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 Arvoisat Sukulaiset 
 
Sukukokousten välivuosina on vakiintunut tapa pitää seuramme 
jäsenille jokin tapahtuma. Ajankohdaksi on luontevasti vakiintunut 
jokin kesäkuukausi. Niinpä tänäkin vuonna tapaamisemme on hei-
näkuussa. 
Sopiva tapaamispaikaksi löytyi Lieksa. Merkittävin jokavuotinen 
kesätapahtuma on Lieksan Vaskiviikko. Joten tapaaminen sovittiin 
vaskiviikon aikaan.  Tapaamisohjelma on sovitettu niin, että voim-
me nauttia myös huippuluokan torvimusiikista. 
 
Nyt tänä kesänä ei ole kokoontumiseen mitään korona rajoitteita. 
Joten yhdessäoloon ei ole mitään estettä. Toisaalta on ennustettu, 
että koronasta tulee jatkossa influenssan kaltainen kiertävä tauti.  
 
Jatkossa sukuneuvoston kokoukset voidaan toteuttaa etäyhteydel-
lä. Viimeisin neuvoston kokous toteuteltiin osin Teams yhteydellä. 
Tarkemmin kokouksen toteutukset seuraavalla sivulla. 
  
Sukututkimukset etenevät pienin askelin. Perinteinen asiakirjoihin 
perustuva tutkimustapa on jatkossa helpompi, kun mm. seurakun-
tien henkilö-/tapahtumatietoja skannataan, pääosin vapaehtoisin 
voimin seurakunta kerrallaan ympäri Suomea. 
Sivulla 6 on Maaret Räsänen juttu nykyajan sukututkimuksesta. 
Kesän tapaamisessa käsitellään DNA-tulosnäkymiä sekä perintei-
sen tutkimuksen uusia tuloksia  
  
  Näitä odotellessa toivotan kaikille lukijoille Mukavaa kesää 

Ps. Kun ajelette heinäkuussa kohti Lieksaa ajakaa kevyellä kaa-
sulla, silloin polttoaine (bensiini98) voi maksaa jo 3 €.  Te olette 
onnekkaita, jotka ajelette sähkövoimalla. 

Kesäterveisin ja tapaamisiin Lieksassa 

Tapio 

 

  

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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Sukuneuvoston kokous 14.05.2022  
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  1194 henkilöä.  
 
Koko tietokannan koko, kun  
mukana ovat myös puolisot ja 
puolisoiden vanhemmat on  
2052 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 1/2022 
 

Aika: Lauantai 14.5.2022 
Paikka: Lieksa / Hurtanholvi 

 
Kuvassa kokouksessa paikalla 
olleet: Koivula Raimo, Koivula 
Tapio ja Kärkkäinen Osmo 
 
Etäyhteydelllä mukana oli 
Sydänmaa Markku ja Vallimies 
Eija 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tässä tärkeimpiä päätöksiä ja käsiteltyjä asioita: 
 

Sukuseuran jäsenmäärä on 30.4.2022 yhteensä 64. 
Sukuneuvosto vahvisti kokouksessaan 14.5.2022 järjestää Pielisjärven Ignatius-
ten Sukuseuran Sukutapaamisen Lieksassa Vaskiviikon aikana 2022. 
Vaskiviikko järjestetään 22-29.7.2022. 
Ajankohdaksi päätettiin sunnuntai 24.7.2022. Keskeisiä tapahtumapaikkoja 
Lieksassa ovat Vartiainen Petri&Sari Oy:n hallitsemat ravintola- ja majoitustilat, 
sekä Vaskiviikon konserttipaikat. 
 
OHJELMA SUKUTAPAAMISPÄIVÄLLE 24.7.2022 
 
Klo 10:45 Kokoontuminen Lounasravintola Hurtan Holviin os. Simo Hurtankatu 
11 
Klo 11:00 Lounasruokailu Hurtan Holvin noutopöydästä. Sukuseura tarjoaa ate-
rian osanottajille. 
 
