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  Arvoisat Sukulaiset! 
 
Erikoinen vuosi 2022 on päättymässä. Eipä olisi uskonut alkuvuonna miten 
traaginen ajanjakso alkoi helmikuun 24 päivänä. Sen päivän jälkeen on päivit-
täiset pääuutiset ovat olleet sotauutisia Ukrainasta. 
 
Sukuneuvosto on kokoustanut kaksi kertaa. Toukokuussa oli kokous Lieksas-
sa Lounas Ravintola Hurtan Holvissa. Tämä paikka oli varattu kesän kokoon-
tumisen paikaksi ja näin samalla tutustuttiin paikkaan. Kokouksessa paikalla 
oli Tapio Koivula, Raimo Koivula ja uusin sukuneuvoston jäsen Osmo Kärkkäi-
nen. Etäyhteyden kautta oli Eija Vallimies ja Markku Sydänmaa. 
 
Tämän vuoden sukuseuran toimintaa vilkastutti kesätapaaminen Lieksassa 
Vaskiviikon aikana. Perinteisen lounastelun jälkeen kokoonnuttiin toisen ker-
roksen tiloihin. Tällöin puheenjohtaja toivotti uudet jäsenet tervetulleiksi suku-
seuraamme. Uudet jäsenet ovat Osmo Kärkkäinen, Birgitta Erbismann, Tiina 
Savenius ja Seija Ignatius-Sandell. 
Tämän jälkeen lyhyt katsaus perinteisen sukututkimuksen uusiin tietoihin. 
Myös dna-testauksen tämänhetkisen tilanteiseen sekä uusiin mielenkiintoisiin 
tuloksiin. Varsinkin isälinjatestin Big Y-testituloksista saadaan mm. muuta-
mien historian merkkihenkilöiden sukulaisuus verrattuna testattujen henkilöi-
den tuloksiin. Näistä tuloksista lisää sivulla 6.  
Raimo Koivula esitteli sukuneuvoston ehdotuksia kokouspaikoiseksi. Kesäta-
pahtuman yleisöltä kysyttiin myös mielipidettä kesän 2023 Sukukokouspai-
kasta. Yleisö antoi vankan tuen kokouspaikaksi Lieksan Ruunaan MetsäKotiin 
 Kesätapahtuman jatkot olivat useille käynti Vaskiviikon konserteissa.  
 
Tuleva vuosi on sukukokousvuosi. Tämä tärkeä tapahtuma on heinäkuun 15 
päivänä Lieksan Ruunaan MetsäKodissa. 

Tässä lehdessä on ennakkotietoa sukukokous- sekä oheisohjelmatarjontaa. 

 

Toivotan kaikille lukijoille riemullista Joulua 

Tapio Koivula 

  

Alla: Lieksasta reitti kesän 2023 sukukokouspaikalle  

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 

Hiihtäjiä Kolilla, ehkä –50 luvulla 

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  1153 henkilöä.  
 
Koko tietokannan koko, kun  
mukana ovat myös puolisot ja 
puolisoiden vanhemmat on  
1975 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 2/2022 
 

Aika: 25.10.2022. Etäkokouksena 
 

Tässä tärkeimpiä päätöksiä ja käsiteltyjä asioita: 
 

Sukuseuran jäsenmäärä on 30.9.2022 yhteensä 66. 
Sukuneuvosto vahvisti kokouksessaan kutsua koolle Pielisjärven Ignatiusten 
Sukuseuran Sukukokous ja Sukutapaamisen Lieksan Ruunaan MetsäKotiin 
15.7.2023  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sukuapaaminen ja Sukukokouksen ohjelma: 
 

 Klo 10:45 Kokoontuminen Lieksan Ruunaan Metsä Kotiin 
 Klo 11:00 Lounasruokailu  
 Klo 12:00 Sukukokous 
 Klo 13:00 Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran ajankohtaisista asioista. 
 Tilaisuuden jälkeen kokoustiloissa kahvitarjoilu     

 Seuran hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa sukutapaamisen lounas 
 ja kahvittelu kulut kustantaa sukuseura.  

 Koskenlasku on mahdollista klo 16.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niille, jotka eivät osallistu koskenlaskuretkelle on hänellä esittää mm. 
 seuraavia aktiviteettejä: 
 

 a)patikointiretki Neitikoskelle, jonne on matkaa 1½ kilometriä. 
 Samalla voi seurata kuinka koskenlaskuryhmä selviää pahimmasta kos-
 kesta. 
 

 b)Metsäkodin ja tiloissa aiemmin toimineen Metsätyömieskodin toimin
 nan esittely. 
 c)Sähköpyörät ovat käytettävissä pienimuotoiselle opastetulle retkelle. 
 d)Nuotiopaikka on käytettävissä esim. makkaran paistoon 
 e)Sauna voidaan laittaa tulille. 
 f)Metsäkodissa on A-oikeudet. Voi käydä vaikka drinkillä tai oluella. 
 

