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Arvoisat Sukulaiset 
  
 Me kaikki olemme kokeneet merkillisen ajanjakson viimeisen vuoden 
aikana. Näillä sanoilla aloitin kesäkuun 2021 Ignatius Uutisten pääkir-
joituksen. Samoilla sanoilla voi aloittaa myös tämän pääkirjoituksen. 
Tarkennuksena voisi olla, että ”parin vuoden aikana”.   
  
Kesällä sukuseuramme järjesti vuodella siirretyn sukukokouksen Kun-
nonpaikassa Siilijärvellä. Korona-aalto oli silloin onneksi matalalla ta-
solla, joten kokous ja muut ohjelmat saatiin viettää terveysturvallises-
ti. 
 
Lokakuun sukuneuvoston kokouksessa päätettiin järjestää kesän 
2022 sukutapaamisen Lieksan Vaskiviikon ajankohtaan. Jos korona-
pandemia on vielä kesällä ärhäkkänä, tällöin tehdään tilanteen mukai-
nen päätös sukutapaamisestamme. 
 
Tilanne sukututkimuksessa: 
Meidän dna testausfirmamme FamilyTreeDNA pudotti tämän vuoden 
kesäkuussa serkkutestien epävarmat osumat pois. Osumien luku-
määrästä poistui n. 1000 osumaa/testattu henkilö.  

Tässä FamilyTree DNA Suomi DNA projektin keskustelupalstalta 

eräs kommentti: 

”Suodatusta on tiukennettu, jolloin hyvin kaukaiset osumat, joiden yh-
teinen dna muodostuu silpusta putoavat pois. Mielestäni hyvä uudis-
tus, koska nyt sukulaisuusarviot osuvat paljon paremmin kohdalleen”.                                                                                                      

Kuitenkin uusia serkkuosumia tulee melkein päivittäin. 
 
Uusia sukuseuranmme henkilöitä on otettu mukaan testaukseen. Ke-
sän sukukokouksessa esitettiin kolmea henkilöä. Nyt näistä kahdelle 
on testi tilattu, ja myös testinäyte on lähetetty Houstoniin. 
Muutaman viikon päästä on odotettavissa testatuille henkilöille tuhan-
sittain uusia serkkuja. 
 
Näitä odotellessa toivotan kaikille lukijoille Hyvää Joulua 

  

 

  

   

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 
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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  1072 henkilöä.  
 
Koko tietokannan koko, kun  
mukana ovat myös puolisot ja 
puolisoiden vanhemmat on  
1846 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 3/2021 
 

Aika: Lauantai 31.10.2021 
Paikka: Sähköpostikokous 
Kokoukseen osallistui: Koivula Raimo, Koivula Tapio, Kärkkäinen Osmo, Sydän-
maa Markku ja Vallimies Eija 
 

Tässä tärkeimpiä päätöksiä ja käsiteltyjä asioita: 
 

Sukuseuran jäsenmäärä on 31.10.2021 yhteensä 63. 
 
Sukuneuvosto päätti kokouksessaan 10.7.2021 järjestää Pielisjärven Ignatiusten 
Sukuseuran Sukutapaamisen Lieksassa, Vaskiviikon aikana 2022. 
Vaskiviikko järjestetään 22-29.7.2022. 
 
Ajankohdaksi ehdotetaan sunnuntai 24.7.2022. Keskeisiä tapahtumapaikkoja 
Lieksassa ovat Vartiainen Petri&Sari Oy:n hallitsemat ravintola- ja majoitustilat, 
sekä 
Vaskiviikon konserttipaikat. 
 
Ohjelmaan ja ruokailuun ehdotetaan seuraavaa: 
 
 Klo 10.45 Kokoontuminen Lounasravintola Hurtanholviin osoitteeseen. 
 Simo Hurtankatu 11 Lieksa. 
 
 Klo 11.00 Lounasruokailu noutopöydästä Hurtanholvissa 
 
 Klo 12.00 Keskustelutilaisuus Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran ajan
 kohtaisista asioista ravintolan kattoterassilla. 
 Tilaisuuden jälkeen tiloissa kahvitarjoilu 
 
 Klo 14.00 Lähtö Mätäsvaaraan. 
 Klo 15.00 Osallistuminen Vaskiviikon konserttiin Mätäsvaaran Kaivos 
 laguunilla. 
 