Klo 12:00 Siirtyminen Hurtanholvin Kattoterassille. 
Keskustelutilaisuus Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran ajankohtaisista asioista 
kuten DNA- testauksen tuloksista, seuran myyntituotteista, internet kotisivuista 
ja vuoden 2023 Sukukokouksesta. 
Keskustelun virittäjänä toimii sukuseuran puheenjohtaja Tapio Koivula. 
 
Tilaisuuden jälkeen nautitaan kattoterassitiloissa sukuseuran tarjoamat pulla-
kahvit. 
Osanottajilla hieman vapaa-aikaa tutustua Vaskiviikon rientoihin kaupungin kes-
kustassa. 
 
Klo 15:00-16:30 Osallistuminen Vaskiviikon ”Boston Brass”- konserttiin Lieksan  
Kulttuurikeskuksen Braahea-salissa os. Pielisentie 9. Seura on varanut ennak-
koon 30 lippua. Ryhmälipun hinta (Vähintään 10 hlöä) on 22,50 €/hlö, lapset 
12,50 €/hlö. Lippuja voi varata seuran sihteeriltä (Raimo Koivula puh. 
+358505598201 tai e-mail. raimokoivula@hotmail.com viimeistään 19.6.) 
Maailmankuulu yhdysvaltalainen vaskikvintetti Boston Brass Konsertin jälkeen 
vapaa-aikaa, jolloin voi jatkaa tutustumista Vaskiviikon tapahtumiin. 
 
Klo 18:00-19:00 Osallistuminen Vaskiviikon ”Slaavilaiset ikivihreät”- konserttiin 
Lieksan Kulttuurikeskuksen Brahea-salissa os. Pielisentie 9. Seura on varannut 
ennakkoon konserttiin 30 lippua. 
Ryhmälipun hinta (Vähintään 10 hlöä) os 18,00€. Lapset 12,50€. Lippuja voi 
varata seuran sihteeriltä (Raimo Koivula puh. +358505598201 tai e-mail. raimo-
koivula@hotmail.com viimeistään 19.6.) 
Pianisti Marko Hilpon sovittamat ja yleisön toivotuimmat slaavilaiset sävelmät  
Vaskiviikon taiteilijoiden esittäminä. 

Sarkala 1950-luvulla 

mailto:raimokoivula@hotmail.com
mailto:raimokoivula@hotmail.com
mailto:raimokoivula@hotmail.com
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 Ignatius Sukuseuran kesätapaaminen 24.7.2022kinen  

Ignatius Uutiset 

Konsertin jälkeen vapaa-aikaa. 
 
Klo 20:00Tapahtumien jälkeen on osanottajilla mahdollisuus ruokailuun sekä 
vapaamuotoiseen Illanviettoon Lounasravintola Hurtanholvin kattoterassiti-
loissa. Ravintolatiloissa on A-oikeudet. 
 
Ilmoittautuminen Sukutapaamiseen, konsertteihin sekä majoitukseen: 
 
Ilmoittautuminen sukutapaamiseen tulee suorittaa seuran sihteerille Raimo 
Koivulalle Puh. +358505598201 tai e-mail. raimokoivula@hotmail.com vii-
meistään 19.6.2022. Samalla tulee varata pääsyliput sihteeriltä Vaskiviikon 
konsertteihin. 
Jos majoituksen varaa Vartiainen Petri&Sari Oy:n tiloista, niin ilmoittautumis-
ajankohta on myös viimeistään 19.6. 
 
Majoitusvaraukset on tehtävä suoraan majoittajafirmaan puh. 044 0280746 
email.info@vartiaistenpalvelut.fi 
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Mätäsvaaran kaivoksella piti olla klo 15:00 konsertti, mutta konsertti 

peruutettiin. Avokaivoksen ympäriltä kaadettiin puusto toukokuun 

alussa. Alla olevan kuvaparin julkaisi Helsingin Sanomat 23.5.2022, 

ennen ja jälkeen puuston kaadon. 

