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Hyvät sukulaiset ja muut sukuseuratyöstä kiinnostuneet !
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran vuoden ensimmäiseen tiedotteesta löytyy
ajankohtaista tietoa seuran alkaneen vuoden toiminnasta, jäsenmaksuista,
jäsenhankinnasta, internet- kotisivuista sekä vuoden 2010 toiminnan
kohokohdasta, Sukutapaamisesta Lieksan Ruunaan koskilla. Kysymme myös
missä pidetään seuran tuleva sukukokous vuonna 2012 ?
Sukuneuvoston kevään kokous pidettiin Joensuussa Yrjö Koivulan kotona 10.4.
Tärkeimpinä asioina käsiteltiin Sukutapaamisen lisäksi 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 49.
Lähetämme tiedotteen aiemman käytännön mukaisesti sähköpostina niille
joiden osoite on tiedossamme ja kirjepostina kaikille muille. Tiedotteeseen voi
tutustua myös seuran internet- kotisivuilta.

Mikko ja Anna Koivulan perhekuva vuodelta 1935. Kuva on otettu
Koivulan pihapiirissä os. Koivulantie 23 B Jamali.

SUKUSEURAN JÄSENMAKSUT V. 2010
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 2010 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/ viitesiirtolomakkeella. (Liitteenä lomake)
Muistakaa mainita maksamisen yhteydessä jäsenmaksun
suorittavan/ suorittavien henkilöiden nimet

JÄSENHANKINTA
Sukuneuvosto hyväksyi kevään kokouksessaan seuraan taas 9 uutta
jäsentä. Kokonaisjäsenmäärä on tällä hetkellä 49.
Sukuseuran jäseneksi pääsee hakemalla seuran jäsenyyttä ohessa
seuraavalla liittymislomakkeella ja maksamalla jäsenmaksun.
Jäsenhakemus tulee toimittaa seuran sihteeri Raimo Koivulalle joko
sähköpostina tai kirjepostina. Sihteerin yhteys- ja osoitetiedot
löytyvät ohessa seuraavaasta toimihenkilöliitteestä. Myös
internet- kotisivuilta löytyy liittymislomake jota voi käyttää.
Täytetty hakulomake ohjautuu suoraan 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 ja
suorittaisi jäsenmaksun.

SUKUSEURAN INTERNET- KOTISIVUT JA NIIDEN
TÄYDENTÄMINEN
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran internet- kotisivut ovat
valmistuneet ja avautuneet osoitteessa www.ignatius-suku.org
Käykää katsomassa.

Kotisivut valmistuivat Pohjois-Karjalan Ammatillisen aikuisopiston
Lieksan yksikössä opiskelija Esa Pakarisen opinnäytetyönä.
Internet-kotisivujen tavoitteena on antaa mahdollisimman selkeä
kuva Pielisjärven Ignatiuksen Sukuseurasta, suvun vaiheista ja
ajankohtaisesta toiminnasta.
Sivuilta löytyy riittävä määrä tilaa suvun vaiheita ja tapahtumia
käsittelevälle aineistolle sekä ajankohtaiselle tiedolle.
Seuraavaksi alkaa sivujen ja kuvagallerioiden täydentäminen eri
sukuhaarojen tiedoilla.
Sukuneuvosto on pyytänyt kotisivujen ylläpitäjäksi ja päivittäjäksi
Anneli Kotisaaren.
Kotisivut tulevat toimimaan sukuseuran tärkeänä tiedotus ja
keskustelukanavana jäsenten, sukuun kuuluvien ja seuratyöstä
kiinnostuneiden välillä.
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.

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

OHJELMA
Lauantai 31.7.-10
Klo 13.00 Kokoontuminen Raunin Kylään
- Puheenjohtajan tervehdys. Tervetulomaljana
alkoholiton karpalomehu.
- Raunin Kylän emännän tervehdyssanat.
- Suku esittäytyy
Tervehdykset ja esittäytyminen ulkona jos sää sallii
- Yhteisvalokuvaus

Ravintola Akanvirta
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.

Seuran jäsenistä uskomme löytyvän muutama
ohjelmansuorittaja. Sihteeri odottelee
yhteydenottoa joko puhelimella tai sähköisesti.
- 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, lapset alle 12 v 11 €/hlö ja alle 4 -vuotiailta ei peritä maksua.

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN
Sukutapaamiseen Juhannukseen mennessä 27.6.-10 sihteeri Raimo
Koivulalle joko sähköpostilla raimokoivula(at)hotmail.com,
puhelimella 050-5598201 tai kirjepostina Jyskynkuja 1 A 2, 80140
Joensuu. Kerro samalla onko sinulla erityisruokavalioita.
SAVUSAUNOMINEN JA UINTI. Osanottajille tarjotaan mahdollisuus tapahtuman jälkeen (31.7.) 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 omat pyyhkeet. Pyyhkeen saa myös vuokrata hintaan 2 €.
MAJOITUSVARAUS 1.8. JA TARVITTAVAT MUUT PALVELUT
Pyydämme, että majoitusvarauksesta 1.8. sekä sunnuntaina
tarvittavista muista palveluista kuten ruokailu, koskenlasku,
saunominen jne. sovitte suoraan Lieksan Matkakaverit- yrityksen
kanssa Juhannukseen mennessä eli viimeistään 27.6.-10
Yhteystiedot: Rauni Hietanen puh. 040-7085726 e-mail.
rauni(at)lieksanmatkakaverit.fi
Lisätietoa yrityksen palveluista kotisivuilta osoitteesta
www.lieksanmatkakaverit.fi

Koskenlaskua Ruunaan koskilla
Palveluhintoja ryhmälle:
Koskenlasku kumilautalla 30 €/ henkilö Liinavaatteet 7 €/hlö
Koskenlasku puuveneellä 24 €/ henkilö Aamupala 8 €/ hlö
Majoitus Raunin majassa 25 €/ 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.

SEURALLE OMA TUNNUS
Sukuneuvosto keskusteli kevään kokouksessaan omasta tunnuksesta
sukuseuralle, jota voitaisiin käyttää mm. mahdollisen oman
onnitteluadressin tai muiden seuran myyntituotteiden
valmistamisessa, kotisivuilla, tiedotteissa jne.
Neuvosto uskoo, että jäsenten ja sukuun kuuluvien piiristä löytyy
graafisia osaajia, jotka voisivat auttaa sukuseuran oman tunnuksen
(logon) suunnittelussa.
Pyydämme osaajilta yhteydenottoa joko puheenjohtajaan tai
sihteeriin. Jäämme odottamaan puhelimen pirahdusta tai sähköistä
viestiä.

SUKUKOKOUS VUONNA 2012
Pielisjärven Ignatiusten Sukuseuran seuraava Sukukokous
kutsutaan koolle vuonna 2012.
Sukutapaamisen aikana Ruunaan koskilla heinäkuun lopussa
odotamme teiltä hyviä ehdotuksia seuraavan sukukokouksen ja
sukutapaamisen paikasta sekä ajankohdasta.

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

Raimo Koivula
sihteeri

