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Hyvät sukulaiset ja muut sukuseuratyöstä kiinnostuneet!
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran vuoden toinen tiedote kertoo viime kesän
onnistuneesta sukutapaamisesta Ruunaalla Lieksassa, ajankohtaista tietoa
seuran toiminnasta, jäsenmaksuista, jäsenhankinnasta, internet- kotisivuista
sekä vuonna 2012 järjestettävästä seuraavasta sukukokouksesta ja suvun
tapaamisesta. Ikävänä asiana kerrotaan sukuseuran vanhimman kuolemasta.
Sukuneuvosto on kokoontunut edellisessä tiedotteessa kerrotun kevään
kokouksen lisäksi kaksi kertaa. Kesän kokous järjestettiin Raunin majalla
Ruunaalla sukutapaamisen yhteydessä 31.7. ja syksyn kokous Anna-Maija
Martelinin kotona Espoossa 31.10.
Lähetämme tiedotteen aiemman käytännön mukaisesti sähköpostina niille
joiden osoite on tiedossamme ja kirjepostina kaikille muille. Tiedotteeseen voi
tutustua myös seuran internet- kotisivuilta.

PIELISJÄRVEN IGNATIUKSET RUUNAAN KOSKILLA

Sukuseuran vuoden toiminnan kohokohta, Sukutapaaminen
Lieksan Ruunaalla 31.7.-1.8., oli kaikin puolin onnistunut ja
mieleen painuva tilaisuus. Ensimmäistä kertaa Pielisjärven Ignatiussuvun eri sukuhaaroihin kuuluvat Ignatiukset, Koivulat ja Pajulat
olivat koolla yhteensä 53 osanottajan voimalla. Ohjelmaa oli
sopivasti, käytiin mielenkiintoisia keskusteluja, ruoka maistui ja oli
muutenkin hauskaa. Hyvä ME ! Ryhmäkuva. Taustalla Raunin maja.

SUKUSEURAN JÄSENMAKSUT V. 2010
Sukuseuran jäsenet ovat erittäin tunnollisesti suorittaneet seuran
jäsenmaksun vuodelta 2010. Vain vajaalla kymmenellä on maksu
enää suorittamatta 15.11.-10. Tarkista onko kohdallasi maksu jo
hoidettu.
Jäsenmaksun vuosittainen määrä on 10 €/henkilö.
Maksun voi suorittaa myös ainaisjäsenmaksuna, joka on 150€/jäsen.
Jäsenmaksu pyydetään suorittamaan seuran pankkitilille Lieksan
Osuuspankkiin. Seuran pankkiyhteys on: Pielisjärven Ignatiusten
Sukuseura ry tilinumero 534307-292134.
Maksun voi suorittaa joko verkkopankin kautta tai tilisiirtolomakkeella.
Muistakaa mainita maksamisen yhteydessä jäsenmaksun
suorittavan/ suorittavien henkilöiden nimet.

Ruoka maistuu Ravintola Akanvirrassa Ruunaan tapaamisessa.

UUSI JÄSENLOMAKE KÄYTTÖÖN
Seuran jäsenmäärä kasvaa. Se on tällä hetkellä jo 58.
Sukuneuvosto hyväksyi syksyn kokouksessaan uuden jäsenlomakkeen, jolla haetaan sukuseuran jäsenyyttä. Lomakkeella seura
kokoaa välttämättömien jäsentietojen lisäksi myös lisätietoja sukuun
kuuluvista. Tietoja voidaan käyttää mm. kotisivujen kehittämisessä
ja sukututkimustyössä.
Erityisen huolella pyydetään täyttämään lomakkeeseen hakijaa
itseään koskevat tiedot ja mahdollisuuksien mukaan myös muut
pyydetyt tiedot.
Sukuneuvosto pyytää, että nyt hyväksytyn lomakkeen täyttäisivät

lisätietojen osalta myös jo aiemmin seuraan hyväksytyt jäsenet ja
toimittaisivat sihteerille joko sähköisesti tai kirjepostina.
Lomake tulee sukuseuran kotisivuille, jossa sen voi täyttää ja
toimittaa sähköisesti klikkaamalla sihteerin sähköpostiin.
Sukuseuran sääntöjen mukaan seuran jäseneksi voidaan
hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö joka isän tai äidin
puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen
liittynyt. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu henkilö joka on
kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.
Sukuneuvosto toivoo, että mahdollisimman moni seuran
yhteyslistalla oleva ja sukuun kuuluva hakisi seuran jäsenyyttä.

