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Arvoisat Sukulaiset 
 
 Me kaikki olemme kokeneet merkillisen ajanjakson viimeisen vuo-
den aikana. Nyt näyttää, että koettu koronapandemia hiipuu – vii-
meinkin. Kun ennustettavat näkymät ovat suotuisat, niin sukuneu-
vosto päätti kutsua varsinaisen sukukokouksen koolle heinäkuussa. 
  
 Ylimääräisenä toimintavuonna Sukuneuvosto on pystynyt hoita-
maan sille kuuluvat tehtävät kohtuullisesti. Kokoukset on pidetty 
ajallaan sähköpostikokouksina. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat vilk-
kaasti käyttäneet puhelinta yhteydenpidossa. 
   
 Nyt kun heinäkuussa ollaan koolla pitkästä aikaa, täytyy muistaa jo 
vuoden aikana opittuja varotoimenpiteitä. Kokouspaikka on reilun 
kokoinen auditorio, jossa voidaan olla väljästi ja hoitaa virallinen 
ohjelma turvallisesti. 
 
 Sukututkimus on menneenä vuonna hoitunut tietoverkkojen avulla. 
Mitään erityisiä löydöksiä ole tietääkseni tullut vastaan. Tavallisesti 
auki olevat arkistot ovat olleet joko kiinni tai ainakin rajatulla vieraili-
ja käytöllä. 
 
 Moni meistä on katsonut Sukuni salat MTV3-kanavalla tositelevi-
siosarjaa, jossa selvitettiin tunnettujen suomalaisten sukutarinoita. 
Sarjan jaksoissa käytettiin perinteistä sukututkimusmenetelmiä eli 
asiakirjalähteitä sekä asiatuntijoiden osaavaa apua. 

 Jaksojen alussa esiteltiin MyHeritage DNA-testipalvelun tuottama 
serkkutestin tulos sukupuun avulla. 

 Tuo em. ohjelma on varmasti lisännyt kiinnostusta sukututkimuk-
seen.  

 Tervetuloa nyt kaikki Siilinjärvelle Sukutapaamiseen sekä varsinaiseen 
Sukukokouseen Kylpylähotelli Kunnonpaikaikkaan 10 -11.7.2021. 
 
 Ilmoittautumisaikaa on vielä Juhannusaattoon asti. 
 
  

 

  

  

   

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 

Sukuseuramme jäsen Pertti Koivula syntynyt 

14.11.1950 menehtyi polkupyörälenkillä 

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  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 1/2021 
 

Aika: Lauantai 15.5.2021 
Paikka: Sähköpostikokous 
Kokoukseen osallistui: Hartikainen Seija, Koivula Raimo, Koivula Tapio, Pajula 
Sirpa ja Sydänmaa Markku 
 

Tässä tärkeimpiä päätöksiä ja käsiteltyjä asioita: 
 

Sukuseuran jäsenmäärä on 31.4.2021 yhteensä 61. 
Sukuneuvosto päätti mm. sukuseuramme varsinaisen sukukokouksen ajankoh-
daksi 10 heinäkuuta 2021. 
Ohjelma on sama, kuin vuodella siirretyn 2020 sukukokouksen ohjelma. 
 
Nyt on mahdollista kokoontua turvallisesti Siilinjärvelle Kylpylähotelli Kunnonpai-
kaikkaan 10 -11.7.2021. 

 
ILMOITTAUTUMINEN 

Sitova ilmoittautuminen tulee suorittaa sukuseuran sihteerille (Raimo Koivula) 
viimeistään 25.6.2021, joko sähköpostilla (raimokoivula@hotmail.com) tai 
puhelimella +35850 5598201. 
Mahdollisesta erityisruokavaliosta tulee kertoa ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
OSANOTTOMAKSU 

Osanottomaksu on 28,00 €. Maksu tulee suorittaa viimeistään 25.6.2021 Pielis-
järven Ignatiusten Sukuseura ry:n tilille FI26 5343 0720 0921 34 
 

SUKUSEURAN JÄSENMAKSU 

Taloudenhoitaja kertoi, että vuoden 2021 jäsenmaksun ovat jäsenet muistaneet 
suorittaa kiitettävästi. 
Muutamalta jäseneltä se on unohtunut. Tarkasta oletko suorittanut 20 €:n mak-
sun. 
Sukuseuran tilinumero on FI26 5343 0720 0921 34 
 