 5.Illanvietto on tiloissa mahdollista. Esim. karaoketanssiaiset ja muuta 

 maailman parannusta voi harrastaa. 

Syksyn lehdet 
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VALTIOPÄIVÄMIEHEN KIRJEITÄ KOTIIN 

Ignatius Uutiset  

Jatkuu 
 

6/21/2021 Alina Kuusisto, FT 

Kirjoitus on osa Pohjois-Karjala 300 vuotta -sarjaa 
 

”Keisarin olen nähnyt likeltä ja kaukaa samoin keisarinnan. Hänen käynnistään Suomessa odotetaan 
suomalaisessa piirissä täällä, että hän korkean isänsä lahjan käskee panna käytäntöön ilman mutkitta, 
koska hään oli sanonna senaatissa näin. ’Minä olen kuvernöörille määrännä asioita jotka te hänen mi-
nun siaissani ollessaan puheenjohtajana yksimielisenä ulos antakaa minun nimissäni’. Tämä oli siunat-
tu asia jos suomi tulisi julistetuksi viralliseksi kieleksi!!!” (Valtiopäivämies Mikko Heikuran kirje pojalleen 
Ollille Nurmekseen 10.8.1885) 
 Suomen suuriruhtinaskunnan säätyvaltiopäiville (1863–1905) valitut edustajat osallistuivat aitiopaikalla 
Suomen poliittiseen elämään. Talonpoikaissäädyn jäsenet valittiin tuomiokunnittain, joten nykyisen 
Pohjois-Karjalan maakunnan alueelta oli enimmillään jopa neljä talonpoikaisedustajaa yksillä valtiopäi-
villä. Lisäksi alueelta oli edustajia porvaris- ja pappissäädyissä. Joensuun kaupungin porvaristo lähetti 
valtiopäiville oman puhemiehensä, ja usein myös Kuopion hiippakunnan edustajissa oli Pohjois-
Karjalan seurakunnissa virassa olleita pappeja. 
 Talonpoikaissäädyn jäsenten velvollisuudentunto kotiseutuaan kohtaan oli vahva, sillä paikalliset asuk-
kaat olivat valinneet heidät valtiopäiville ajamaan alueelle tärkeitä asioita. Heistä kyvykkäimmät ja tehtä-
väänsä vihkiytyneimmät osoittivat kiinnostusta myös paikalliset intressit ylittäviä kysymyksiä kohtaan ja 
saivat säädyssään luottamusta osoittavia toimia. 
 Kaikkiaan säätyvaltiopäiville osallistui Pohjois-Karjalasta 22 talonpoikaista edustajaa Kiteen, Liperin, 
Ilomantsin ja Pielisjärven tuomiokunnista. Anomusesityksillään ja puheenvuoroillaan he tekivät maakun-

taansa tunnetuksi, toivat valtakunnalliseen tietoisuuteen syrjäisen Karjalan olosuhtei-
ta ja ongelmia ja liittivät alueen osaksi Suomen alueellista verkostoa. Samalla he lisä-
sivät paikkakuntansa asukkaiden tietämystä valtakunnan asioista ja tapahtumista. 
Talonpoika kansaa edustamassa 
 Pitkäaikaisin pohjoiskarjalainen kansanedustaja oli nurmekselainen maanviljelijä 
”Putsolaisena” tunnettu Mikko Heikura (1822–1903), joka oli mukana kaikkiaan seit-
semillä valtiopäivillä vuosina 1863–64 ja 1882–1894. Hänen veroisensa valtiopäivä-
miesura oli pohjoiskarjalaisista vain kiihtelysvaaralaisella kauppias ja maanviljelijä 
Pekka Leppäsellä (1855–1911), jonka edustajavuodet ajoittuivat 1880- ja 1890-
luvulle sekä 1900-luvun alkuun. 
 Niin Heikura, Leppänen kuin useimmat muut valtiopäiväedustajat olivat kouliintuneet 
kunnallisissa luottamustoimissa ja tottuneita yhteisten asioiden hoitoon. He olivat pi-