 Klo 17.00 Paluu Lieksaan 
 Klo 18.00 Osallistuminen Vaskiviikon konserttiin Lieksan Kulttuurikes
 kuksessa osoitteessa Pielisentie 9. 
 

 Majoittumiseen ehdotetaan: 
 
 Majoitusmahdollisuuksia tarjoaa Vartiainen Petri&Sari Oy kahdessa 
 eri paikassa: Hurtanholvi os. Simo Hurtankatu 11 tai Kotiseututalo os. 
 Yrjöläntie 2 
 Illanviettoon ehdotetaan: 
 Ohjelman jälkeen on osanottajilla mahdollisuus ruokailuun sekä 
 vapaamuotoiseen Illanviettoon Lounasravintola Hurtanholvin 
 kattoterassin tiloissa. 
 Pääsyliput päivän konsertteihin: 
 
 Sukuseuran nimissä varataan pääsylippuja päivän kahteen konserttiin. 
 Lippujen hinnat eivät vielä ole tiedossa. Hinnoista ja muista käytännön 
 asioista kerrotaan myöhemmin suvulle lähetettävällä viestillä. 
 Konserttien pääsylippuja voi varata sukuseuran sihteeriltä. 
 
 Koronapandemian helpottuminen tarjoaa normaalit olosuhteet tapahtu

 man järjestämiselle. 
 
 Seuran hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa sukuseuran osallistumi

 sen Sukutapaamisen osallistujien lounas ja kahvikuluihin 24.7. 
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Klo 10.45  Kokoontuminen Lounasravintola Hurtanholviin osoitteeseen. 
  Simo Hurtankatu 11 Lieksa. 
  
Klo 11.00  Lounasruokailu noutopöydästä HurtanHolvissa 
 
Klo 12.00  Keskustelutilaisuus Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran ajan
  kohtaisista asioista ravintolan kattoterassilla. 
  
  Tilaisuuden jälkeen tiloissa kahvitarjoilu 
 
Klo 14.00  Lähtö Mätäsvaaraan. 
  
Klo 15.00  Osallistuminen Vaskiviikon konserttiin Mätäsvaaran Kaivos 
  laguunilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klo 17.00  Paluu Lieksaan 
  
Klo 18.00  Osallistuminen Vaskiviikon konserttiin Lieksan Kulttuuri 
  keskuksessa osoitteessa Pielisentie 9. 
 
 

Ilmakuva:  Ohjelma  24.7.2022kinen kirjasta Kuvia ja Muistikuvia 



Genomitiedon käsittely sukututkimuksessa 
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Sukututkimuksessa käsitellään kolmenlaisia DNA-kartoitukseen liittyviä henkilötietoja: 32  

 

1. Genomin raakadata on tilatun DNA-testin mukainen perusaineisto näytteenantajan genomista. 

2. Genomin analysointitiedot ovat raakadatan pohjalta laadittuja yhteenvedonomaisia tietoja ge-

nomista. Niihin kuuluu esimerkiksi Y-kromosomin tai mitokondrion haploryhmä. 

3. Tietokantaosumalla (match) tarkoitetaan henkilöä, joka on teettäneet oman DNA-testinsä sa-

massa testausyrityksessä (esimerkiksi Family Tree DNA) kuin näytteenantaja ja osoittautuu 

tiettyjen algoritmien mukaan näytteenantajan sukulaiseksi. Sukulaisuuden läheisyys ilmaistaan 

senttimorganyksiköllä. Edellä mainituista tiedoista genomin analysointitiedot ja tietokanta-

osumat näkyvät kunkin näytteenantajan omalla asiakastilillä testausyrityksen tarjoamassa verk-

kopalvelussa. Genomin raakadatan näytteenantaja joutuu erikseen tilaamaan testausyrityksel-

tä. Sukututkimuksessa käsitellään DNA-kartoitukseen liittyviä henkilötietoja lähinnä seuraavis-

sa tilanteissa: 

4.  Henkilö käsittelee omaa genomitietoaan geneettisen sukututkimuksen verkkopalvelussa omal-

la asiakastilillään. Oman genomitiedon käsittely on laillista ilman lähisukulaisilta tai muilta hen-

kilöiltä pyydettävää suostumusta, koska genomitiedosta sellaisenaan ei voida suoraan tai epä-

suoraan tunnistaa ketään toista henkilöä. 

