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Puheenjohtajan palsta
Tämän lehden uusi toimituskunta, allekirjoittanut
etummaisena, oli niin tohkeissaan tehtävästään,
että sukuseuran hallituksen uutta puheenjohtajaa ei
huomattu esitellä riittävästi. Lisäksi kuvakin oli
niin pieni, että kukaan ei siitä tunnistaisi kohdetta.
Palautetta tuli ja asia korjataan nyt.

seuraavaan numeroon.
Sukuseuran kesäretki suuntautuu Kallaveden
rannoille. Marja-Leena ja Kari Kaukonen ovat
ystävällisesti kutsuneet sukuseuran kotiinsa
Hirvilahden Rantapihaan. Toivon
kesätapahtumaan runsasta osallistumista

Nimeni on Pentti Pöyhönen (s 1939) ja olen äitini
puolelta Janhosia. Äitini Anna Lyydia oli lähtöisin
Hankasalmelta Halttulan Vilholasta ja edellinen
puheenjohtaja, Tauno, on minun enoni.
Käsitykseni mukaan perintövirasta ei kuitenkaan
ole kysymys. Tietoni löytyvät sukukirjasta perhe
251, jossa on Anna Lyydian jälkeen kohta 2
poikaa, joista minä olen vanhempi. Syntymäkotini
on Hankasalmella Niemisjärven Purri, joka
vilahtelee Janhosten suvun kohdalla Särkiniemen
nimellä ja liittyy saman kylän Janholan historiaan.
Olen tehnyt pääosan työuraani
elintarviketeollisuuden johtotehtävissä ja nyt
viimeiset reilut 15 vuotta olen toiminut itsenäisenä
konsulttina, jota jatkan edelleen tosin puolivaloilla.
Sukuseuran jäsenmäärä oli vuoden 2004 lopussa
noin 250 jäsenmaksun maksanutta henkilöä.
Sukulehden viime marraskuun väliin liitetyt
jäsenmaksulomakkeet tuottivat nelisenkymmentä
uutta/vanhaa jäsentä. Tämä lehti lähetetään
sukuseuran hallituksen päätöksellä ainoastaan
jäsenmaksun vuonna 2004 maksaneille ja uusille
ilmoittautuneille, joita heitäkin on.
Sukuseuran ehkä tärkein tehtävä on selvittää suvun
vaiheita ja historiaa. Suvun vanhimpien jäsenten
haastattelut olisivat erittäin tärkeitä tapahtumia,
jotka varmasti toisivat mielenkiintoisia asioita
suvun ja sen jäsenten elämästä. Saataisiin lihaa
luiden päälle. Tietoa ja tarinoita on aivan varmasti,
kunhan vaan joku onkii ne esille. Tässä mielessä
esitän aloitettavaksi haastattelutalkoot vanhan
tiedon keräämiseksi. Tulosten julkaisu voisi
tapahtua tässä lehdessä ja haastattelut toimisivat
myös alkusysäyksenä talo- ja henkilöhistorioiden
laatimiseen.

Pentti Pöyhönen
Puheenjohtaja

PS:
Valokuvanäyttely
Hallituksen sihteeri Henri Janhunen on innokas
valokuvaaja. Hänen näyttelynsä
"50 vuotta kameran takana" on esillä Laterna
Magicassa 4.-14.5.2005, osoitteessa
Rauhankatu 7, Helsinki.

Hallitus on pohtinut myös, miten sukukirjan
lopussa olevat irralliset sukuhaarat saataisiin
linkitettyä oikeille paikoilleen. Soile Janhunen
tutki Nurmeksen haaran ja löysi puuttuvat linkit.
Hän kirjoittaa toimintaohjeita lehtemme
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry

Toimintakertomus vuodelta 2004
Matti-Pekka Janhunen

Yleistä

jäsen

Risto Janhonen
jäsen
Kertomusvuoden merkittävin tapahtuma oli
Kaija Skog
jäsen
Janhusten ja Janhosten viides varsinainen
sääntömääräinen sukukokous, joka järjestettiin
19.-20.6.2004 kaksipäiväisenä Hankasalmella.
Tapahtumaan osallistui molempina päivinä noin
Tiedotus
60 sukuseuran jäsentä. Osallistujien mielestä
kaksipäiväinen sukukokous oli hyvä, koska aikaa
jäi vapaalle keskustelulle tuttujen ja vähän
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät jäsenlehden
vieraampienkin sukulaisten kanssa
numerot 30 ja 31.
Varsinaisessa sukukokouksessa valittiin uusi
Sukuseuran kotisivua on hiukan uudistettu
hallitus, johon tuli kolme uutta jäsentä kolmen
edellisestä hallituksesta eroa hakeneen tilalle.
Hallitus
Toiminnassa on keskitytty aktivoimaan
jäsenkuntaa laatimaan talohistorioita,
järjestämään serkusten tapaamisia ja yleensä
osallistumaan sukuseuran toimintaan
Lyhennelmä Fm Erkki Laitisen luennosta