Majoituksen jokainen varaa itse kiintiöstä  
sovittuun ajankohtaan (25.6.2021) 
mennessä. Kiintiön tunnus 
”IGNATIUKSET” 
 

 
Siilinjärvi Kylpylähotelli Kunnonpaikka  os. 
Jokiharjuntie 3 Vuorela 
www.kunnonpaikka.com   
myyntipalvelusta 044 7476 560  

 
 

Sukukokous ja Sukutapaamiseen ohjelma 10-11.7.2021 
 

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 musiikkiesityksillä. 

 n. klo 20.00  Kylpylähotellin Ravintolassa järjestetään suku

 seuran vapaamuotoinen illanvietto, johon toivotaan mah-

 dollisimman monen tapahtumaan saapuvan osallistuvan. 

 Myös tanssiminen ja yhteislaulu on sallittu. 

Jamalin asema 1910 

http://www.kunnonpaikka.com/?_ga=2.186885039.684751757.1623701492-1409936393.1623701492&_gac=1.90988904.1623702391.CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRY_pqd575a36W8RwyooC5VgxPY6rLxgo-psyaom0nQchIBgiHZg5bxoCNP8QAvD_BwE
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Sukutarinoista 

Ignatius Uutiset  

 

 

Lähes jokaisessa perheessä on kerrottu sukutarinoita omista esivanhem-

mista. Yleensä nämä liittyvät asioihin, joita ei voi enää välttämättä tarkis-

taa mistään kirjallisista lähteistä. Tyypillisimmillään ne liittyvät suvun aviot-

tomien lasten tuntemattomiksi jääneisiin isiin. 
Itse olen tämän harrastuksen parissa viettämäni 30 vuoden aikana häm-

mästellyt hyväntahtoisesti sitä, miten monia näistä tuntemattomista isistä 

arvellaan vähintäänkin kreivin arvoiseksi herraksi. Monesti löytyy myös 

kytkös Ruotsin kuningashuoneeseen tai itäisemmässä Suomessa Venäjän 

tsaareihin. Harvemmin sukutarinat puhuvat naapuritalon rengistä tai torp-

parin pojasta, jotka kuitenkin olisivat huomattavasti todennäköisemmät 

vaihtoehdot.  
Omassa suvussani suoran esivanhempani aviottoman lapsen isäksi on 

eräässä kohdin epäilty romania. He ovatkin suosittu ryhmä tuomaan hie-

man eksotiikkaa maaseudun rauhallisiin kuvioihin. Tässä nimenomaisessa 

tapauksessa perinteinen sukututkimus yhdistettynä DNA-testeihin muutti 

kiertävän romanin tavalliseksi naapurikylän työläisperheen jälkeläiseksi.  
Nimenomaan eksotiikka tuntuu olevan se polttoaine, millä sukutarinat 

jaksavat kiinnostaa polvesta toiseen. Tässä asiassa ei tietenkään ole mi-

tään pahaa. Se kertoo meidän mielikuvituksestamme, meidän kiinnostuk-

sestamme maailmaan ja meidän halustamme löytää vielä jotakin sukujuu-

riimme. Tiina Miettinen kertoi kuulijoille seuran syyskokouksessa Jean 

Sibeliuksen järkytyksestä, kun kullattujen sukujuurien tilalle ilmestyikin 

sukuselvityksessä tuiki tavallinen naapurin isäntä.  
Toinen tarina suvussani kertoo isoisäni kasvatti-isän kaupanteosta Kos-

ken ruukin omistajan, von Julinin kanssa. Ruukki omisti Juho-papan asu-

man talon, jonka tämä sitten osti lopulta itselleen. Hinnaksi oli sukutari-

nan mukaan sovittu 100 000 markkaa. Tästä Juho-pappa maksoi puolet 

käteisellä von Julinille, joka totesi tämän jälkeen lopusta tehtävän velka-

kirjan. Tähän Juho oli tokaissut rauhallisesti; ”vartoos vähän, niin mää 

saan knapin auki toisestakin taskusta”. Sieltä pappa sitten latoi hämmästy-

neen von Julinin käteen koko loppusumman.  
Tarinassa ei ole mikään muu totta kuin se, että Juho todellakin osti talon. 