5.  Käsittelijä käsittelee näytteenantajan genomitietoa tämä puolesta testausyrityksen verkkopal-

velun asiakastilillä. Käsittely on laillista, kun käsittelijä on saanut siihen näytteenantajalta suos-

tumuksen. Pääsääntöisesti suostumuksen antaminen tapahtuu suullisesti jo näytteenottotilan-

teessa, mutta se on syytä pyytää myös kirjallisena. 

6.  Käsittelijä käsittelee näytteenantajan genomitietoa siirtämällä sitä kolmannelle taholle, esimer-

kiksi johonkin analysointipalveluun verkossa, ja vastaanottamalla sieltä näytteenantajaa koske-

vaa terveystietoa. Käsittely on laillista, kun käsittelijä saa näytteenantajalta kirjallisen suostu-

muksen genomitiedon siirtämiseen, terveystietojen vastaanottamiseen ja käsittelyyn näyt-

teenantajan puolesta. Näytteenantajan on syytä antaa nimenomainen suostumus erikseen jo-

kaiseen siirtoon ja aina kirjallisena. 

7.  Yhteisön, esimerkiksi sukuseuran, nimeämä henkilötietojen käsittelijä käsittelee yhden tai use-

amman näytteenantajan genomitietoa näiden puolesta testausyrityksen verkkopalvelun asia-

kastilillä sekä kerää ja tallentaa eri henkilöiden genomitietoa yhteisön ylläpitämään henkilöre-

kisteriin. Käsittely on laillista, kun yhteisö saa jokaiselta näytteenantajalta em. käsittelyyn kirjal-

lisen suostumuksen. 

8.  Yhteisön nimeämä henkilötietojen käsittelijä siirtää yhden tai useamman näytteenantajan 

genomitietoa kolmannelle taholle, esimerkiksi johonkin analysointipalveluun verkossa ja vas-

taanottaa sieltä näytteenantajaa koskevaa terveystietoa. Käsittely on laillista, kun yhteisö saa 

näytteenantajalta suostumuksen genomitiedon siirtämiseen, terveystietojen vastaanottamiseen 

ja käsittelyyn näytteenantajan puolesta. Näytteenantajan on syytä antaa suostumus erikseen 

jokaiseen siirtoon ja aina kirjallisena. On kuitenkin suositeltavaa, ettei yhteisö lainkaan käsittele 

terveystietoja. 

9.  Testausyrityksen nimeämä verkkopalvelun yhteistyöryhmän vetäjä käsittelee ryhmässä sen 

jäsenten genomitietoa. Käsittely on laillista, koska näytteenantajat ovat ryhmään liittyessään 

antaneet verkkopalvelulle suostumuksen käsitellä heidän genomitietoaan ao. ryhmässä. Yleis-

tä tietosuoja-asetusta sovelletaan DNA-kartoituksen tuloksena syntyvään aineistoon kaikilta 

rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja rekisteröityjen oikeuksien osalta. 3  
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DNA-katsaus: Alla on suomalaisten yleisimmät mieslinjat  

    Artikkeli on Ahti Kurrin kotisivulta https://www.kurrinsuku.net/ 
 

  

Miesten klaanit (isälinjat) Suomessa 
Noin 98 % Suomen nykymiehistä kuuluu johonkin Suomen neljästä yleisimmästä haploryhmästä. Ne ovat N, I, R1a 
ja R1b.  Yhteensä Suomen miesväestöstä on löytynyt kymmenkunnan haploryhmän edustajia.    
 

