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Suvun kesätapaaminen alkoi lämpimän pilvipoutaisen sään vallitessa sunnuntaina 1.7.2012 

Vaajakosken Noukanniemessä Päijänteen pohjoispäässä. Suuren osanottajamäärän johdosta saimme 

iloksemme siirtää tilaisuuden kokonaisuudessaan pidettäväksi ruokasaliin, koska yli 60 henkeä eivät 

olisi sopineet kokoustilaan. Samoin iloinen asia oli nähdä useita nuoria osanottajia kesätapaamisessa. 

Hallituksen jäsen Leena Janhonen otti vastaan vieraiden ilmoittautumiset ja ohjasi tulijat ruokasaliin. 

Hallituksen varapuheenjohtaja Risto Janhonen toivotti vieraat tervetulleeksi kello 12.  

 

 

Ruokailun jälkeen sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Pentti Pöyhönen johdatteli kokouksen osanottajien 

esittäytymisen. Pentti esitteli seuraavaksi juhlaesitelmän pitäjän Rauno Janhusen. Raunon esitelmä käsitteli 

DNA-tutkimusmenetelmää, jolla voidaan täydentää sukututkimuksen ja muun historiantutkimuksen tuomaa 

tietoa.  Rauno oli myös pitkäaikainen sukuseuran hallituksen jäsen. Lauri Koskinen oli myös paikalla. Lauri 

toimii koordinaattorina Suomen DNA-tutkimusprojektissa. Hän myös esitti lisätietoja Raunon esitelmään.  

 

Rauno aloitti esityksensä kello 13.15 kertomalla virolaisten käsityksen suomalaisten asutushistoriasta. 

Pahapäisimmät sahtisiepot ja puukkojunkkarit lastattiin Viron rannikolla veneisiin etelätuulen vietäviksi. 

DNA-tutkimuksen mukaan väestö Suomeen on saapunut todellisuudessa pienempinä ja suurempina ryhminä 

idästä, lännestä ja etelästä. Eri tulosuunnat johtivat eri heimojen ja murteiden syntyyn ja yhteinen kieli 

muodostui vasta noin 1500 vuotta sitten. Eri tulosuunnista johtuen itäsuomalaiset eroavat länsisuomalaisista 

perimältään enemmän kuin saksalaiset englantilaisista.  

 

DNA tulee englanninkielisistä sanoista ja tarkoittaa solun kemiallista ainetta, joka sisältää ihmisen 

perintötekijät. Tietyt perintötekijät siirtyvät muuttumattomina sukupolvelta toiselle. Tätä tosiasiaa voidaan 

käyttää hyväksi perintötekijöiden kartoituksessa. Täten on selvinnyt, että kaikkien tutkittujen ihmisten 

perintölinjat johtavat yhteiseen esi-isään Afrikassa ehkä noin 140 000 vuotta sitten. Mahdollisesti 

elinolosuhteiden huononeminen sai pienen määrän ihmisiä liikkeelle 60 000 vuotta sitten. Tästä ajanhetkestä 

alkaen seuraavan 50 000 vuoden kuluessa koko maapallo asutettiin. Asutus levisi ensin Afrikan alueelle, 

sitten eteläiseen Aasiaan ja Välimeren piiriin sekä lopuksi Amerikan mantereelle ja pohjoiseen Eurooppaan.  

 

Haploryhmä on toinen keskeinen käsite DNA-tutkimuksissa. Haplo-sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa 

”toisesta poikkeavaa”, klaania. Suomalaisista kuuluu noin 58 % haploryhmään N1c1, joiden esivanhemmat 



ovat idästä tulleita ja heidän asutusalueensa on ollut karkeasti Pähkinäsaaren rauhan rajan (Karjalan kannas – 

Raahe linja) itäpuoli. Tätä ryhmää on kutsuttu ”mammutin metsästäjiksi”. Ruotsin suunnalta on tullut 

väestön esi-isiä noin 28 %. Loput ovat tulleet etelästä tuoden mukanaan omia haploryhmiään.  

 

Nyyssöset ovat lähtöisin Joroisista samalta seudulta Janhusten/Janhosten kanssa. Sen vuoksi ei ole yllättävää, 

että perimän erot joihinkin Nyyssösiin nähden ovat pienempiä kuin Janhusten/Janhosten kesken. Rauno 

päätti mielenkiintoisen juhlaesitelmänsä kertomalla, että Uralilta lähteneet nuoret miehet ottivat osin vaimoja 

Euroopasta. Tämä perimän sekoitus vähensi mongolipiirteitä Suomen väestössä. Yleisesti ottaen geenien 

sekoittuminen eri alueilta vahvistaa väestön ominaisuuksia.  