täjiensä vaikutusvaltaisimpia ja valistuneimpia talonpoikia, ja usein myös niitä, jotka olivat perustamas-
sa kansakouluja, maanviljelysseuroja, meijereitä ja muita kehittyvien maalaiskuntien tunnusmerkkejä. 
Nurmekselainen Mikko Heikura osallistui kaikkiaan seitsemille valtiopäiville 1860 - 1890-luvuilla.  
Edustajien istunnoissa käyttämät puheenvuorot ja säädyssä tekemät anomusesitykset ovat luettavissa 
valtiopäivien painetuista pöytäkirjoista. Ne antavat kuvan edustajien aktiivisuudesta, poliittisista kiinnos-
tuksen kohteista ja puheenparren luonteesta. Ne eivät kuitenkaan kerro valtiopäivämiesten elämästä 
istuntokausien aikana tai siitä, miten nämä kokivat pitkät työrupeamat poissa kotiseudultaan. 
 Kansallisarkiston Joensuun toimipisteessä säilytettävään Mikko Heikuran henkilöarkistoon on tallentu-
nut pieni kokoelma Heikuran pääasiassa 1880-luvulla Helsingistä pojalleen Ollille, miniälleen Lovisalle 
ja muille perheenjäsenilleen lähettämiä kirjeitä, joissa valtiopäivämiehen työteliäs toimi käy hyvin ilmi. 
Heikura oli valittu jäseneksi useisiin valtiokuntiin, jotka lisäsivät edustajan työmäärää. Neljillä viimeisillä 
valtiopäivillään hän kuului myös puhemiesneuvostoon. 
 Kotona Nurmeksessa Heikuraa odottivat kolme maatilaa (Putsonvaara, Hevoslahti ja Haapolahti) sekä 
kuntakokouksen puheenjohtajan tehtävät. Heikura oli kouluja käymätön, mutta lahjakas, ahkera ja sinni-
käs. Hän oli opetellut lukemaan Nurmeksen lukkarin Heikki Hannikaisen opastuksella ja jatkanut luku-
harrastusta koko ikänsä. Heikura sai kotitilansa Putsonvaaran haltuunsa 19-vuotiaana ja raivasi sen 
sekä kaksi muuta myöhemmin hankkimaansa tilaa paikkakunnan eturivin maatiloiksi. Maanviljelyn uu-
tuudet kääntöaurasta heinänsiemeneen saapuivat Nurmekseen Heikuran esimerkin välittämänä. 
 Heikura oli hyvillä puheenlahjoilla varustettu suomen kielen aseman puolesta puhuja, joka 1890-luvulla 
liittyi nuorsuomalaisiin. Koska suomalaisuusliike oli Nurmeksessa jakautunut, eikä Heikura enää 1890-
luvun alussa saanut paikallisten talonpoikien tarvittavaa kannatusta, osallistui hän valtiopäiville 1891 
Pielaveden ja 1894 Liperin tuomiokunnan edustajana. Heikura tunnettiin laajasti paitsi Pohjois-
Karjalassa myös Savon puolella. 
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Jatkuu 

  
Mikko Heikura oli osallistuessaan 40-vuotiaana ensimmäisille valtiopäivilleen moniin säätyveljiinsä 
nähden lukenut ja tunsi valtakunnan ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä. Vuosien 1882 ja 1885 val-
tiopäivillä, joiden aikana säilyneet kirjeet on kirjoitettu, hän oli jo varsinainen konkari. 
 
