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Hyvät sukulaiset !
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran toinen viiden vuoden sukukokouskausi 2013-2017
on alkanut. Seura on saanut samalla uudet puheenjohtajat. Vetovastuun puheenjohtajana
on ottanut Tapio Koivula ja varapuheenjohtajana Anna- Maija Martelin.

Puheenjohtajat Tapio Koivula
ja Anna-Maija Martelin

Sukuseuran muut toimihenkilöt vas. sukuneuvoston jäsen Seija Hartikainen, taloudenhoitaja Hannu Koivula, sukutietokannan ylläpitäjä Anneli Kotisaari, sihteeri Raimo
Koivula, sukuneuvoston jäsen Mika Pajula ja toiminnan tarkastaja Helka Nevalainen.

Sukuneuvosto järjestäytyi jo viime vuoden puolella. Neuvoston ensimmäisen varsinaisen
toiminnan suunnittelukokous pidettiin Joensuussa 14.4.2013.

Sukuneuvoston kevään kokous järjestettiin Marja ja Raimo Koivulan kotona
Joensuussa. Kokousta pohjustettiin ruokailulla.
Osanottajat vas. Raimo Koivula, Tapio Koivula, Hannu Koivula ja Seija Hartikainen.
Anna-Maija Martelin osallistui kokoukseen Skype-yhteyden kautta.

Uuden sukukokouskauden alkaessa myös sukutiedote on saanut uuden ilmeen.
Se muistuttaa lehteä, jonka voi säilyttää nykyistä helpommin vaikka piirongin laatikossa.
Sieltä se on helposti saatavissa virkistämään muistia mm. tulevista tapahtumista,
myyntituotteista, jäsenmaksuista jne.
Lähetämme tiedotteen aiemman käytännön mukaisesti sähköpostina niille joiden osoite on
tiedossamme ja kirjepostina kaikille muille. Tiedotteeseen voi tutustua myös seuran
internet- kotisivuilta osoitteesta www.ignatius-suku.org

SUKUSEURAN JÄSENMAKSUT V. 2013
Sukukokous päätti säilyttää jäsenmaksun myös alkaneella sukukokouskaudella
samansuuruisena kuin edellisellä kaudella. Vuosittainen jäsenmaksu on siis edelleen
10 €/henkilö. Sukuseuraan voi yhdellä kertaa maksaa myös ainaisjäsenmaksun, joka on
vuosittainen jäsenmaksu 15-kertaisena, eli 150 €/jäsen.
Vuoden 2013 jäsenmaksu pyydetään suorittamaan seuran pankkitilille Pielisen
Osuuspankkiin. Seuran pankkiyhteys on:
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry tilinumero FI26 5343 0720 0921 34.
Maksun voi suorittaa joko verkkopankin kautta tai tilisiirtolomakkeella.
Muutamalta jäseneltä on unohtunut maksaa vuoden 2012 jäsenmaksu. Sen voi hoitaa
vuoden 2013 suorituksen yhteydessä. Tarkasta onko sinun maksusi kunnossa ?
Muistakaa mainita maksamisen yhteydessä jäsenmaksun suorittavan/ suorittavien
henkilöiden nimet.

TERVETULOA SUKUSEURAN JÄSENEKSI !
Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 59. Sukuneuvosto toivoo, että erityisesti sukuun
kuuluvat päättäisivät liittyä nykyistä lukuisammin seuramme jäseneksi.

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 ohessa seuraavalla Jäsenhakemussukukysely- lomakkeella. Täytetty lomake tulee toimittaa seuran sihteeri Raimo Koivulalle
joko sähköpostina tai kirjepostina. Sihteerin yhteys- ja osoitetiedot löytyvät ohessa
seuraavasta toimihenkilöluettelosta. Myös seuran internet- kotisivuilta löytyy lomake jota
voi käyttää. Täytetty Jäsenhakemus-sukukyselylomake ohjautuu klikkaamalla suoraan
sihteerin sähköpostiin.
Sukutietojen kokoaminen on seuran kannalta tärkeää. Siten saadaan tietoa suvun
vaiheiden tutkimista varten. Jos emme saa teiltä tietoja on vaikeaa jatkaa tutkimustyötä.
Sukututkimus on seuran eräs tärkeimmistä tehtävistä. Meitä jokaista kiinnostaa sukumme
menneisyys.
Jäsenhakemus- sukukyselylomaketta täytetään vain niillä tiedoilla, jotka jokaisen jäsenen
on helppo löytää. Vaikeat kohdat jätetään täyttämättä.
Huom !
Lomake, jos se koskee vain sukutietoja, pyydämme lähettämään suoraan Anneli
Kotisaaren sähköpostiin osoitteeseen ea.kotisaari(at)gmail.com.

