Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y.
Sukuneuvosto

Tiedote nro 2/-09
13.11.2009

Hyvät sukuseuran jäsenet, muut sukuun kuuluvat ja sukuseuratyöstä
kiinnostuneet !
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran järjestyksessä toiseen tiedotteeseen olemme
koonneet ajankohtaista tietoa seuramme toiminnan käynnistymisestä,
jäsenhankinnasta, internet- kotisivujen avautumisesta sekä vuoden 2010
Sukutapaamisesta.
Sukuneuvosto on kokoontunut kuluvana vuonna kaksi kertaa.
Kevään kokous pidettiin Joensuussa 8.5. Yrjö Koivulan kotona ja syksyllä
kokous järjestettiin Espoossa Anna-Maija Martelinin kotona 11.10.
Lähetämme tiedotteen aiemman käytännön mukaisesti sähköpostina niille
joiden osoite on tiedossamme ja kirjepostina kaikille muille. Tiedotteeseen voi
tutustua myös seuran internet- kotisivuilta.

Sukuneuvosto kokoontui 11.10.-09 Anna-Maija Martelinin kauniissa kodissa
Espoossa. Vas. Raimo Koivula, Anna-Maija Martelin, Virpi Maisala sylissä
tyttärensä Liisi, Yrjö Koivula ja Hannu Koivula.

SUKUSEURAAN HYVÄKSYTTIIN 40 JÄSENTÄ
Sukuneuvosto hyväksyi syksyn kokouksessaan seuraan 40 jäsentä.
Kokouksen jälkeen on neuvostolle saapunut jo uusia
jäsenhakemuksia käsittelyä varten.
Sukuneuvosto on todennut, että sukuseuran jäseneksi voidaan
hyväksyä henkilöt jotka ovat hakeneet seuran jäsenyyttä sekä
maksaneet sukukokouksen päättämän jäsenmaksun.
Jäseneksi voi hakea joko ohessa seuraavalla liittymislomakkeella,
jonka voi toimittaa seuran sihteerille joko sähköpostina tai
kirjepostina. Myös internet- kotisivuilta löytyy liittymislomake jota
voi käyttää.
Sukuneuvosto toivoo, että mahdollisimman moni seuran
yhteyslistalla oleva ja sukuun kuuluva hakisi seuran jäsenyyttä ja
suorittaisi jäsenmaksun.
Jäsenmaksun voi suorittaa seuran tilille vuosittaisjäsenmaksuna
(10 €/hlö) tai ainaisjäsenmaksuna (150 €/hlö). Seuran pankkiyhteys
on: Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry Lieksan Osuuspankki
tilinumero 534307-292134.

JÄSENLUETTELOTIEDOT AJAN TASALLE
Sukuseuran sääntöjen mukaan sukuneuvoston tehtävänä on pitää
jäsenluetteloa. Luettelon ylläpitämiseen tarvitaan jokaisesta
jäsenestä tiedot jotka saadaan jäsenneksiliittymislomakkeesta.
Osa syksyn kokouksessa hyväksytyistä jäsenistä ei ole lähettänyt
seuralle liittymislomaketta, koska ovat olettaneet, että sukuseuran
perustavassa kokouksessa kootut tiedot riittäisivät.
Siksi pyydämme teitä tarkastamaan kohdaltanne asian ja
toimittamaan tarvittaessa liittymislomakkeessa pyydetyt tiedot
sihteerille.

MIRJAM MIETTINEN 80 VUOTTA
Suvun vanhimpiin kuuluva Mirjam Miettinen on viettänyt 80vuotisjuhlia läheisimpiensä seurassa Kuopiossa 18.10.2009.
Mirjamin toiveena on ollut päästä vielä kerran vierailemaan
syntymäkodissaan Koivulassa.
Toive toteutuu vielä marraskuun aikana. Tällöin myös sukuseuralla
on mahdollisuus onnitella ja muistaa päivänsankaria.

Sukuneuvosto on päättänyt ryhtyä huomioimaan seuran jäsenten
merkkipäivät täysien vuosikymmenten täyttyessä 50 vuodesta
alkaen. Neuvosto on päättänyt valmistella vuosittain seuran jäsenten
merkkipäiväluettelon. Jotta merkkipäiviä voisi seurata tarvitaan
jokaisen jäsenen osalta henkilötiedot, joista edellisen asian kohdalla
mainittiin.

SUKUSEURAN INTERNET- KOTISIVUT JA NIIDEN
SISÄLTÖ
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran internet- kotisivut ovat avattu
osoitteessa www.ignatius-suku.org
Kotisivut ovat vielä työn alla. Sivujen valmistamisesta huolehtii
Pohjois-Karjalan Ammatillisen aikuisopiston Lieksan yksikkö.
Jo tällä hetkellä kotisivut mahdollistavat keskustelun, toimivat
tiedon välittäjänä sukuneuvostolta sukuun kuuluville ja muille
asioista kiinnostuneille sekä myös päinvastoin.
Kaikkia sukuun kuuluvia pyydetään tutustumaan kotisivuihin ja
kokoamaan oman sukuhaaransa osalta lisää aineistoa sivuille.
Vanhat valokuvat ja sukuun liittyvät tarinat sekä muu sivuille
tarkoitettu aineisto tulee toimittaa mahdollisimman pian
puheenjohtaja Hannu Koivulalle. Aineistoa voi lähettää joko
sähköisessä muodossa sähköpostina, kirjepostina tai suoraan käteen
toimittamalla.
Sivuille pyritään löytämään helposti käytettävä päivitysjärjestelmä,
jota käyttäen sukuneuvoston erikseen päättämät toimihenkilöt
voivat päivittää ajankohtaisia tietoja sivuille.