Lieksa Pielisentie  1950-luvulla  

Lieksa kaarisilta   

Rajapaalun poisto 1973   

Lieksan kirkkotie 1950-luvulla   

Ilmakuva Lieksasta 1950-luvulla   



DNA-tietojen perusteella saadut kansojen vaelluksesta 
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Tässä Suomen yleisimmät miesten I ja N y-haplojen reitit lähtöalueelta Afrikasta Euroop-

paan.  

Tässä Suomen yleisimmät naisten H ja V-haplojen reitit lähtöalueelta Afrikasta Euroop-

paan.  
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Suomen Sukututkimusseuran Jalmarin jäsenviestin juttu  

Jalmari lehti toukokuu/2022 / JÄSENEN KYNÄSTÄ 

 

Sukututkimusta somessa 

 

Maaret Räsänen 



DNA-testaus uutisia 

Elinkeinot  

    

 
 

 

Pielisjärven Ignatiukset ry 
13 v 

 
 

Vuotuinen jäsenmaksu  
kaudelle 2021 – 2023  
on 20 €. 
 

Jäsenet jotka ovat täyttä-
neet 80 v, ovat vapautettu 
jäsenmaksusta 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
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 64. 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 ovat vanhassa tutus-
sa osoitteessa https://
www.ignatius-suku.org/  
 
 
Nyt on hyödynnetty uuden 
työkalun ominaisuuksia. Vii-
meisimpänä on otettu käyt-
töön Verkkokauppa, jonka kautta sukuseuran tuotteita voi tilata. Tuotteis-
ta on saatavilla enemmän tietoja mm. kuvien muodossa. Postitoimituksen 
voi ohjata haluttuun osoitteeseen, joka voi olla eri kuin tilaajan osoite. Saat 
tekemäsi tilauksen sisällön sekä maksuohjeet sähköpostiisi. Verkkokaup-
pa-kohdassa voit esittää myös toiveita myytäväksi otettavista tuotteista. 
Kotisivut ottavat myös ensiaskeleita englanninkieliseen sisältöön. Näin 
pyritään palvelemaan myös englanninkielisiä sukuseurastamme kiinnostu-
neita. 
Voit antaa ruusuja ja risuja sekä tehdä kehitysehdotuksia kotisivujen kaut-
ta Yhteystiedot-kohdassa. 
Kotisivun kävijämäärä on jo näin alkuvaiheessa hyvällä mallilla 
huomioiden jäsenmäärämme. Tästä voimme päätellä, että suku-

seuramme kotisivu kiinnostaa myös muita kuin sukuseuramme jä-
seniä. 

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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Sukutuotteita verkkokaupasta 
Suomenlinnan retki 2006 

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 
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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 € 

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 ja talous 
Nujulantie 3 A 
90410 Oulu 
0400-874953  
kotapsa@gmail.com 
 
Markku Sydänmaa, varapj 
Eskolantie 13 A 4 
00720 Helsinki 
044-0545505 
kivihaka20@outlook.com  
 
Raimo Koivula, sihteeri 
Jyskynkuja 1 A 2 
80140 Joensuu 
050-5598201 
raimokoivula@hotmail.com 
 
Osmo Kärkkäinen 
Hilmantie 5 
81820 Lieksa 
044-3612204 
osmo.karkkainen@gmail.com 
 
Eija Vallimies 
Lehdontie 106 
71870 Harjamäki 
050-5550957 
eija.vallimies@gtk.fi  
 

 

 

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  

 

Lämmintä kesää 

 

 Tapio Koivula     Raimo Koivula 

 puheenjohtaja  sihteeri    

Ignatius Uutiset 

Jäsenmaksu vuodelle 2022  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2022 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. 