PIELISJÄRVEN IGNATIUSTEN 300-VUOTISJUHLA-TAPAAMINEN
PAJARINHOVISSA KITEELLÄ KESÄLLÄ 2015
Pielisjärven Ignatiusten suvun tutkimustietojen mukaan ensimmäiset kirjaukset Ignatiussuvusta löytyvät Kiteeltä vuonna 1715.
Sukuneuvosto päätti kokouksessaan 14.4.-2013 aloittaa seuraavan suvun tapaamisen
valmistelut. Tapaaminen päätettiin kutsua koolle 300-vuotisjuhlavuoden merkeissä Kiteen
Puhoksessa sijaitsevaan Matkailukeskus Pajarinhoviin 4-5.7. 2015.
Tapaamisen pääteemana tulee olemaan ”Pielisjärven Ignatius-suvun vaiheet”.
Matkailukeskuksesta varataan tarpeellinen määrä tapahtumaan tarvittavia toiminta- ja
majoitustiloja.
Tarkemmasta ohjelmasta neuvosto päättää myöhemmin.

Hotelli ja ravintola

Vesipuisto

Eläinpuisto jossa yli 40 eläinlajia

Tanssipaviljonki

Luksusmökkejä

Myymälä

Aquapark

Ravintola

TUTUSTU SEURAN INTERNET-KOTISIVUIHIN
Sukuseuran internet-kotisivut sijaitsevat osoitteessa www.ignatius-suku.org Sivuja
päivitetään ja kehitetään. Piipahda riittävän usein tutustumassa sivujen tarjoamiin
palveluihin.

SEURAN MYYNTITUOTTEITA EDELLEEN SAATAVANA KOKO
PERHEELLE SEKÄ LAHJAKSI SUKULAISILLE JA YSTÄVILLE
Sukuneuvosto on sopinut Artjärvellä toimivan demeLLe oy:n kanssa Pielisjärven
Ignatiuksen Sukuseuran tunnuslogoilla varustettujen sukuseuran myyntituotteiden
valmistamisesta ja toimittamisesta niitä haluaville. Saatavana on seuraavia tuotteita:
T- paita
15,00 €/kpl Lasten koot sekä peruskoot S -XXL
(Nähtävänä musta ja punainen. Saatavissa myös muita värejä ja lasten kokoja vuosien
mukaan 1 vuodesta alkaen sekä suuria kokoja viiteen XXXXXL:n saakka)
XXXL= 17,00 €
XXXXL= 19,00 €
XXXXXL= 21,00 €.
Kahvimuki

12,00 €/kpl (Valkoista posliinia)

T-paitoja eri väreissä

Kahvimuki

Ostoskasseja eri väreissä

Ostoskassi 10,00 €/kpl (Punainen, atollin sininen, tumman sininen, musta, oranssi ja
limenvihreä)
Tilauksen myyntituotteista voi tehdä sihteeri Raimo Koivulalle puh. +358505598201 tai
sähköpostilla raimokoivula(at)hotmail.com Samalla tilaajaa pyydetään maksamaan
tuotteen/iden hinta seuran pankkitilille Pielisen Osuuspankkiin nro FI26 5343 0720 0921
34. Kun sihteeri saa tilauksen, niin hän lähettää sen edelleen yritykselle. Yritys valmistaa
tuotteet ja toimittaa ne tilaajalle postin välityksellä.
Myyntituotteina on saatavana edelleen myös Anna-Maija Martelin nauhoittamat äitinsä,

sukuseuran vanhimman, Mirjam Miettisen videohaastattelun osat I ja II DVD-versiona.
I osan pituus on 1,19 tuntia ja II osan 40 minuuttia.
Sekä I, että II osan hinta on 16,05 €. Tilauksen voi tehdä puheenjohtaja Tapio Koivulalta
puh. +358400874953 tai sähköisesti osoitteesta kotapsa(at)gmail.com

HAASTATTELUJA, KUVIA JA TARINOITA
Sukulaisilta toivotaan edelleen 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 on valmis auttamaan tarvittaessa haastattelusuunnitelmien tekemisessä.
Yhteystiedot löytyvät toimihenkilöluettelosta.
Sukuneuvostossa 18.11. todettiin, että kuvallista aineistoa on jo jonkin verran saapunut.
Lisää odotellaan. Haastatteluissa korostetaan itsehaastattelujen mahdollisuutta ja
ryhmäkeskusteluja, jotka voisi taltioida myös DVD-muotoon.
Sukuun liittyvät haastattelut, vanhat valokuvat ja tarinat sekä muu aineisto tulee toimittaa
puheenjohtaja Tapio Koivulalle. Aineistoa voi lähettää joko sähköisessä muodossa
sähköpostina, kirjepostina tai suoraan käteen toimittamalla. Puheenjohtajan yhteystiedot
löytyvät toimihenkilöluettelosta.

Esimerkkejä vanhoista valokuvista, jotka on poimittu sukuseuran kotisivuilta

ILMOITA YHTEYSTIETOMUUTOKSISTA
Pyydämme, että ilmoittaisit mahdollisista osoite ja sähköposti- tietojen muutoksista
sihteerille.
Sukuneuvosto kokoontuu seuraavan kerran Anna-Maija Martelinin kotona Espoossa
sunnuntaina 13.10.2013. Seuraava sukutiedote lähetetään kokouksen jälkeen.
Hyvän kesän toivotuksin !

Tapio Koivula
puheenjohtaja

Raimo Koivula
sihteeri