PIELISJÄRVEN IGNATIUSTEN SUKUTAPAAMINEN
RUUNAAN KOSKILLA LIEKSASSA
Sukuneuvosto on päättänyt kutsua koolle Pielisjärven Ignatiusten
Sukutapaamisen Ruunaan koskille Lieksaan 31.7.- 1.8. 2010.

OHJELMA
Lauantai 31.7.-09
Klo 13.00 Kokoontuminen Raunin Kylään
- Puheenjohtajan tervehdys. Tervetulomaljana
alkoholiton karpalomehu.
- Raunin Kylän emännän tervehdyssanat.
- Suku esittäytyy
Tervehdykset ja esittäytyminen ulkona jos sää sallii

Raunin Maja Ruunaan koskilla

- Yhteisvalokuvaus
Klo 13.45

Karjalainen pitopöytä Ravintola Akanvirrassa.
Meny:
Karjalan paisti
Loimulohta
Perunat
Makeat juurekset
Kesäsalaatti ja salaattikastike
Sienisalaatti

Punajuuret ja suolakurkut
Maustesilliä
Karjalanpiirakat + munavoi
Ruisleipä ja voi
Karpalokiisseli
Kahvi

- Ruokailun aikana palan painikkeeksi
osanottajien ohjelmaa.
- Tutustumisjaloittelua alueella. Rauni esittelee.
- ”Suvun vaiheet ja tarinat”- katsotaan suvun
vanhimpiin kuuluvan Mirjam Miettisen
videohaastattelu ( n. tunnin mittainen).
- Keskustelua pöytäkunnittain videohaastattelun
kirvoittamana. Onko vielä kerrottavaa ja
tallennettavaa suvustamme ? Tutustumista toisiimme.
- Yhteislauluja.
- Milloin ja missä tavataan seuraavan kerran ?
- Päätöskahvit + kermatäytekakku (kauden marjoista)
ja LOPPULAULU.
OSANOTTOMAKSU johon sisältyvät edellä mainitut ruokailu ja
kahvituskulut on 22 €/hlö.
SITOVA ILMOITTAUTUMINEN Sukutapaamiseen Juhannukseen
mennessä 27.6.-09 sihteeri Raimo Koivulalle joko sähköpostilla

raimokoivula@hotmail.com, puhelimella 050-5598201 tai
kirjepostina Jyskynkuja 1 A 2, 80140 Joensuu. Kerro samalla onko
sinulla erityisruokavalioita.
SAVUSAUNOMINEN JA UINTI. Osanottajille tarjoutuu
mahdollisuus tapahtuman jälkeen saunomiseen savusaunassa ja
uintiin. Saunan lämmitys maksaa 180 €. Jos riittävästi
kiinnostuneita ilmoittautuu niin laitetaan sauna ”tulille”. Ensin
naisten saunominen ja sitten on miesten vuoro.
Pyydämme teitä ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaan
halukkuutenne saunomiseen. Huom ! Muistakaa ottaa saunaa
varten o0mat pyyhkeet. Pyyhkeen saa myös vuokrata hintaan 2 €.
MAJOITUSVARAUS JA 1.8. TARVITTAVAT MUUT PALVELUT
Pyydämme, että majoitusvarauksesta sekä sunnuntaina 1.8. tarvittavista muista palveluista kuten ruokailu, koskenlasku, saunominen
jne. sovitte suoraan Lieksan Matkakaverit- yrityksen kanssa
Juhannukseen mennessä eli viimeistään 27.6.-09
Yhteystiedot: Rauni Hietanen puh. 040-7085726 e-mail.
rauni@lieksanmatkakaverit.fi
Lisätietoa yrityksen palveluista kotisivuilta osoitteesta
www.lieksanmatkakaverit.fi

Koskenlaskua Ruunaalla
Palveluhintoja ryhmälle:
Koskenlasku kumilautalla 30 €/ henkilö
Koskenlasku puuveneellä 24 €/ henkilö
Majoitus Raunin majassa 25 €/ henkilö

Liinavaatteet 7 €/ henkilö
Aamupala 8 €/ henkilö

AJO- OHJE RUUNAAN KOSKILLE
Kantatiellä numero 73 Lieksasta Joensuuhun päin n. 2 km on risteys
Pankakoskelle. Aja tietä numero 522 (Lieksa- Ilomantsi)
Pankakosken ohi, jonka jälkeen risteyksestä vasemmalle Ruunaan

tielle numero 5224. Noin 13 kilometrin ajon jälkeen Naarajoen sillan
yli ja tulet Ruunaan luontotalolle. Ruunaan luontotalolta pääset
Raunin Majalle kääntymällä Ruunaan luontotalon kohdalta
Naarajoen sillan jälkeen oikealle Siikakoskentielle. Aja
Siikakoskentietä n. 6,5 km ja käänny Lieksan Matkakavereiden
opasteiden ”veneen” kohdalta oikealle ja aja n. 700 m ja olet Raunin
Kylässä.
Hyvää syystalven jatkoa ja Joulunodotusta !

Hannu Koivula
puheenjohtaja

Raimo Koivula
sihteeri

