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Hyvät sukulaiset ja muut sukuseuran toiminnasta kiinnostuneet !
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran vuoden ensimmäisestä tiedotteesta löytyy
ajankohtaista tietoa seuran alkaneen vuoden toiminnasta, jäsenmaksuista,
jäsenhankinnasta, internet- kotisivuista sekä alustavaa tietoa vuoden 2012
toiminnan kohokohdasta, Sukutapaamisesta ja Sukukokouksesta Kolilla,
Lieksassa.
Sukuneuvoston kevään kokous pidettiin Joensuussa Raimo Koivulan kotona
21.5. Merkittävimpinä asioina neuvosto hyväksyi seuralle oma tunnuslogon,
jonka kotisivuversion näette tämän tiedotteen yläosassa. Lisäksi valmisteltiin
tulevaa Sukutapaamista ja Sukukokousta, käsiteltiin seuran menneen vuoden
vuosikertomus, tilinpäätös sekä alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Vuosikertomukseen ja toimintasuunnitelmaan voitte tutustua
seuran kotisivuilta. Todettiin, että sukuseuran jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Se
on tällä hetkellä jo 58.
Lähetämme tiedotteen aiemman käytännön mukaisesti sähköpostina niille
joiden osoite on tiedossamme ja kirjepostina kaikille muille. Tiedotteeseen voi
tutustua myös seuran internet- kotisivuilta.

SUKUSEURAN JÄSENMAKSUT V. 2011
Sukuseuran perustava kokous päätti vuosittaisen jäsenmaksun
määräksi sukukokouskaudelle 2008-2012 10 €/henkilö.
Sukuseuraan voi yhdellä kertaa maksaa myös ainaisjäsenmaksun,
joka on vuosittainen jäsenmaksu 15-kertaisena, eli 150 €/jäsen.
Vuoden 2011 jäsenmaksu pyydetään suorittamaan seuran
pankkitilille Lieksan Osuuspankkiin. Seuran uusi IBANpankkiyhteys on: Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry tilinumero
FI26 5343 0720 0921 34.

Maksun voi suorittaa joko verkkopankin kautta tai
tilisiirtolomakkeella.
Liite nro 1
Muistakaa mainita maksamisen yhteydessä jäsenmaksun
suorittavan/ suorittavien henkilöiden nimet

UUSIA JÄSENIÄ ODOTETAAN SEURAAN
Sukuseuran jäseneksi pääsee hakemalla seuran jäsenyyttä ohessa
seuraavalla liittymislomakkeella. Jäsenhakemus tulee toimittaa
seuran sihteeri Raimo Koivulalle joko sähköpostina tai kirjepostina.
Sihteerin yhteys- ja osoitetiedot löytyvät ohessa seuraavaasta
toimihenkilöliitteestä. Myös seuran internet- kotisivuilta löytyy
liittymislomake jota voi käyttää. Täytetty hakulomake ohjautuu
klikkaamalla suoraan sihteerin sähköpostiin.
Liite nro 2
Sukuseura kokoaa jäseniltään myös laajempia tietoja heidän
lähisukulaisistaan ja muista läheisistään. Tiedot helpottavat
sukututkimusta, joka on eräs merkittävistä seuran tehtävistä.
Tarkoitusta varten on valmistettu jäsentietolomake, jonka toivomme
kaikkien seuran jäsenten täyttävän ja toimittavan sihteerille. Myös
tämä lomake löytyy seuran kotisivuilta ja se ohjautuu sieltä
täytettynä klikkaamalla suoraan sihteerin sähköpostiin.
Liite nro 3

Sukuneuvosto kokoontui Joensuussa Raimo Koivulan kotona 21.5.
Vas. Anna- Maija Martelin, Raimo Koivula, Yrjö Koivula ja Hannu
Koivula. Virpi Maisala osallistui kokoukseen Skype- yhteyden
kautta.

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 sukuseuran toiminnasta.
Sukuneuvosto toivoo, että mahdollisimman moni seuran yhteyslistalla oleva ja sukuun kuuluva hakisi seuran jäsenyyttä.