Kokoustoiminta

07.06-2003 Hankasalmella

20.3.2004: Hallituksen kevätkokouksessa
käsiteltiin toimintasuunnitelmaa vuosille
2004-2006 sekä tulevan sukukokouksen
kokousohjelmaa.
19.-20.6.2004: Viides varsinainen
sääntömääräinen sukukokous
20.6.2004: Uuden hallituksen
järjestäytymiskokous
2.10.2004: Hallituksen kokous, jossa päätettiin
sukulehden toimittamiseen liittyvistä asioista ja
etsittiin keinoja suvun jäsenten aktivoimiseen.
Hallituksen jäsenet ( uusi hallitus )
Pentti Pöyhönen

puheenjohtaja

Soile Janhunen

varapuheenjohtaja

Henri Janhunen

sihteeri

Tapio Janhonen

rahastonhoitaja

Tauno Janhonen

jäsen

Tiina Kivelä

jäsen
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PAANALAN SOTILASTORPPA Päivä
Paanalansaaressa- luennon teksti
Olemme nyt 1690-luvulla perustetun Paanalan
sotilastorpan paikalla. Ennen kuin menemme
tämän torpan vaiheisiin, on syytä kertoa,
millainen oli se armeija, jonka osa tämä torppa
oli.
Ruotsin armeija
Ruotsi-Suomen armeija poikkesi jo 1500-luvulta
lähtien
huomattavasti
muun
Euroopan
armeijoista. Useimmissa muissa Euroopan maissa
oli värvätty palkka-armeija, jonka runko koostui
usein vielä ulkomaisista palkkasotureista.
Ruotsissa oli sen ajan kansallinen armeija, joka
koottiin väenotoilla. Niitä pidettiin tarpeen
mukaan. Aluksi armeija oli hyvin tilapäinen,
mutta 1600-luvulla se muuttui asteittain
vakinaisemmalle kannalle sitä mukaan kuin
suurvallan hyökkäys- ja puolustussodat vaativat.
1620-luvulta
lähtien
voi
puhua
jo
”puolivakinaisesta” armeijasta.
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suostunut tai aivan ulkopuolinen, ruodun
palkkaama mies. Vaikka väenottoluetteloihin
Armeijassa oli kaksi pääaselajia: ratsuväki ja
kirjattiin 15-60-vuotiaat miehen, sotilaaksi
jalkaväki. Ratsuväki muodostettiin niin, että
varakkaat talot varustivat ratsumiehen hevosineen määrätyn piti olla 18-40-vuotias.
ja aseineen. Korvauksena siitä nämä ratsutalot
saivat etuuksia mm. verovapauden. Ratsuväki ei Joukko-osastot
koskenut Hankasalmea, sillä täällä ei ollut yhtään
ratsutaloa.
Ruotsi-Suomen armeijan perusyksiköinä olivat
Aselajit

Hankasalmelaiset taistelivat jalkaväessä. Jalkaväki
oli nimenomaan maaseuturahvaan aselaji. Vuonna
1644 luotiin sitten uusi aselaji: rakuunat eli
ratsastava jalkaväki. Se pystyi siirtymään ratsain
nopeasti paikasta toiseen, mutta se taisteli kuin
jalkaväki. Hankasalmella oli 6 rakuunataloa,
kaikki Savon Hankasalmelta: Armisveden
Perttula, Hankamäen Hännilä, Niininiemen
Paavola, Suoliveden Suoliniemi ja Ruokolahti
sekä Väärälän Kimari. Vaikeina aikoina voitiin
käyttää myös nostoväkeä. Se kutsuttiin koolle,
kun sota tunkeutui kotikonnuille. Kaikki 15-60vuotiaat miehet olivat tavallaan ”asevelvollisia”.
Nostoväkeä käytettiin kuitenkin harvoin, vain 25vuotisen sodan aikana 1500-luvun lopulla ja
muutaman kerran 1600-luvulla.

1500-luvulla lippukunnat. Kukin lippukunta
käsitti noin 500 miestä. Kustaa Adolf organisoi
sitten 1620-luvulla koko armeijan uudelleen.
Muodostettiin rykmenttejä, joissa kussakin oli 8
komppaniaa (a`130 miestä). Näin rykmentin
kokonaisvahvuudeksi tuli hieman yli 1000 miestä.