  
 

 Usein sanotaan, että kaikkihan me olemme sukulaisia, viimeistään Aatamin ja Eevan kautta. Noiden neljän Suomen 
yleisimmän mieshaploryhmän miesten osalta voi sanoa, että ei aivan niin pitkälle tarvitse mennä: N, I ja R haploryh-
mien yhteinen esi-isä oli Filemon (F), joka ei Lähi-idässä n. 30-40.000 vuotta sitten. 
  
 Noin 60 % miehistä kuuluu haploryhmään N (”Niilon poikia”). Tämän klaanin esi-isät ovat kulkeneet pitkän tien 
Suomeen. Lähi-idästä lähdettyään he koukkaisivat Kiinasta asti Siperian kautta Suomeen. On myös sellaisia näke-
myksiä, että tämän mutaation kantajat eivät ole Kiinaan asti itään edenneet ja sieltä pohjoista reittiä Suomen suun-
taan siirtyneet, vaan että haploryhmä on syntynyt lännenpänä ja Suomeen kulkeutuneiden ryhmän edustajien reitti 
on ollut eteläisempi.  Perushaploryhmä syntyi Siperiassa n. 10 000 vuotta sitten. ”Niilon poikia” voi hyvällä syyllä 
kutsua ”mammutinmetsästäjiksi”. Tarkemmin suomalaismiehet kuuluvat N-haploryhmästä mutaation kautta synty-
neeseen alaryhmään ryhmään N1, sen sisällä valtaosa miehistä alaryhmään N1c1. (N-haplo-ryhmän sisällä on ala-
ryhmien tunnukset jouduttu järjestämään uudelleen: N1 oli aikaisemmin N3).  
  
 Noin 29 % suomalaismiehistä kuuluu haploryhmään I (”Iivarin poikia”). Poika, joka tämä mutaation sai, syntyi 
Balkanilla 25–30 000 vuotta sitten, kun mannerjäätikkö oli laajimmillaan. Sieltä haploryhmä levisi vuosituhansien 
kuluessa länteen ja sitten pohjoiseen, kun ilmasto lämpeni ja jään reuna pakeni. Suomalaiset kuuluvat haploryh-
mään I1, joka syntyi oletettavasti Pohjois-Ranskassa. 5000-6000 vuotta sitten haploryhmä oli Tanskan salmien luo-
na ja siirtyi siitä Ruotsiin. Suomeen tätä germaanis-skandinaavista asutusta levisi useana aaltona, jo ennen viikinki-
aikaa. Suomen yleisin I-alaryhmä on I1d3a, joka on ilmeisesti syntynyt jo Suomen kamaralla. 
   
 Noin 7 % suomalaismiehistä kuuluu haploryhmään R1a ja 4 % halporyhmään R1b (”Raulin poikia”). Kalevi 
Wiik esittää näkemyksen, että R-makroklaanista haarautunut R1a -haploryhmä asui jääkauden aikana Ukrainan 
seutuvilla ja että R1b olisi jo tuolloin ollut Iberian niemimaalla.  
Suomen neljän suurimman miesklaanin yhteinen esi-isä on ajallisesti kaukana. Hän oli F (”Filemon”), joka syntyi jo 
Lähi-idässä. Hänestä on saanut alkunsa suuri valtaosa nykyisistä ei-afrikkalaisista miehistä. 
    
 Miesten tulosuunnat  
On selvää, että jo ammoin eri haploryhmiin kuuluneita yksittäisiä miehiä on vaeltanut kauaskin oman haplonsa alu-
eelta ja asunut jonkun muun haploryhmän valta-alueella. Pieni osa läntistä perimääkin on siten voinut kiertää Suo-
meen Suomenlahden itäpuolelta ja itäistä perimää lännestä. Silti voidaan sanoa, että      
-          noin 65 % miesväestöstä on tullut Suomeen idästä tai kaakosta 
-          noin 35 % miesväestöstä on tullut Suomeen lännestä   

 

Ignatius mieslinjan haploryhmä on 
I-Y 65295, kartalla vihreä linja. 
 
 



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 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 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 

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. 

Sivu 9 

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


 

Sivu 10 

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 
040-5546065 
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  

 

Rauhallista Joulua 

 

 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. 


