fersenin lähettää sotaväkeä Käkisalmesta ja kapina saatiinkin tällä kertaa 

kukistetuksi.  
 

Vuonna 1710 toimi Afleck Kajaanin läänin rajavartion majurina. Samana vuonna kesällä, Viipurin linnan 

antautumisen jälkeen, syntyi Pielisjärvellä levottomuuksia, jotka ainakin osaksi kohdistuivat Afeckia vas-

taan. Mitä kapinaliike oikeastaan tarkoitti, on selvittämättä; sen etunenässä oli Afleckin appi-isä kirkko-

herra Herkepeus ja talonpoika Reittu Sormunen. Afleck itse pakeni Pielisjärveltä ja asettui asumaan lä-

helle Kajaania omistamaansa Turunkorvan taloon. Talonpojat vannoivat uskollisuuden valan Venäjän 

tsaarille ja ottivat haltuunsa Nurmeksen hovin, osan siellä olevia kruunulle kannettuja varoja sekä Af-

leckin yksityisomaisuutta. Sotaväen avulla Afleck pian otti hovin omaan haltuunsa, mutta ei uskaltanut 

jäädä sinne pitkäksi aikaa, vaan vetäytyi jälleen Kajaniin. Se, mitä hän ei voinut kuljettaa muassaan, mm. 

400 tynnyriä viljaa, poltettiin.  
 

Kajaanin läänin rajapuolustusta Afleck johti n.k. sarkasotaan asti, jolloin venäläiset polttivat Turunkorvan 

talon sekä veivät Afleckin vaimon ja lapset vankeuteen Venäjälle. Venäläisten joukossa oli myös Pielis-

järven talonpoikia, jotka tahtoivat kostaa vihatulle veronkantajalleen.  

Tuskin olivat olot hiukan järjestyneet ison vihan jälkeen ja virkamiehet palanneet paikoilleen, kun Afleek 

jo syytti Pielisjärven varakirkkoherraa Yrjö Walleniusta kaikenlaisista pahoista teoista ison vihan aikana 

tuoden mm. esiin pielisjärveläisten salahankkeet venäläisten kanssa. Vanha taistelu alkoi taas, tehtiin 

syytöksiä ja vastasyytöksiä puolelta ja toiselta. Tuntuu nyt siltä kuin Afleckilla ei enää olisi ollut saamaa 

rajatonta valtaa oikeuden valvojiin kuin ennen. Ehkä oli jo mieli kääntynyt häntä vastaan muuallakin kuin 

talonpoikien piirissä.  
 

Hovissaan asui majuri Afleck yhtä itsevaltiaana kuin ennenkin. Ei säälinyt alustalaisiaan eikä niitä, jotka 
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tavalla tai toisella olivat asettuneet häntä vastustamaan.  

Pielisjärven kirkonkylään oli ison vihan jälkeen asettunut asumaan nuori luutnantti Carl Furumark. Kerro-

taan, että hän oli joutunut Afleckin vihoihin ja, tämä oli antanut ottaa luutnantin kiinni ja sulkenut hänet 

vankikomeroon, joka oli Afleekin asunnon kellarikerroksessa. Sinne olisi luutnantti nääntynyt, jollei maju-

rin oma tytär olisi häntä sieltä vapauttanut.  
 

Yhtä itsevaltiaasti toimi Afleck elämänsä loppuun asti. Toukokuun 9 päivänä 1725 tavattiin hänet kuollee-

na asunnossaan ja näytti siltä, kuin hän itse olisi ampumalla päättänyt päivänsä, mutta selittämättä jää, 

oliko hän itse tehnyt tämän teon, vai oliko se kostomurha. Vasta seuraavana keväänä saatettiin Afleck 

hautaan ja samana päivänä vietettiin Hovilan kartanossa häät; luutnantti Furumark meni nimittäin naimi-

siin Afleckin tyttären Kristinan kanssa, joka oli pelastanut hänet varmasta kuolemasta.  

 

Kuten edellä mainitsin, oli Simo Afleck mennyt naimisiin Pielisjärven kirkkoherran Pietari Herkepeuksen 

tyttären Annan kanssa, josta avioliitosta syntyivät seuraavat lapset: 

 1. Kristina, syntyi 5.12.1699, kuoli 24.2.1761. Puoliso 1726 luutnantti, sittemmin majuri Otto Carl 

 Furumark, syntynyt 9.1.1703, kuoli 7.3.1768.  

 2. Henrik Johan, syntyi 1709: luutnantti Savon jalkaväen rykmentissä; omisti Kotkanniemen tilan 

 Joroisten pitäjän Joroisenniemen kylässä. Puoliso 1745 Catarina Charlotta Carstenius, syntyi 1

 5.3.1736, kuoli Joroisissa 21.8.1763. Leskeksi tultuaan muutti Henrik Johann Afleck lapsineen 

 1763 Joroisista Rantasalmelle. 

 Näillä oli lapset:  

 Johan Henrik, syntyi Joroisissa 14.4.1756; vänrikki Savon jalkaväen rykmentissä 1780; luutnantti 

1790 Ja kapteeni sekä Pieksämäen komppanian päällikkö 1804. Otti urhoollisesti osaa 1808-1809 

vuosien sotaan jo kaatui Revonlahden taistelussa 27.4.1808. Hän oli naimaton.  