Uudessa organisaatiossa korostui hyvin vahvasti
maakunnallisuus, alueellisuus ja paikallisuus.
Rykmentit koottiin maakunnittain, komppaniat
pitäjittäin ja ruoduthan olivat kyläkohtaisia.
Hankasalmelaiset joutuivat aluetta halkovan
maakuntarajan vuoksi Hämeen ja Savon
rykmentteihin (poikkeuksena vuoden 1682-1694,
jolloin Hämeen Hankasalmikin oli Savon
rykmentissä). Koska nykyisen Hankasalmen alue
jakautui 1600-luvun puolivälistä lähtien peräti
neljän eri pitäjän kesken niin hankasalmelaiset
joutuivat neljään eri komppaniaan. 1690-luvulta
Väenotot
aina ruotuarmeijan lakkauttamiseen asti (1810)
Jalkaväki siis koottiin väenotolla. Kokoaminen komppanioiden rekrytointialueet olivat:
tapahtui ruoduittain. Ruotu oli kokonaisuus,
∗
Sysmän komppania
jonka
velvollisuutena
oli
asettaa
yksi
∗
Rautalammin komppania
jalkaväkimies armeijaan. Vielä 1500-luvun
lopulla ruotu käsitti 10-20 taloa, mutta jatkuvat
∗
Pieksämäen komppania ja
sodat pakottivat pienentämään sitä. 30-vuotisen
∗
Mikkelin komppania.
sodan aikana oli vaihe (1620-luvulta vuoteen
1642)jolloin ruodun muodosti 10 miestä. Sitten
palattiin taas talojen muodostamiin ruotiuhin, ja Hankasalmen Niemisjärven Janhosia kosketti
ruodun kooksi vakiintui noin 10 taloa.
läheisemmin Sysmän komppanian ruotu numero
Väenottoa varten pappien piti laatia luettelo 2. Tätä ruotua ylläpitivät Niemisjärveltä Janholan
kunkin pitäjän yli 15-vuotiaista miehistä. Sitten ja Särkiniemen talot (nykyisin Purri ) sekä
pidettiin väenottokokous, jossa nimettiin kunkin Paanalasta Paanalan talo. Hankasalmelta eri
ruodun sotilas. Kun armeija organisoitiin 1620- komppanioiden ruotuja oli yhteensä 24.
luvulla, kuhunkin ruotuun määrättiin erityinen Hankasalmen kylistä kukin kuului ”emäpitäjänsä”
ruotumestari. Hän oli tavallisesti joku vanhempi komppaniaan paitsi Kuuhankavesi ei kuulunut
mies jostakin ruodun talosta. Kukin ruotu hankki Rauralammin
vaan
Sysmän
komppanian
jalkaväkisotilaan eli nihdin omasta ruodustaan. alueeseen.
Sotilaaksi
voitiin
valita
mies
ruodun
väkirikkaammasta talosta, joku muu tehtävään
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Vakinaiseen sotaväkeen
Armeija oli siis alun perin tilapäisluontoinen,
mutta se muuttui 1600-luvulla jatkuvien sotien
seurauksena asteittaan yhä vakinaisemmalle
kannalle. Vuonna 1682 Ruotsi päätti sitten
vakiinnuttaa ruotujakolaitoksen pysyväksi. Ja näin
armeijakin muuttui vakinaiseksi. Vakinaistuminen
tapahtui läänikohtaisten sopimusten mukaan
vuosina
1694-1695.
Tästä
eteenpäin
hankasalmelaiset
sotilaatkin
joutuivat
”vakinaiseen väkeen”.

Piirokset: Häyrinen Martti
Perinnekirja
Joroinen 1988

Muutoksen tavoitteena oli luoda kiinteä, pysyvä ja
taistelukuntoinen jalkaväki. Se toteutettiin
sitomalla koko järjestelmä ”maahan ja
turpeeseen”. Upseerit ja aliupseerit saivat
asuttavakseen sotilasvirkatalon ja miehistö
sotilastorpan. Rauhan aikana sotaväki viljeli
virkatalojaan ja torppiaan ja sai näin elantonsa.
Sodan uhatessa tai syttyessä armeija kutsuttiin
kokoon, ja talot ja torpat jäivät sotilaiden muiden
perheenjäsenten hoidettavaksi.
Tätä ruotujakoista armeijaa leimasi nimenomaan
pysyvyys: rykmentit, komppaniat, ruodut ja
rauhanajan harjoituspaikat pysyivät vuodesta
toiseen samoina. Yksi syy muutokseen oli talous:
järjestelmä tuli kruunulle halvaksi.
Ruotu
Ennen armeijan vakinaistamista sotilasruotu
käsitti 10 taloa. Nyt ruotujen määrää lisättiin
muodostamalla 2-4:n ruotuja. Hankasalmelle
muodostettiin 24 ruotua, mutta sotilastorppia sen
alueelle tuli vain 20. Kolmen ruodun torppa
sijaitsi nimittäin Kangasniemen ja yhden
Pieksämäen puolella. Samaan ruotuun saattoi
nimittäin kuulua taloja Hankasalmen ja sen
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naapuripitäjien
alueelta.
Sotilasvirkataloja
Hankasalmella oli yksi, Kärkkäälän Hannula. Se
oli Rautalammin komppanian kersantin virkatalo.
Jokaisen ruodun piti hankkia tai rakentaa
sotilaalleen torppa. Sen rakennuksista, niiden
koosta ja viljelyksistä oli tarkat määräykset.
Torppaan piti kuulua:
∗

tupa 9 x 9 kyynärää = 28 m/2

∗

aitta 6 x 6

∗

navetta

∗

rehusuoja, lato tai talli

∗

0,5 tynnyrinalaa peltoa (=0.25 ha)

∗

kaalimaa

∗

2 kesäkuormanalaa niittyä (a`n. 130-150
kg).