Työtä, ystäviä ja arvostusta 
 Heikuran säädyssä kokema arvostus ja hyvät suhteet moniin kanssaedustajiin käyvät esiin kirjeistä. 
Heikura oli ylpeä saamastaan luottamuksesta ja kokemastaan toveruudesta, minkä voi ajatella pitä-
neen työvirettä yllä vuodesta toiseen. ”Monta vanhaa hyvää ystävää olen tavanna, jotka sydämmes-
tä iloitsevat, että olemme taas yhteen sattuneet maamme kalliita asioita valvomaan. Sen tiedän sa-
noa, että en jouda nytkään Herrain päiviä pitämään. Olen kuullut olevani kaikkein vaikeimpien valjo-
kuntien kantitaattina pidettävän”, hän kirjoitti vuoden 1882 valtiopäivien alussa. Vuoden 1885 valtio-
päivien alussa tunnelmat olivat yhtä myönteiset: ”Luottamustani säädyssä en näytä menettäneeni 
enkä ulkonakaan. Kaikki vanhat ystävät sylin tervehtii, ja uusia on aina tarjona, joka on huvittavaa”. 
Kirjeiden perusteella Heikura vaikutti kuuluneen talonpoikaissäädyn ja suomalaisuusliikkeen johto-
hahmon Agathon Meurmanin sisäpiiriin. Tammikuussa 1882 Heikura kertoi, kuinka Meurman oli kut-
sunut ”meitä muutamia” illanviettoon ravintolaan, jossa he lukittujen verhojen takana keskustelivat 
kahden tunnin ajan asioista, ”joista ei puhella sanaakaan muille”. Läheisistä väleistä kertoo myös se, 
kuinka Meurman oli tammikuussa 1885 talvituiskussa ollut vastassa Heikuraa rautatieasemalla ja 
tilannut tälle valmiiksi huoneen matkustajakodista. Ainakin kahdesti Heikura vieraili talven ja kevään 
1882 aikana pappissäädyssä vaikuttaneen ja suomalaisen puolueen johtomiehiin yhdessä Meurma-
nin kanssa lukeutuneen Yrjö Koskisen (myöhemmin Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen) luona. 
 Pitkäksi venyneet päivät istunnoissa ja valiokuntien kokouksissa sekä edustamiseen liittyneet viralli-
set ja epäviralliset sosiaaliset tilaisuudet alkoivat rasittaa 60 vuotta täyttäneen miehen terveyttä. Kiire 
on alati läsnä kirjeissä, jotka oli usein kirjoitettu aamuyön tunteina. ”Kirjeesi 1 p. t.k. sain 6 päivänä 
vaan en ole voinut vastata, kuin nyt on taas asioiden tulva että täytyy yöt ja päivät olla toimessa, jot-
ta todella en jaksasi”, Heikura huokaili pojalleen tammikuussa 1882. Eräässä kirjeessään hän kuvai-
lee päivän ohjelmaansa: kello 8.00 herätys, lukemista, tupakointia, peseytyminen ja aamiainen. Sen 
jälkeen työhön, päivällinen kello 14.30, kello 16.00 takaisin työhön, jota jatkuu kello 20.00 asti. Sän-
kyyn puolilta öin ilman iltaruokaa. 
 Päänsärky vaivasi. Talvella 1882 Heikuran jalka oli kipeä, ja hän joutui olemaan poissa istunnoista 
sekä turvautumaan vossikkakyytiin selvitäkseen yli kahden kilometrin matkasta majapaikaltaan ritari-
huoneelle, jossa lakivaliokunta kokoontui. Huhtikuussa 1882 valtiopäivämiehet saivat kuuden päivän 
pääsiäisloman, jolloin useimmat säädyn jäsenistä matkustivat joko kotiinsa tai tekivät vierailun Pieta-
riin, Turkuun, Tampereelle, Hämeenlinnaan tai Ruotsiin. 
 Heikura jäi kuitenkin lepäämään asuntoonsa ”syystä että olin niin peräti väsynnä talven töistä, jotta 
oli välttämätön saada levätä lupa aika, joksi olen yksinäisyydessä viettännä koko pyhät asunnossa-
ni, paitsi ensi pääsiäis päivänä kävin Lenrudin kunnioitus juhlassa, ja olen nyt taas voimistunna, jotta 
voin hyvällä toivolla odottaa tehtäviäni!” Leppänen Kiihtelysvaarasta ja Juho Brusila Alastarolta. An-
nankadulla hän asui yhdessä kymmenen ”Suomi kiihkoisen” ylioppilaan ja viiden valtiopäivämiehen 
kanssa, jotka ruokailivat samassa pöydässä. Ylöspito oli Heikuran mukaan hyvä ja siisti, mutta piiko-

jaan talon rouva kohteli huonosti läimien näitä poskille 
aamutöikseen. ”Vaan meille on rauhan antanna tähän 
asti”. Ylimääräiset vossikkamaksut, majoituksen hin-
nankorotukset ja seuraelämän kulut kuitenkin rasittivat 
budjettia, joka perustui paljolti vaalipiirin maksamaan 
päiväpalkkioon. 
 