Silti sitä on jaksettu kertoa jo kolmessa sukupolvessa, sillä tavallinen kau-

pantekotilanne sai kokonaan uuden luonteen herran huomattua köyhällä-

kin olleen riittävästi rahaa. Sukutarinat ovatkin sukututkimuksen yksi 

mauste. Niitä ei pidä pilata liiallisilla faktoilla, mutta toisaalta niitä ei pidä 

kertoa täytenä totena. Ne ovat nimenomaan suullista perinnettä, talvi-

iltain turinoita ennen kuin televisio, radio ja internet mullistavat vapaa-

ajan käyttömme.  
Jokainen voi tahollaan miettiä, millaisia tarinoita itse jättää jälkeensä. Ehkä 

olen vielä liian nuori niitä itse keksimään ja kertomaan. Äitini taholta voin 

todeta, että hänen koulumatkan Pohjois-Savon syrjäseuduilla tuntuu pite-

nevän joka vuosi muutamalla kilometrillä pakkasen ja lumimäärän nous-

tessa samaan tahtiin. Olikin itselleni herkkä hetki, kun kaksi vuotta sitten 

pääsimme kahden kesken kulkemaan mainittua koulumatkaa. Koulu oli 

lopetettu jo kymmeniä vuosia sitten eikä matkan varrella sijainneesta 

Kettusen kaupastakaan löytynyt jäljen jälkeä. Tarinat ja todellisuus sekoit-

tuivat sillä hetkellä yhdeksi. Näitä tuntemuksia ja tietoja ei löydy paperi-

sista arkistoista. Ne täytyy kokea elävässä elämässä. 
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Suomen sukututkimusseuran jäsenviesti JALMARI 4/2019 / 