”

Käytännössä piti olla enemmän peltoa kuin
vaadittu 0.5 tynnyrinalaa, sillä vaatimus tarkoitti
kylvöalaa. Koska osa pellosta oli kesantona.
Rakennusten ja viljelysten lisäksi ruotusotilaalle
piti hankkia tai ostaa:
∗

poltto- ja tarvispuut talojen mailta

∗

retkimuona ja
harjoituksiin

∗

pestiraha
(sotamiehen
rahapalkan
maksoi kruunu, 6
hopeataalaria/
vuosi

∗

työvaatteet: sarkatakki ja –housut +
paita vuosittain.

∗

sotilaan univormun ja aseen kustansi
kruunu

kyyti

jokavuotisiin

Uuteen ruotuarmeijaan oli paljon helpompi
saada sotilaita kuin vanhaan. Aiemmin moni
oli määrätty pakolla sotilaaksi; nyt sotilaaksi
hakeuduttiin
torpanhoukutuksen
vuoksi
vapaehtoisesti. Tärkeää oli myös se, että
sotilaan perhe ei joutunut sodan aikana enää
heitteille. Torpan kustantaneille taloille
järjestelmä tuli kalliimmaksi kuin entinen,
mutta se lisäsi turvallisuutta ja vapautti
väenotoista. Suuren Pohjan sodan (17001721) aikana ruodut joutuivat asettamaan
ylimääräisiä sotilaita, mutta rauhan palattua
palattiin normaaliin ruotuelämään
Sivu 5
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Paanalan sotilastorppa
Torpan vaiheet, sotilaat ja sijainti näkyvät
Hankasalmen historian käsikirjoituksesta tämän
tekstin loppuun poimimastani lyhyestä
selostuksesta.
Yksi Hankasalmen sotilasruoduista oli Sysmän
komppanian ruotu 2. Sitä pitivät yllä Janholan ja
Pöyhölän talot Niemisjärveltä ja Paanalan talo
myöhemmästä Paanalan kylästä. Ruotua
muodostettaessa Paanala oli vielä Säkinmäen
kylän ”ulkosaareke”. Sotilastorppa raivattiin
Paanalansaareen. Torpalla oli kaksi ulkoniittyä:
”Hoikanniityn pää” Kynsiveteen työntyvän
Salonniemen länsi- ja ”Pienipajun niitty”
itälaidalla. Heinäntekoon kuljettiin veneellä ja
rehujen haku veneellä tai jäitä pitkin. Torpan maat
olivat järveen laskevalla rinteellä.

sotilaalle. Hän oli syntyjään Kangasniemen
Kauppilasta ja sai nähtävästi uuden nimen
Paanalan sotilastorpan myötä. 1750- luvulla hän
oli rakentamassa Viaporia.
Perttu Veck syntyi Paanalan sotilastorpassa
vuonna 1749 ja seurasi isänsä Juhanan jalanjälkiä
ruodun sotilaana vuodet 1769-1800. Sukunimi oli
sotilasnimi, joka saatiin lyhentämällä isän
sukunimestä. Olavi Trygg ehti olla sotamiehenä
vain vuodet 1800-1803, sillä hän kuoli 40vuotiaana verensyöksyyn. Hänen
syntymäpaikakseen mainitaan Kymenkartanon
lääni, ja sukunimi Trygg oli hänelle annettu
sotilasnimi.

Jooseppi Trygg oli Paanalan sotilastorpan
viimeinen haltija vuosina1803-10. Hänenkin
sukunimensä oli ajan tyyliin lyhyt sotilasnimi. Se
Ruodun kaikki sotamiehet eivät ole tiedossa, mutta annettiin ruodun mukaan, sillä tullessaan ensin
reserviin Sysmän komppanian ruotuihin 1 ja 2
seitsemän vaiheita tunnetaan.:
Sipi Eskonpoika Montonen astui palvellukseen Jooseppi käytti sukunimeä Först. Jooseppi Trygg
vuonna 1710 ja oli läsnä rykmentin katsastuksessa asui Paanalassa vuoteen 1818 asti, mutta muutti
sitten Laukaaseen ja kuoli rutiköyhänä vanhuuteen
1712, mutta sitten hänen tiensä katosi Suuren
vuonna 1847.
Pohjansodan ja isonvihan syövereihin.
Antti Paananen saapui ruodun
täydennysmiehenä Ruotsiin 30.11.1717, joutui
mukaan karoliinien onnettomalle Norjan reissulle
ja katosi paluumatkan lumimyrskyssä tuntureille.
Hän oli ehkä Paanalan talon poika.
Hennikki Loikkanen oli lähtöisin Hämeestä. Hän
astui palvellukseen jo vuonna 1702, mutta joutui
välillä nähtävästi sotavangiksi, koska palasi
sotilaaksi vuonna1721 ja asettui Paanalan
torppaan. Siellä hän asui vuoteen 1737 eli
kuolemaansa asti. Vuonna 1734 hän oli
komennettuna Haminan linnoitukseen.
Juhana Veckström oli syntynyt Laukaan
Oravisaaressa. Hän oli sotilaana vuodesta 1737
vuoteen 1750 jolloin hän erosi sairauden vuoksi.
Viimeisen vuoden hän palveli Loviisan
linnoituksessa. Hän jäi asumaan Paanalaan
Veckströmin torppaan, jossa hän kuoli vuonna
1772. Kynsivedessä on Salonniemen lähellä SotaJussin saari. Liittyisiköhän se Juhana
Vecktrömiin?
Kaarle Vecksröm oli sotilaana vuodet 1750-62.
Nimestä huolimatta hän ei ole sukua edelliselle
Sivu 6
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Paanalan sotilastorpan tarina ei päättynyt
ruotuarmeijan lakkauttamiseen. Torpan maat
jäivät Paanalan kylän yhteiseksi jakamattomaksi
maaksi. Tämä huomattiin toisen maailmansodan
jälkeen, kun karjalaiselle siirtoväelle ja
rintamamiehille etsittiin maata.

