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Hyvät sukuseuran jäsenet ja muut sukuun kuuluvat !
Lähestymme TEITÄ näin ensimmäisellä sukuseuratiedotteella. Tiedotteessa
pyrimme kertomaan ajankohtaisimmat asiat sukuseuran alkutaipaleelta ja
lähiaikojen toiminnasta. Tavoitteena on lähettää jäsentiedotteita kun asiaa
ilmenee. Lähetämme tiedotteen sähköpostina niille joiden osoite meillä on
tiedossa ja kirjepostina kaikille muille. Jäsentiedotusta tulee sukuneuvosto
tulevaisuudessa hoitamaan myös avattavien internet- kotisivujen kautta.
PIELISJÄRVEN IGNATIUSTEN SUKUSEURA YHDISTYSREKISTERIIN
Kolin Alamajalla 5.7.-08 pidetyssä seuran perustavassa kokouksessa
päätettiin perustaa sukuseura, jonka nimeksi tuli Pielisjärven
Ignatiusten Sukuseura. Samalla päätettiin hakea seura
yhdistysrekisteriin. Kokouksessa valitun sukuneuvoston
valmistelemat hakuasiakirjat jätettiin Pohjois-Karjalan Maistraattiin
25.11.-08. Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksellään 12.3.-09
hyväksynyt sukuseuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin. Päätös
mahdollistaa sukuseuran toiminnan täysipainoisen käynnistämisen.

Sukuseuran perustava kokous Kolin Alamajalla 5.7.-08. Seuralle
valittu puheenjohtaja Hannu Koivula johti puhetta myös
perustavassa kokouksessa.

SUKUSEURAN TOIMIHENKILÖT JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA
Sukuseuran perustava kokous ja sukuneuvosto ovat valinneet
seuralle seuraavat toimihenkilöt sukukokouskaudelle 2008-2012:
Puheenjohtaja
Osoite:
Puhelin:
Email:

Hannu Koivula
Sankkilantie 5 C 21,
81720 Lieksa
050-4063777
hannu.koi@csi.fi

Varapuheenjohtaja Yrjö Koivula
Osoite:
Torpantie 23,
80130 Joensuu
Puhelin:
0500-649435
Email:
yrjo.koivula@marjakka.fi
Sihteeri
Osoite:
Puhelin:
Email:
Taloudenhoitaja/
jäsensihteeri
Osoite:
Puhelin:
Email:

Raimo Koivula
Jyskynkuja 1 A 2,
80140 Joensuu
050-5598201
raimokoivula@hotmail.com

Virpi Maisala
Sulakekatu 12,
04400 Järvenpää
050-3004767
virpi.maisala@keto.fi

Sukuneuvoston jäsen Anna-Maija Martelin
Osoite:
Kaitaankulma 6 C 3,
02360 Espoo
Puhelin:
050-5365661
Email:
annamaija.martelin@gmail.com
Tilintarkastaja
Osoite:

Anneli Kotisaari
Nuottakuninkaantie 6 B 14,
02230 Espoo

Email:

ea.kotisaari@gmail.com

SUKUSEURAN PANKKITILI AVATTU LIEKSAN OSUUSPANKKIIN
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y:lle on avattu yritystili Lieksan
Osuuspankkiin. Tilinumero on 534307-292134.
Tilinkäyttäjänä toimii taloudenhoitaja Virpi Maisala.
SUKUSEURALLE OMAT INTERNET-KOTISIVUT
Sukuneuvosto on valmistelemassa seuran omien internet-kotisivujen
avaamista. Kotisivuilta saa tietoa Ignatius- suvun vaiheista ja
ajankohtaisesta seuran toiminnasta. Kotisivujen kautta on
mahdollista hakea myös sukuseuran jäsenyyttä.
ILMOITA TOIMIVA SÄKÖPOSTIOSOITTEESI
Sukuseuran tavoitteena on jäsenluettelon lisäksi koota myös luettelo
jäsenten sähköpostiosoitteista. Sähköinen tiedottaminen on nopea ja
edullinen muoto yhteydenpidossa, siksi seura haluaa kehittää sitä.
Seuran perustavassa kokouksessa oli osanottajilla mahdollisuus
ilmoittaa myös sähköpostiosoitteensa. Monet meistä sen tekivätkin.
Kokouksesta on jo kulunut aikaa ja elämäntilanne sekä
sähköpostiosoite on saattanut muuttua. Jos osoite on muuttunut,
pyydämme, että ilmoittaisitte siitä sihteerille.
SUKUSEURAN JÄSENMAKSUT V. 2009
Sukuseuran perustava kokous päätti vuosittaisen jäsenmaksun
määräksi sukukokouskaudelle 2008-2012 10 €/jäsen. Ensimmäinen
jäsenmaksu kerätään jäseniltä vuonna 2009.
Sukuseuraan voi yhdellä kertaa maksaa myös ainaisjäsenmaksun,
joka on vuosittainen jäsenmaksu 15-kertaisena.
Lähetämme liitteenä esitäytetyn viitesiirtolomakkeen, jolla
jäsenmaksun voi suorittaa sukuseuran tilille. Lomaketta tulee
jäsenten täydentää puuttuvien tietojen osalta. Muistakaa mainita
lomakkeessa jäsenmaksun suorittavan/vien henkilön/iden nimet.
JÄSENHANKINTA
Sukuseuran jäseniksi katsotaan tällä hetkellä kuuluvan perustavassa
kokouksessa mukana olleet 39 Ignatius- sukuun kuuluvaa 15 vuotta
täyttänyttä henkilöä.
Tavoitteena voidaan pitää, että sukuseuran jäseniksi liittyisivät
ensisijaisesti Pielisjärven Ignatius- sukuun kuuluvat Koivula, Pajula
ja Ignatius- nimisiin sukuhaaroihin kuuluvat henkilöt.
Sääntöjen mukaan ”Sukuseuran varsinaiseksi 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.
Sukuseuran uudet jäsenet hyväksyy sukuneuvosto. Jäsenyys alkaa
kun sukuneuvosto on hyväksynyt jäsenen. Jäseneksi hakeminen voi
tapahtua liitteenä seuraavalla hakulomakkeella. Hakulomaketta saa
kopioida tarpeen mukaan. Hakemisen voi tehdä tulevaisuudessa
myös seuran internet- kotisivuilta löytyvällä hakulomakkeella.
SUVUN VANHIMPIEN HAASTATTELUT
Sukuneuvosto kokouksessaan marraskuussa keskusteli mm. suvun
vaiheiden ja tarinoiden kokoamisesta ja tallentamisesta. Tällöin
päätettiin, että Yrjö Koivula ja Anna-Maija Martelin käynnistävät
suvun vanhimpien haastattelut.
Haastattelujen satoa saamme nähdä ja kuulla seuraavassa suvun
tapaamisessa. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan.
SUKUTAPAAMINEN V. 2010
Suvun serkkujen tapaamiset ovat eri muodoissaan jatkuneet jo
kauan. Mainituista tapaamisista, ”Serkkukesteistä”, sai alkunsa myös
ajatus sukuseuran perustamisesta.
Sukukokous kutsutaan sääntöjen mukaan koolle viiden vuoden
välein. Seuraavan sukukokouksen aika on v. 2012. Muita
sukutapaamisia eri muodoissa ja kokoonpanoissa voidaan tietenkin
järjestää kokousvuosien välissä. ”Serkkukestit” on yksi tapaamisen
muoto. Ehkäpä myös niissä merkeissä vielä tavataan.
Sukuneuvosto keskusteli toukokuun alun kokouksessaan seuraavasta
suuremmasta sukutapaamisesta ja päätti kutsua koolle koko
suvun tapaamisen heinä- elokuun vaihteen tienoilla v. 2010. Paikka,
tarkempi ajankohta, ohjelma ja tapahtumakulut selviävät myöhemmin.
Paikkavaihtoehtona oli alustavasti keskusteluissa esillä Lieksan
Ruunaa monipuolisine palveluineen. Tapaamisen kantavana
aiheena tulee olemaan ”Pielisjärven Ignatius-suvun vaiheet ja
tarinat” joita ollaan parhaillaan kokoamassa.

Ignatius-sukuun kuuluvat 39 henkilöä kokoontuivat Kolilla 5.7.-08
aluksi Marja-Leena ja Yrjö Koivulan kauniiseen kesäpaikkaan
Koivusärkkään.
Tapaamisiin !

Hannu Koivula
puheenjohtaja
Sankkilantie 5 C 21, 81720 Lieksa
Puh. 050-4063777
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Raimo Koivula
sihteeri
Jyskynkuja 1 A 2, 80140 Joensuu
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