Vuoden 1863-1864 valtiopäivien talonpoikaissäädyn 

edustajia. Alarivissä vasemmalta: Anders Gustaf Wes-

terlund (seisomassa), Lars Pelkonen, August Mäkipeska, 

Johan Brusila ja Mikko Heikura. Ylärivissä vasemmalta: 

Lars Määttä, Mats Holma ja Henrik Punttola  

VALTIOPÄIVÄMIEHEN KIRJEITÄ KOTIIN 
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Koti-ikävää ja rahahuolia 
 Rivien välistä voi lukea huonoa omaatuntoa pitkistä poissaoloista kotoa. Ajan oloissa oli kuitenkin ym-
märrettävää, etteivät lyhyet istuntotauot mahdollistaneet käyntiä Nurmeksessa. Savon rataa ei vielä 1880-
luvun puolivälissä ollut olemassa, ja höyrylaivalla matkustaminen oli mahdollista vain sulien vesien aika-
na. Kiireen korostaminen ei varmasti ollut liioittelua, mutta samalla Heikura tuli todistelleeksi niin itselleen 
kuin kotiväelle tehtäviensä ja poissaolonsa välttämättömyyttä. Päinvastoin kuin hän itse, edustajissa oli 
Heikuran kuvausten mukaan paljon ”jouto miehiä säädyssä joita ei ole tarvittu eikä tarvita”. 
  
Aina piioille ja rengeille asti ulottuneiden terveisten lukuisuudesta päätellen ikävä läheisiä ja etenkin huoli 
heidän terveydestään oli alati läsnä kiireenkin keskellä. Mahdollisesti nurmekselaiset toisinaan vierailivat 
Helsingissä - helmikuussa 1882 kirjoittamassa kirjeessään hän toivoi perheenjäseniään käymään. 
 Oma ja perheen talous olivat jatkuvana huolenaiheena. Helsingissä ollessaan Heikura asui täysihoidos-
sa, vuonna 1882 osoitteessa Antinkatu 32 ja 1885 osoitteessa Annankatu 20. Antinkadun kortteerissa, 
omissa huoneissaan, asuivat myös valtiopäivämiehet Lassi Laitinen Nilsiästä, Pekka  
Keskeisin Heikuran Nurmekseen lähettämien kirjeiden sisältö on maanviljelyyn, tilanpitoon ja kunnallisten 
asioiden hoitoon liittyneiden ohjeiden antaminen. Mikko Heikura koki, ja sen myös avoimesti kirjoitti, että 
Olli oli ainoa, johon hän saattoi taloudenpidossa luottaa. Ollille hän kuvasi yksityiskohtaisesti miten ja mis-
sä vaiheessa maa tuli muokata sekä milloin ja mille palstoille siemenet tuli kylvää. Olli sai ohjeet Hevos-
lahden rakennuksen korjaustöistä ja hevosten kavioiden hoidosta sekä muistutukset heinäseipäiden te-
roittamisesta ja uunien varovaisesta käsittelystä. Ollin välityksellä hoituivat niin työmiesten hankinta kuin 
lukuisat kunnallisiin toimiin liittyneet velvollisuudet. Heikura puolestaan toimitti Helsingissä nurmeslaisten 
virallisia asioita ja lähetti sanomalehtiä. 
 Katovuodet, hätäravinnon käyttö ja kulkutaudit olivat 1800-luvun lopun Itä-Suomessa yleisiä, ja jokapäi-
väinen leipä oli konkreettisesti kiinni sadon onnistumisessa. Siksi oli elintärkeää opastaa kotiväkeä kaikis-
sa tilanpidon kysymyksissä. Heikura myös puhui valtiopäivillä painokkaasti kaskiviljelyn jatkamisen puo-
lesta, sillä piti sitä Itä-Suomen hallanaroille maille ja karjanhoitoon keskittyneelle maataloudelle luonnolli-
sena ja välttämättömänä. 

 

DNA-testien kertomaa  

VALTIOPÄIVÄMIEHEN KIRJEITÄ KOTIIN 

Alla oleva Y-dna-tieto esittää miten Raimo ja minä olemme kaukaista sukua Samuel Morsen 
kanssa. Yhteinen esi-isä on 1550 vuotta ennen ajanlaskua. 

 



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 66. 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. 
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Lippis   12,00 € 
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Ignatius Uutiset  

Sukutuotteita verkkokaupasta 
Lieksan historiaa 

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 € 

Urheilukassi  37,00 € 
musta, sininen, punainen  

UUSI TUOTE 

Lieksan historiaa 

Linja-auto asema ja  

Esson huoltoasema 

Taksiautoja Kulman kohdalla  

Torikahvila ja taksiasema 

Lieksan vesitorin betonivalu 

Jätkänpatsaan paljastus 

Pielisjärven Osuusliike 1927 



 

 

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. 
 

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 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  

 

Rauhallista Joulua 

 

 Tapio Koivula     Raimo Koivula 

 puheenjohtaja  sihteeri    

Ignatius Uutiset  

Jäsenmaksu vuodelle 2023  
 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n vuoden 2023 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 erkkiä 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. 