Seuraavia isäntiä olivat:

Ensin Janholan talosta. Siellä isäntänä oli 16841707 Tapani Olavinpoika Janhonen, kolmas
Janhos-sukuinen isäntä. Kun Paanalan
sotilastorppa perustettiin 1690 oli Tapanin
rasitteena uuden torpan kustannukset. Hän kuoli
nälkään 1707, joten talo autioitui. Janholan
viljelijäksi tuli 1710 Juhana Heikinpoika Mikkola
Jyväskylän Palokasta. Hänen jälkeensä 1727
Juhanan poika Samuli aloitti Janholan isäntänä.
Kun hänen vaimonsa Liisa liittyy äitinsä kautta
Janhosiin, otti Samuli sukunimekseen Janhonen.
Näin Janhossuku tulee vastuunkantajaksi myös
Paanalan sotilastorppaan.

vävyjä myöten sukunimi vaihtelee, mutta
vaimojen myötä Paananen-suku säilyy. Vaimojen
nimet eivät esiinny Laukaan Historian II osassa
Paanalan kylän talojen esittelyssä. Siis isäntien
mukaan talohistoriaa:

∗

Janhonen Tapani Samulinpoika 1744-96
Vaimo Kristiina Pietiläinen

∗

Janhonen Samuel Tapaninpoika 1797-1808

Vaimo Eeva Mikkola
Valtio pakkolunasti yhteismaan vuonna
Mikkolan geeniperimä vahvistuu
1952 ja muodosti siitä sotilastorpan entiselle
paikalle Hovi-nimisen asutustilan. Komeasta
Talo halottu 1803.
nimestään huolimatta Hovi oli vain piskuinen 0.76
ha:n suuruinen tila, jonka asukkaaksi valittiin
Pöyhölässä on ollut ensimmäinen Pöyhösrintamamies Matti Pöyhönen. Näin vanha
sukuinen isäntä Juhana Olavinpoika Pöyhönen ja
kunniakas sotilastorppa palasi miltei samaan
hän viljeli taloa 1711-1726.Vaimo oli Elina
käyttöön, jota varten se oli aikanaan perustettu.
Yrjöntytär. Kuitenkin Paanalan sotilastorpan
perustamisen aikaan Pöyhölässä oli isäntänä Sipi
Eskonpoika Montonen 1693-1710. Sipi on astunut
Sysmän komppanian ruotuun kaksi 1710. Samalla
Erkki Laitisen esitelmää Paanalansaaressa hänestä tuli Paanalan sotilastorpan asuja,
kuunnelleena Ester Janhonen Hankasalmi
ensimmäinen tiedossa oleva sotilas tuossa
torpassa.
Ennekuin sotilastorppien ylläpitäminen
lakkautettiin ehtivät vielä Pöyhölää viljellä
Esitelmä auttaa eläytymään
seuraavat isännät:
Siis Suomen 1600-luvun lopun ja 1700 luvun
∗
Juho Juhananpoika Pöyhönen 1726-46
maanpuolustukseen. Samalla myös niihin
inhimillisiin tosiasioihin, mitkä liittyvät monien
Vaimo Anna Juhontytär 1746-53
sotien vuosina maanpuolustuksen toteuttamiseen.
∗
Matti Juhonpoika Pöyhönen 1753-73
Miten elettiin Janholassa, Pöyhölässä ja Paanalan
Vaimo Maija ja perilliset 1773-74
talossa, kun niille oli annettu vastuu Paanalan
sotilastorpan rakentamisesta ja ylläpitämisestä.
∗
Matti Matinpoika Pöyhönen 1774-1804
Huomioiden sotamienhen palkkaamiset.
Vaimo Sofia Yrjöntytär
Niemisjärvellä Janhola, Pöyhölä olivat naapureita.
Paanalan kylässä Paanalan talo ja sotilastorppa
olivat rajanaapureita. Matka Niemisjärveltä
Paanasen talossa yhdeksäs Paananen-sukuinen
Paanasen taloon ja sotilastorppaan on vajaa 20 km. isäntä Eerik Paananen isännöi 1707-1743. Sitten
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∗

Matti Heikinpoika Hämäläinen 1743-52
Talo halottu 1746

∗

Lanko Eerik Eerikinpoika Paananen 175376

∗

Poika Eerik Eerikinpoika 1776-1797
Leski Eeva Samuelintr.