SUKUSEURAN INTERNET- KOTISIVUT JA NIIDEN
TÄYDENTÄMINEN
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran internet- kotisivut ovat
viime vuoden virusongelmien jälkeen taas avautuneet entistä
monipuolisempina osoitteessa www.ignatius-suku.org
Käykää katsomassa.
Internet-kotisivujen tavoitteena on antaa mahdollisimman selkeä
kuva Pielisjärven Ignatiuksen Sukuseurasta, suvun vaiheista ja
ajankohtaisesta toiminnasta.
Kotisivut tulevat toimimaan sukuseuran tärkeänä tiedotus ja
keskustelukanavana jäsenten, sukuun kuuluvien ja seuratyöstä
kiinnostuneiden välillä.
Sivuilta löytyy tilaa suvun vaiheita ja tapahtumia käsittelevälle
aineistolle sekä ajankohtaiselle tiedolle.
Tavoitteena on jatkaa sivujen ja kuvagallerioiden täydentämistä eri
sukuhaarojen tiedoilla.

HAASTATTELUJA, KUVIA JA TARINOITA

Sukulaisilta toivotaan aktiivisuutta, jotta saisimme koottua
mahdollisimman kattavasti niin haastatteluihin perustuvaa kuin
myös kirjallista ja kuvallista aineistoa Pielisjärven Ignatiusten
sukuun kuuluvien eri sukuhaarojen vaiheista. Anna- Maija Martelin
sukuneuvostosta haluaa olla auttamassa tarvittaessa
haastattelusuunnitelmien tekemisessä. Hänen yhteystietonsa
löytyvät liitteenä seuraavasta toimihenkilöliitteestä.

Sukuun liittyvät haastattelut, vanhat valokuvat ja tarinat sekä muu
aineisto tulee toimittaa puheenjohtaja Hannu Koivulalle. Aineistoa
voi lähettää joko sähköisessä muodossa sähköpostina, kirjepostina
tai suoraan käteen toimittamalla. Puheenjohtajan yhteystiedot
löytyvät toimihenkilöliitteestä.

PIELISJÄRVEN IGNATIUSTEN SUKUKOKOUS JA
SUVUN TAPAAMINEN KOLILLA, LIEKSASSA 2012
Sukuneuvosto jatkoi toukokuun kokouksessaan tulevan
sukukokouksen valmistelua. Kokous ja suvun tapaaminen tullaan
järjestämään Kolilla, Lieksassa lauantaina 4.8.2012.
Kokouspaikkana tulee olemaan Sokos-Hotelli Koli, josta tullaan
varaamaan kokoustilojen ja ruokailun lisäksi tarvittaessa myös
majoitusta kauempaa tuleville. Varsinaisten kokousasioiden lisäksi
tullaan tilaisuuteen pyytämään myös valmisteltu puheenvuoro
sukututkimuksesta.

Sukukokouksen ohessa tullaan järjestämään myös viihteellisempi
suvun tapaaminen. Eräänä vaihtoehtona selvitetään laivaristeilyä
Kelvänsaareen.
Tarkemmista ajankohdista ja ohjelmista sukuneuvosto päättää
tulevissa kokouksissaan. Niistä kerrotaan myöhemmin.

SEURALLE OMA TUNNUS
Sukuneuvosto hyväksyi kevään kokouksessaan seuralle oman
tunnuslogon, jonka on suunnitellut Heikki Elme Lieksasta.
Elme perustelee logon aihevalintaa seuraavasti: ”Seuran logossa
lintu kuvaa synnyinsijoilleen palaavaa, kotiseutu-uskollista
pesänrakentajaa. Linnun suunta vasemmalta oikealle kuvaa
eteenpäin pyrkivää ja nousujohteista suuntaa. Värit sininen ja
tekstin harmaat sävyt kuvaavat harmoniaa menneisyyden ja
nykypäivän välillä.”

Tunnuslogoa tulee sukuseura käyttämään mm. kaikissa virallisissa
asiakirjoissa, internet- kotisivuilla, tiedotteissa, seuramuistoissa jne.

OSTOSKASSEJA JA T-PAITOJA SEURAMUISTOIKSI
Sukuneuvosto on päättänyt ryhtyä selvittämään juuri hyväksytyillä
sukuseuran tunnuslogolla varustettujen seuramuistojen hankintaa
myyntiartikkeleiksi. Ostoskasseiksi tarkoitetut kangaskassit ja Tpaidat ovat ensimmäisinä hankintalistalla.

ILMOITA YHTEYSTIETOMUUTOKSISTA
Pyydämme, että ilmoittaisit mahdollisista yhteystietomuutoksistasi
(sähköposti tai osoite) sihteerille.
Hyvän kesän toivotuksin !
Hannu Koivula
puheenjohtaja
Liitteet:

-Tilisiirtolomake
-Jäsenhakulomake
-Jäsentietolomake
-Toimihenkilöt

Raimo Koivula
sihteeri