Juha Vuorela 
 Suomen suuriruhtinaanmaan venäläisperäinen vä-

estönosa koostui pääasiassa määräajaksi tänne ko-

mennetuista sotaväen joukko-osastoista. Siihen 

kuului etnisten venäläisten ohella myös ukrainalai-

sia, puolalaisia, baltteja, juutalaisia sekä tataareja, 

baškiireja ja kaukasialaisia. Varhain alkoi kehittyä 

myös suuri kauppiaskunta, usein ensin sotilaskau-

pustelijoina eli marketentteina. Lisäksi on huomioi-

tava venäläinen santarmisto, luotsikunta ja muu vir-

kamiehistö. 
Venäjältä tulleiden laajamittainen läsnäolo alkoi 

täällä heti Suomen sodan jälkeen 1800-luvun alussa, 

jolloin keisarikunnan monikansallinen sotaväki aset-

tui kaikkialle maahan. Sitä ennen oli isonvihan jäljiltä 

jo Viipurin ja Käkisalmen provinssit v. 1721 liitetty 

Venäjään, ja hattujen sodan eli pikkuvihan tuloksena 

v. 1743 raja siirtynyt Kymijoelle asti rajaamaan Ky-

menkartanon provinssia. Näistä syntyi erillinen Ve-

näjän hallitsema ns. Vanha Suomi eli tavallaan laa-

jennettu Viipurin lääni, jonka alueeseen kuuluivat 

myös Savonlinna, Lappeenranta, Hamina, Taavetin 

linnoitus ja Ruotsinsalmi venäläisine varuskunti-

neen. 1700-luvun lopulla jo n. 1/3 Vanhan Suomen 

väestöstä oli venäläisiä, lähinnä sotilaita ja kauppiai-

ta.  
Venäjään kuuluneen Vanhan Suomen liittäminen 

takaisin emämaahansa eli ns. tynkä-Suomeen uu-

deksi yhteiseksi Suomen suuriruhtinaskunnaksi 

vuonna 1812 ei ollut aivan kivutonta. Yhdistämisen 

jälkeenkin entisessä Vanhassa Suomessa vallitsi mel-

koisen putkinotkomainen piittaamattomuus ja 

myös syvä epäluulo venäläisiä kohtaan. Lahjoitus-

maiden rikkailla venäläisillä tilanomistajilla oli ollut 

verotusoikeus, ja osa Vanhan Suomen talonpojista 

oli asemaltaan lähellä maaorjia. Heidän elämänsä oli 

ollut turpeeseen sidottua ja paljon raskaampaa kuin 

muualla Suomessa. Venäläiseen tyyliin alaisten piek-

seminenkin kuului lahjoitusmaiden aatelisten isän-

tien käytäntöihin. Sellaisesta jäi väestöön luonnolli-

sesti jälkiä ja asenteita venäläisiä kohtaan. Vasta 

vuosikymmenien mittaan Vanha Suomi saavutti val-

takunnan normaalin elämänmuodon. Kaikkiaan ky-

seinen alue joutui siis olemaan Venäjän vaikutuksen 

alaisena 175 vuotta. Voidaan ajatella, että jos Van-

han Suomen yhdistämistä muuhun Suomeen ei olisi 

toteutettu ja raja olisi jäänyt Kymijoelle, olisi ehkä 

vältytty talvisodalta, sillä yhdistämisen yhtenä syynä 

oli ollut juuri Pietarin turvallisuus. Venäjällä on siitä 

syystä myöhemmin pahoiteltu keisarin määräämää 

yhdistämistä.  
Suomeen sijoitetun sotaväen lukumäärä vaihteli, 
joukko-osastoja siirreltiin paikasta toiseen ja vaih-

dettiin uusiin. Eräänlaisina järjestyspoliiseina toimi-

villa kasakkayksiköillä oli määrätyt palvelusvuotensa 

(3-5 vuotta), minkä jälkeen vaihtomiehistö tuli tilal-

le. Koska alkuaikoina ei ollut erillisiä kasarmeja, vä-

estö joutui kärsimään sotilaiden majoitusrasitukses-

ta varsin tuntuvasti. Kasakoillakin oli suomalaisia 

vaimoja.  
Valtaosa tulijoista oli luonnollisesti tavallisia rivimie-

hiä, pääasiassa naimattomia, mutta joukossa oli 

myös perheellisiä, joiden perheet kuitenkin yleensä 

olivat jääneet Venäjälle – monilla oli kyllä sellainen 

myös mukanaan. Varsin usein sotamiehet avioitui-

vat sijoituspaikkakuntansa suomalaisten neitojen tai 

leskien kanssa. Nämä olivat tavallisesti palvelustyt-

töjä eli piikoja, harvemmin talollisten tyttäriä. Esi-

merkiksi Svartholman linnoituksessa oli paljon Lo-

viisan seudulta naituja venäläisten sotamiesten suo-

malaisia vaimoja ja Ahvenanmaan suuri varuskunta 

jätti myös väestöön merkittäviä jälkiä. Nykyisin siel-

lä pidetään jopa hieman pikanttina, jos esi-isissä on 
venäläisiä. Jotkut upseeritkin löysivät puolison Suo-

mesta.  
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DNA-katsaus 

Sukuseuran dna-testin tehneiden jäsenten serkkutestien tuloksia: 
Osumamäärät vaihtelevat 11813 - 17829 välillä (15.6.2021).  
Viimeisin (kaukainen) osuma Ignatius isälinjaan on tullut 1.7.2020 Ruotsista.  
 

     

  
   

MyHeritage ohjel-

massa oli keväällä 

ilmainen tarjous liit-

tää FamilyTreeDNA 

ohjelman serkkutesin 

tuloksen heidän si-

vuilleen.  

 

Tässä Tapsan tulos: 
Etnisyysarvio on laa-

jempi kuin FTDNA 

testissä.  
Yllätys oli tuo heive-

röinen yhteys Kii-

naan ja Vietnamiin. 

  
Serkkuosumien yh-

teismäärä pomppasi  

74 123 osumaan. 

 
Serkkutestin tuloksia 

voidaan tarkastella 

myös karttaversiona. 



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. Pikkuhiljaa 
on hyödynnetty uuden työkalun ominaisuuksia. Viimeisimpänä on otettu 
käyttöön Verkkokauppa, jonka kautta sukuseuran tuotteita voi tilata. 
Tuotteista on saatavilla enemmän tietoja mm. kuvien muodossa. Postitoi-
mituksen voi ohjata haluttuun osoitteeseen, 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 sukuseurastamme kiinnostu-
neita. 
Voit antaa ruusuja ja risuja sekä tehdä kehitysehdotuksia kotisivujen kaut-

ta 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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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 2021    Vuosikerta  10    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 € 
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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  

 

Turvallista ja lämmintä kesää 

 

 Tapio Koivula     Raimo Koivula 

 puheenjohtaja  sihteeri    

Ignatius Uutiset  

Jäsenmaksu vuodelle 2021  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2021 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. 

2021 

2021 

2021 

31.1.2021 