”Jo Karjalan kunnailla lehtii puu...”kajahtaa Sukutapaamisessa.
Yhteislaulujen vetäjät Mia ja Raimo Koivula.

SUKUSEURAN INTERNET- KOTISIVUT
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran internet- kotisivut löytyvät
osoitteesta www.ignatius-suku.org
Kotisivujen päivittäjänä ja ylläpitäjänä toimii Lars J W Holm
yhteistoiminnassa Anneli Kotisaaren ja Tapio Koivulan kanssa.
Sivujen tavoitteena on toimia sukuseuran tärkeänä tiedotus ja
keskustelukanavana jäsenten, sukuun kuuluvien ja seuratyöstä
kiinnostuneiden välillä.
Viime kesänä kotisivuilla ilmenneet ongelmat ovat poistuneet ja
nykyisin ne palvelevat sukua entistä monipuolisemmin. Sivujen
kehittäminen jatkuu ja niitä päivitetään säännöllisesti.
Käykää tutustumassa ja osallistukaa niiden kautta.

Seuraavaksi tavoitteena on sivujen tietojen ja kuvagallerioiden
täydentäminen Pielisjärven Ignatius-suvun eri sukuhaarojen
(Ignatiukset, Koivulat, Pajulat)osalta.
Sukulaisilta toivotaan aktiivisuutta, jotta saisimme koottua
mahdollisimman kattavasti sekä kirjallista että kuvallista aineistoa
sukuun kuuluvien eri sukuhaarojen vaiheista.
Sukuun liittyvät vanhat valokuvat ja tarinat sekä muu
sivuille tarkoitettu aineisto tulee toimittaa puheenjohtaja Hannu
Koivulalle. Aineistoa voi lähettää joko sähköisessä muodossa
sähköpostina, kirjepostina tai suoraan käteen toimittamalla.
Puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät toimihenkilöliitteestä.

Rauni Hietasen ohjaama Karhunjahtikuvaelma
vauhdissa Ruunaalla.

SUKUKOKOUS JA SUKUTAPAAMINEN V. 2012 KOLILLA
Sukuneuvosto päätti syksyn kokouksessaan kutsua Pielisjärven
Ignatiusten Sukuseuran seuraavan Sukukokouksen ja
Sukutapaamisen Kolille elokuun ensimmäisenä lauantaina
vuonna 2012.
Kokouspaikasta ja muusta tapahtumaohjelmasta kerrotaan
myöhemmin.
Toivomme sukuun kuuluvien varaavan jo nyt päivän yhteiseen
tapaamiseen.

SEURALLE OMA TUNNUS
Sukuneuvosto on pyytänyt lieksalaiselta graafisen alan taitajalta
Heikki Elmeeltä ehdotuksen sukuseuran tunnuksen valmistamisesta.
Neuvosto käsittelee ehdotusta kevään 2011 kokouksessaan.

SUKUSEURAN VANHIN ON POISSA
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran vanhin jäsen Vieno Vallimies

(os. Koivula) on kuollut Lieksassa 12.10. Hänet haudattiin Lieksan
hautausmaalle aviomiehensä Martin viereen 23.10. läheisten
suvun jäsenten saattamana. Sukuneuvosto laski seuran puolesta
kukkalaitteen hänen haudalleen.

Serkut Vienon haudalla Lieksassa 23.10.2010

MIRJAM MIETTISEN VIDEOHAASTATTELUSTA CD
Sukuun kuuluvilla on mahdollisuus hankkia omaan käyttöönsä
Ruunaan sukutapaamisessa esitetty Mirjam Miettisen
videohaastattelu Koivulan suvun vaiheista I osa CD-versiona.
Haastattelun pituus on 1,19 tuntia. Tilauksen voi tehdä
puheenjohtaja Hannu Koivulalta.

ILMOITA YHTEYSTIETOMUUTOKSISTA
Pyydämme, että ilmoittaisit mahdollisista yhteystietomuutoksistasi
(sähköposti tai osoite) sihteerille.
Joulun odotusta!
Hannu Koivula
puheenjohtaja

Raimo Koivula
sihteeri