1797-1803.
Sivu 7

Paanalan sotilastorppa jatkuu ..............
Tämän
verran
Paanalan
sotilastorppaa
ylläpitäneistä ihmisistä. Heitä oli enemmän, kun
muistamme lapset, palkolliset, torpparit ja
mäkitupalaiset.

Soitto-oppilas – liian nuori sotilas

Heikki Vuorimiehen Laukaan ruotusotamiehiä
koskeva tutkimus kertoo paitsi Paanalan
sotilastorpan sotilaista, myös heidän suvuistaan ja
perheenjäsenistä. Siitä ilmenee, että heillä on
ollut yhteyksiä Janholaan, Pöyhölään sekä
Paanasen taloon..
Myös talojen palkollisiin ja torppareihin. Näin
ollen nämä ihmiset ovat kohdanneet toisiaan
elämän eri tilanteissa. He ovat olleet tuttavia
toisilleen, saman ”puolikunnan” ihmisiä
14 vuotias soito-oppilas Toivo Jonne Janhunen
Niin, mitä oli sotilastorppien naisväen
”työuupumus”, kun mies viipyi pitkät vuodet
sotien tehtävissä. Tai hätä ja suru, kun mies jäi
palaamatta vaimon ja lasten luo. Joka tapauksessa Sotilasmusiikilla on pitkät perinteet. N. 186
vuotta sitten aloitti Suomen vanhin
he ovat tuleville sukupolville tietä raivanneet.
puhallinorkesteri Helsingin
Esitelmän myötävaikutuksella me JanhunenVaruskuntasoittokunta. Kuvittaessaan J.L.
Janhonen sukuiset olemme saaneet uutta tietoa
Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoita Albert
Niemisjärven
Janholan
Janhosista
Edelfelt ikuisti runoon Porilaisten marssi uljaat
vastuunkantajina noina vanhoina, vaikeina
aikoina. Senkin nyt ymmärrämme keiden kanssa rummunlyöjät.

ja miten vastuut jakautuivat.

Varuskuntasoittokuntia on toiminut Helsingin
lisäksi Turussa, Niinisalossa, Vaasassa,
Hämeenlinnassa, Dragsvikissä, Oulussa,
Rovaniemellä, Kajaanissa, Lappeenrannassa,
Mikkelissä, Kouvolassa, Kontiolahdella,
Luonetjärvellä, Haminassa ja Lahdessa. Kaikissa
näissä on ollut soitto-oppilaita. Soittooppilastoiminta jatkui 1980-luvun lopulle.
Soitto-oppilaat suorittivat kansakoulun loppuun
ja rippikoulun armeijassa.
Veljeni TOIVO JANHUNEN (1941- 1993)
hakeutui 13-vuotiaana lokakuussa 1955
Kontiolahden varuskuntaan soitto-oppilaaksi.
Pääsykokeeseen kuului säveltapailua ja
yksinlaulu. Veljeni jäi samalla matkalla
oppilaaksi. Puettuaan sotilasvaatteet hänestä tuli
sotilas, sillä elämää sääteli sotaväen ohjesääntö.

Ester Janhonen
Hankasalmi
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Oppilaspaikkoja oli Kontiolahden varuskunnassa
12. Yleensä oppilaita oli n. 8-10. Uusia oppilaita
otettiin n. kolmen vuoden välein. Poikien ikä
vaihteli 13- 16 vuoteen.
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Soitto-oppilas – liian nuori sotilas jatkuu ……………...
Soittimekseen Toivo valitsi trumpetin. Hän
kirjoittaa päiväjärjestyksestä:

vaatteet. Lauantaina aamupäivällä pidettiin
kunnon siivoustalkoot petivaatteita myöten.

” Aamulla noustaan kello 6.30. Sitten laitetaan
päälle ja sitten petataan sänky. Ja sängyn täytyy
olla hyvä tai muuten se lentää lattialle. Sitten
on aamupesu ja sen jälkeen lähdetään
marssimaan ruokalaan päin. Siellä on ensin
saikkaa ja vanikkaa. Kello 8.00 alkaa
harjoitukset, soitto. Kello 11.00 loppuu
harjoitukset. Kello 11.15 lähdetään murkinalle.

Kontiolahden soitto-oppilaiden asunto-olot
olivat kevääseen -57 asti kurjat. 25 m2
huoneessa asui viisi poikaa. Kodikkuus puuttui
tyystin.

Sitten, kun on tultu ruokailusta, on vapaata
kello 13.00 saakka. Sitten alkavat
soittoharjoitukset ja ne loppuvat kello 16.00.
Sitten on vapaata klo 17.15 saakka ja sitten
mennään syömään. Ja syömisen jälkeen on
vapaata. Kello 19.30 on iltapala. Sinne saa
mennä, jos haluaa. Kello 21.00 on hiljaisuus.”