 Margareta Cristina, syntyi 2.10.1749. Puoliso kapteeni Savon jääkärirykmentissä Anders Argillan-

der, Leppävirran kirkkoherran Axel Argillanderin poika, syntyi 1741.  

 Simon Abraham, syntynyt 15.2.1752. Nähtävästi polveutuu hänestä laajalle levinnyt talonpoikais-

suku Afleck eli Aflecht. Suvun jäseniä tavataan vielä nykyään Joroisten, Rantasalmen, Leppävir-

ran, Kuopion ja Pielaveden pitäjissä. 

 Ulrika Albertina, syntyi 25.2.1754. 

 Hedvig Lovisa, syntyi 25.8.1759. Kuoli 28.12.1763. 

 

Edellä mainitsin, että Simo Afleckin tytär Cristina oli mennyt naimisiin luutnantti Otto Carl Furumarkin 

kanssa. Heidän avioliitostaan syntyivät lapset:  

Carl Henrik, syntyi 10.4.1727, kuoli 6.8.1788; Karjalan rakuunarykmentin eversti. Puoliso 12.4.1757 

Maria Cristina Ehrnroot.  

Ebba Charlotta, syntyi 3.8.1729. kuoli 28.12.1802. Puoliso 17.8.1751 majuri Carl Johan von Fieandt  

Anna Cristina, syntyi 1730. kuoli 16. 5.1805. Puoliso 12.2.1756 majuri Fredrik Wilhelm Ladau.  

Sigrid Regina, syntyi 15.1.1734, kuoli 18.7.1798. Puoliso 26.12.1758 sisarensa lanko majuri Magnus 

von Fieandt.  

Omituinen kohtalo lienee määrännyt, että Simo Afleckin pojan miespuoliset jälkeläiset alenivat talonpoi-

kaissäätyyn, jota vastoin hänen tyttärensä jälkeläisisä useat tulivat kuulumaun maamme huomatuimpiin 

aatelissukuihin.  

 

Kajaani 1934. Kajaanin Kirjapaino Oy.  
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 ”Lieksan” hallintokeskus Simo Hurtan aikana  

Hiihtäjät Kolilla 1952 

DNA- katsaus 

DNA-testien tuloksia. 
Serkkutestit tuottavat kaikille testatuille viikoittain uusia osumia. Kokonaisosumamää-
rät vaihtelevat 10202 - 15426 välillä (10.5.2020). 
 
Mielenkiintoisin tulos oli Raimon isälinjan jatkotesti eli BigY-700 testi. Raimon tulos 
vastasi  täysin aikaisempaan Tapion vastaavaan testiin. 
Näin saatu tarkennus tuotti meille oman (Ignatius-haara) oksan haploryhmäpuuhun ja 
tarkennetun uuden haploryhmän I-Y65295. 
 
Aikaisemmin Tapio Big-Y tulos oli yhteinen ruotsalaisen Letterströmin Big-Y:n kanssa 
ja aikaisempi haploryhmä oli I-Y 24487. 
 
Alla olevassa kuvaparissa on esitetty Ignatius esi-isien vaellusreitti nykyisen tietojen 
mukaan Afrikasta aina Suomeen saakka. Kuvasa näkyy myös haplon kehitys eli dna-
mutaatiot.  

Kuurnan kanava 



DNA-testaus uutisia 

Elinkeinot 

    

 

 

 

Pielisjärven Ignatiukset ry 
12 v 

 
 

Vuotuinen jäsenmaksu  
kaudelle 2018 – 2021  
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: 

 Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 61. Sukuneuvosto toivoo, että erityisesti 
sukuun kuuluvat päättäisivät liittyä nykyistä lukuisammin seuramme jäsenek-
si.  
 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! 

Kotisivut 

 
Pielisjärven Ignatiusten 
Sukuseuran uudet kotisi-
vut avautuivat marras-
kuussa 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 sisäl-
töön. Näin pyritään palvelemaan myös englanninkielisiä sukuseu-
rastamme kiinnostuneita. 
Voit antaa ruusuja ja risuja sekä tehdä kehitysehdotuksia kotisivu-
jen kautta Yhteystiedot-kohdassa. 

mailto:lhsoft@gmail.com
mailto:ea.kotisaari@gmail.com
http://www.gmail.com
https://www.ignatius-suku.org/
https://www.ignatius-suku.org/


Lippis   12,00 € 
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Ignatius Uutiset  

Sukutuotteita verkkokaupasta 

Hiirimatto    8,00 € 

Kassi  atollisininen 10 ,00 € 
Muki 12,00 €  

Nappikauluspaita  37,00 € 

Reppu  20,00 € 

Huppari  35 ,00 € 

Naiste/miesten Collage pu-
sakka  35 ,00 € 



 

 

 
 

 

Sukutuotteita verkkokaupasta 

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 

        Kesäkuu 2020    Vuosikerta  9  *  Numero 1                                                                                                                                                                  

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 € 

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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Lasten T-paita  15 ,00 € 

Kassi lime  12 ,00 € 

Muki 12 ,00 € 

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 2020  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2020 jäsenmaksu 20 €  
 
Huom! Jäsenet jotka ovat täyttäneet 80 v, ovat vapautettu jäsenmaksusta.  

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. 

2020 

2020 

2020 

Heti 