Joroisten historiassa on kerrottu Janhosten ja Janhusten tulleen Laatokalta Joroisiin. 

  

Reilu kahvitauko klo 14.15 jätti myös aikaa vähän jaloitella ulkona ja keskustella muiden suvun jäsenten 

kanssa. Kahvitauon jälkeen seurasi ohjelmassa päivän taideosuus ja Pentti Pöyhönen esitteli 

musiikkiesiintyjät Raimo Janhusen ja Elli-Noora Janhosen sekä Tapio Janhosen, joka säesti pianolla laulajia. 

Lyyrinen tenori Raimo on sukuseuran vakioesiintyjä ja lauloi tällä kertaa kolme laulua. Elli-Noora esiintyi 

ensi kertaa sukuseuran tilaisuudessa. Hän lauloi todella kauniilla heleällä äänellään myös kolme laulua. 

Viimeisenä oli vuorossa liikunnallinen esitys, kun Jasu esitti musiikin tahdissa vauhdikkaan breakdance 

esityksen. 

  

Pentti esitteli klo 15.15 Viljo ja Matti-Pekka Janhusen, jotka kertoivat dia-kuvin tarinoita Maavedeltä, suvun 

syntysijoilta. Matti-Pekka on sukuseuran hallituksessa. Esityksen aluksi katsottiin vanhaa Pähkinäsaaren 

rauhan rajasta kertovaa karttaa. Ruotsin kuninkaan käskystä asutettiin myös Maaveden seutua, joka oli melko 

lähellä rajaa. Asukkaita tuli Hämeestä, Viipurista ja Savonlinnasta. Kirjoitettuna säilynyt historia alkaa noin 

vuodesta 1500. Tuohon aikaanhan Suomen aluetta kutsuttiin Itämaaksi (Ruotsista katsoen) tai finnien 

maaksi. Maaveden seudulla harrastettiin kaskiviljelyä, kun lännempänä oli jo käytössä myös peltoja. 

Maaveden Kiekan alue on Vuoksen vesistön ja Kymijoen vesistön vedenjakaja-aluetta. Kiekka ja 

Kiekankoski sijaitsevat harjualueella kahden järven välissä. Maavedellä sijaitsi tervatehdas 1900-luvulla. 

Myös Jorma Janhunen on tutkinut Kiekan aluetta. Suvun alkuperäisillä asuinsijoilla ei enää asu Janhusia. 

Viljo Janhunen täydensi mielenkiintoista diaesitystä muuttamilla tiedoilla ja muistoilla Kiekan alueelta.  

  

Kahdeksas varsinainen sukukokous pidettiin klo 16 - 17 ja kokouksen puheenjohtajana toimi Tauno 

Janhonen ja sihteerinä Risto Janhonen. Seuran jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 € vuodessa. Entisen 



hallituksen jäsenet pois lukien Kaija Skog valittiin uuteen hallitukseen.  

 

Lämpimän kesäsään saattelemana kesätapaamisen osanottajat suuntasivat kokoustilan vieressä sijaitsevalle 

venelaiturille ja siitä Katrilli nimiseen alukseen. Alus suuntasi pohjoisella Päijänteellä kevyessä tuulessa 

Kalasaaren ohi etelän suuntaan. Kannella kevyt kesätakki oli sopiva varustus pienen tuulen takia, mutta 

alemmassa katetussa, ikkunoilla suojatussa kajuutassa kahvin ja pullan nauttiminen sujui tuulelta suojassa. 

Alus palasi pohjoisen suuntaan hieman toista reittiä Siikasaaren ohi ja kävi kääntymässä Vaajakoskessa sulun 

alavirran puolella. Sieltä palattiin jälkeen lähtösatamaan.  Rantamaisemat olivat välillä jylhät, välillä 

laakeammat reitin varrella, mutta kauniit koko matkan. Tiivis yhden päivän ohjelma ilmeisesti miellytti 

osanottajia ja aikataulun mukaan klo 19 osanottajat suuntasivat kotimatkalle kukin omalle reitilleen.  

 

 

        Risto Janhonen 

        Kirkkonummi 