Lämmityspuilla ei ollut varastoa, vaan ne
lojuivat taivasalla. Märät halot kihisivät
kitkerinä uuneja lämmitettäessä vielä aamulla.
Toivo kirjoittaa usein palelevansa. Uudet tilat
olivat väljemmät. 30 m2 huoneissa asui vain
kolme oppilasta. Vesi tuli ja meni myös
lämpimänä. Ruokaa oli tarpeeksi, vaikka aina
se ei maistunut. Terveydestä huolehdittiin ja
päivärahaa maksettiin.

Opetussuunnitelman laati kapellimestari
viikoittain. Se oli nähtävänä edellisenä
perjantaina. Opetukseen kuului
yksityisopetusta, yhteissoittoa, musiikinteoriaa
ja kenraalibassoa.
Silloin, kun oli ”tupajyskynä” eli
puhelinpäivystäjänä, herätys oli klo 6.00.
Päivystäjä kävi heti aamupalalla ja herätti sitten
toiset klo 6.30. Toisten ollessa aamupalalla
”tupajysky” aloitti uunien lämmityksen, jos oli
tarvetta, ja lakaisi lattiat. Hänen kuului soittaa
iltasoitto fanfaaritorvella.
Viikkojärjestyksessä keskiviikko-iltapäivä
pyhitettiin urheilulle. Talvella hiihdettiin.
Veljeni oli erityisen ihastunut hiihtämiseen.
Ylpeänä hän kerran mainitsee, että soittooppilaat voittivat hiihtokilpailussa
kantahenkilökuntaan kuuluvat soittajat.
Sisähallissa oli mahdollisuus jalka- ja
koripallon peluuseen, pingikseen ja tennikseen.
Kesällä sai uida. Käytössä oli kirjasto ja
sotilaskoti sekä paikkakunnan elokuvateatteri.
Erittäin mieluisia olivat vapaamuotoiset
luontoretket.

Riviin järjestyneinä

Ensimmäisen kerran soitto-oppilaat esiintyivät
vartion vaihdossa. Siihen täytyi osata
marssirummutukset ja fanfaaritorvella
vartionvaihtosignaalit. Signaalistina joutui
olemaan myös yöammunnoissa ja
sotaharjoituksissa. Toivo totesi, että kovassa
pakkasessa se oli työlästä.
Heti, kun oppilas kykeni yhteissoittoon, hän
pääsi esiintymään. Mukaan otettiin tavallisesti
4-5 poikaa. Marssikeikoilla esiintyi
useampikin.

Perjantai-iltapäiväisin saunottiin ja vaihdettiin
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Soitto-oppilas jatkuu ……………...
Marssijärjestys:
lautaset O
basso

pikkurumpu isorumpu O trumpetti O

basso

käyrätorvi

käyrätorvi

trumpetti O

tenori

huilu,

klarinetti

kornetti

baritoni pasuuna

klarinetti

kornetti

rumpu O rumpu O

rumpu O

rumpu O

Toivon kotimatka lomille oli pitkä. Asuimme
silloin Fiskarsissa. Hän pääsi noin kolme kertaa
vuodessa käymään kotona. Onneksi mummumme
ja tätimme asui Juuassa, lähellä Kontiolahtea.
Lyhyellä lomalla hän saattoi käydä heidän
luonaan.

kapellimestari
Veljeni aikana Kontiolahden varuskunnan
soittokunnan vahvuus oli Kapellimestari, 2
kapteenia, 2 vääpeliä, 3 ylikersanttia 4 korpraalia
ja 13 soitto-oppilasta.
Myös soitto-oppilaan elämään sisältyi simputusta.
Tuvan esimiehenä oli vanhempi oppilas.
Heissäkin oli simputtajia. Puntiksella olosta
seurasi poistumiskiellot. Joskus kova kohtelu
keljutti veljeäni ja hän ärhenteli kirjeissään
epäoikeudenmukaisuuksista. Kerran hän kertoi:
”Eilen sattui minulle pieni munaus ja minua
keljuttaa se vähän. Kerron siitä nyt. Olin eilen
lähetti ja minun piti mennä ilmoittamaan soittoon
lähdöstä aliupseereille. Minä menin ja minun piti
sanoa heille, että soittoon lähdetään
soittokunnasta, mutta en muistanut. Sitten tippui
äijiä pitkin tien vartta. Siitä tietysti saa 20
tupajyskyä, mutta en tee niitä yhtään, ennen tulen
siviiliin.”
Ei hän silloin siviiliin lähtenyt. Hän palveli
soittokunnassa 2 vuotta 10kk. Siviiliin lähdettiin
yleensä, kun soitto ei sujunut tai koti-ikävä
vaivasi.
Kun oli suorittanut soitto-oppilasaikansa, n. 5
vuotta, soitto-oppilaalla oli mahdollisuus siirtyä
vakinaisen soittajan virkaan puolustusvoimissa,
jos vakansseja oli auki. Osa siirtyi muualle
orkestereihin soittajiksi ja moni
siviiliammatteihin. Veljeni lopetti soittooppilasuransa 16½-vuotiaana. Aikuisena hän
alkoi toimia kiinteistövälittäjänä.

Toivo yhteisoitossa takarivin pienin sotilas

Kirjeet kulkivat tiuhaan. Niissä vaihdettiin
kuulumiset, ne sisälsivät pyyntöjä paketeista ja
rahasta. Harvemmin hän valitti oloistaan, mutta
ikävästään hän saattoi kirjoittaa esim. näin:
”Minä olen ollut terveenä ja aika on mennyt
hyvin, mutta minulla on ollut kauhea ikävä. Olisi
mukava, jos minä saisin itselleni sikotaudin, niin
minä saisin toipumislomaa.”
Kun nyt olen lukenut veljeni kirjeitä ja tutustunut
Bruno Hyttisen teokseen Liian varhain sotilaaksi,
totean: Olit urhea, pikkuveljeni!

Sinikka Koskinen
Saarijärvi

Kun nyt olen lukenut veljeni kirjeitä ja tutustunut
Bruno Hyttisen teokseen Liian varhain sotilaaksi,
totean: Olit urhea, pikkuveljeni!
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Janhusten ja Janhosten
sukuseura ry:

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Uusia jäseniä

Soile Janhunen, varapuheenjohtaja
Tervapurontie 2, 75500 NURMES
« (013) 432 084 k.
Email: soile.janhunen@oyk.fi

Marja Janhunen, Helsinki
Erkki Olavi Janhunen, Torrevieja, Espanja

Apuraha
Sukuseuran hallitus on päättänyt myöntää sukututkimuksiin apurahoja. Hallitukselle osoitetut
perustellut hakemukset voi lähettää
puheenjohtajan osoitteeseen.
Janhusten ja Janhosten sukuseura ry:n hallitus

Tähdellistä muistettavaa
Jäsenmaksu: Tämän lehden välissä on jälleen
vuo-tui-nen jäsenmaksun pankkisiirtolomake.
Jos on jotain epäselvää maksun suhteen, ota
yhteys rahastonhoitaja Tapio Janhoseen. On
hyvä muistaa, että ajallaan suoritettu jäsenmaksu
varmistaa sukulehden saamisen myös jatkossa.
Jäsenmaksu on 10 euroa.
Osoite on tärkeä: Jos osoitteesi on muuttunut
tai lehtemme tulee virheellisellä osoitteella,
ilmoita siitä rahastonhoitaja Tapio Janhoselle,
joka ylläpitää jäsenrekisteriä.

Pentti Pöyhonen, puheenjohtaja
Simolankatu 44, 33270 TAMPERE
« (03) 344 1888 K. GSM 0400-634767
Email:pentti.poyhonen@sci.fi

Henri Janhunen, sihteeri
Alkutie 44 D, 00660 HELSINKI
« (09) 724 3439 k. GSM 0500-504 800
Email: henri.janhunen@janhuset.net
Tapio Janhonen, rahastonhoitaja
Häppäläintie 84 (janhola), 41490
NIEMISJÄRVI
« (014) 845 407 K. GSM
040-865 1759
Email:
tapio.janhonen@reppu.net
Tauno Janhonen
Kallioportti 24, 05200 RAJAMÄKI
« (09) 290 1612 k. GSM 040-513 1124
Email: tauno.jan@luukku.com
Tiina Kivelä
Lokintie 18 as 4, 40400 JYVÄSKYLÄ
« GSM 0400-736 842
Email: 33614@jypoly.fi
Matti-Pekka Janhunen
Mällinkatu 23, 48600 KARHULA
« (050) 264 778, GSN 040-767 2682
Email: mattipekka.janhunen@pp.inet.fi
Risto Janhonen
Nahkurinpiha 26, 02400 KIRKKONUMMI
« (09) 296 2780. GSM 050-497 7780
Email: risto.janhonen@elisanet.fi

Jos muutat, muista osoitteenmuutos myös
Kaija Skog
sukuseuralle!
Koronakuja 4 A8, 02210 ESPOO
« (09) 888 1388 k. GSM 040-510 0546
Email: kaija.skog@yle.fi

Sukuseuran kotisivu
Sukuseuran kotisivun osoite on muuttunut.
Uusi osoite on: www.janhunen-janhonen.com
Jäsenlehti ilmestyy myös kotisivuilla ja
avautuu salasanalla suku .

Julkaisija: Janhusten ja Janhosten sukuseura ry.
Toimituskunta: Pentti Pöyhönen (päätoimittaja),
Tauno Janhonen, Risto Janhonen . Lehdelle
tarkoitettu materiaali lähetetään toimituksen
osoitteella: Pentti Pöyhönen, Simolankatu 44, 33270
TAMPERE
Painopaikka: NurmiPrint OY, Nurmijärvi
Taitto: Nana Abruquah
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c/o Pentti Pöyhönen,
Simolankatu 44, 33270
TAMPERE

Seuran kotisivu on uudessa osoitteessa:
http://www.janhunen-janhonen.com

