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Kartano Pihakoivu toimii vanhalla
sukutilalla keskellä
sillanpääläismaisemaa. Juhlapaikkaan
voi tutustua etukäteen kotisivuilla
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mukaanne ja tulkaa viihtymään
vanhassa kartanomiljöössä.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Jälleen on yksi sukulehti saatu kansiin.
Toimituskunta on erittäin tyytyväinen siihen
aktiivisuuteen, jota sukumme jäsenet ovat
osoittaneet lähettämällä artikkeleita ja niiden
aiheita käyttöömme. Tämän ansiosta
lehtemme pysyy elinvoimaisena ja yhdysside
jäsenistöön tuoreena.

kustannusten vuoksi.

Tähän lehteen on koottu erilaisia tapoja esittää
suvun historiaa: Kuvallisena,
historiantutkimuksena ja tapahtumista kertovana.
Kaikki tavat ovat hyviä ja täydentävät toisiaan.
Niistä voi ottaa vinkkejä oman lähipiirin tai
laajemmankin yhteisön selvitystyöhön ja
kertomuksien luomiseen.

Tämän kesän sukutapaaminen on 10.6.2006
Hämeenkyrössä, jonne toivotaan runsasta
vierasjoukkoa. Tilaisuuden ohjelma on väljä, joten
keskusteluille ja tapaamisille jää hyvin aikaa.
Juhlatalo on riittävän iso niin, että sateen
yllättäessä voi kaikki olla sisätiloissa.

Olemme saaneet yhden vaiheen sukuseuran
historiasta tallennettua. Hallituksen mielestä tehty
työ edistää vuosille 2004-06 laaditun
toimintasuunnitelman toteuttamista. Sukulehdet 133 ovat nyt sähköisessä muodossa CD-levyllä.
Levyn ohjelma on tehty mahdollisimman
yksinkertaiseksi, joten sen pitäisi aueta kaikilla CDasemilla helposti. Levyjä on saatavissa hallituksen
jäseniltä. Levyä voi käyttää esimerkiksi
sukuseuran toiminnasta kertovana lahjana nuorille
suvun jäsenille. Hallitus harkitsi myös lehtien
kokoamista kirjaksi, mutta luopui siitä korkeiden

Myytävänä
Sukulehdet 1-33 CD-levy
20 EUR
levyä voi tilata hallituksen jäseniltä
Sukukirja
Kalle Aataminpoika Janhonen
ja hänen perillisensä

30 EUR
16 EUR

Pöytäviiri

25 EUR

T-paita (L-koko loppu)

6 EUR

Lisäksi veloitetaan mahdolliset postituskulut.

Janhusten ja Janhosten varsinainen sukukokous
pidetään jo noin vuoden kuluttua. Edellisestä
kaksipäiväisestä kokouksesta saatiin positiivista
palautetta, joten seuraavakin on aiottu pitää
samanlaisena. Hallitus ottaa vastaan vinkkejä
kokouksen pitopaikasta ja ohjelmasta, joten
pankaa älynystyrät töihin ja ideat esiin.

Eipä sitten muuta kuin kesätapaamisiin!

Puheenjohtaja: Pentti Pöyhönen

Janhusten ja Janhostensukuseura ry
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Toimintakertomus vuodelta 2005
Yleistä
Kertomusvuoden merkittävin tapahtuma oli
Janhusten ja Janhosten sukuseuran
kesätapaaminen, joka järjestettiin 18.6.2005
Kuopion Hirvilahden kylässä. Aurinkoiseen
kesätapahtumaan osallistui noin 40 sukuseuran
jäsentä. Ohjelman pääosan muodostivat
sukuseuralaisten laulu- ja soittoesitykset.
Toiminnassa aloitettiin sukuseuran historiatietojen
kerääminen selvittämällä mahdollisuuksia
aikaisempien sukulehtien julkaisemiseksi CD:nä.
Toteutus tapahtuu vuoden 2006 keväällä, jolloin
saadaan sukulehdet 1-33 sähköisessä muodossa.
Sukuseuran talous on kunnossa.
Kokoustoiminta
2.4.2005: Hallituksen kevätkokouksessa valikoitiin
sukulehteen kirjoituksia, jotka aktivoisivat lukijoita
oman lähisukunsa tutkimiseen ja erityyppisten
sukutapaamisten järjestämiseen
18.6.2005: Sukuseuran kesätapaaminen Kuopion
Hirvilahdella

24.9.2005: Hallituksen kokous, jossa päätettiin
sukulehden toimittamiseen liittyvistä asioista ja
aikaisempien sukulehtien julkaisemisesta CD:nä.
Sukukirjan markkinointia kirjastoihin aktivoitiin.
Hallituksen jäsenet
Pentti Pöyhönen
Soile Janhunen
Henri Janhunen
Tapio Janhonen
Tauno Janhonen
Tiina Kivelä
Matti-Pekka Janhunen
Risto Janhonen
Kaija Skog

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Tiedotus
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät jäsenlehden
numerot 32 ja 33.
Sukuseuran kotisivuille on lisätty ajankohtaista tietoa ja
poistettu vanhoja tietoja.

Hallitus

ESTER JANHONEN 80 VUOTTA 19.3.2006
Sukuseuramme perustajajäsen ja aktiivinen sukulehteen kirjoittaja Ester
Janhonen (perhetaulu 262) vietti merkkipäivänsä Hankasalmella
19.3.2006 lukuisten sukulaisten ja ystävien seurassa. Ester teki koko
työuransa Hankasalmella seurakuntasisarena, jonka johdosta hänellä on
paikkakunnalla laaja ystäväpiiri. Sukututkimuksen lisäksi Ester on
harrastanut mm pitsin nypläystä ja lukulehden toimitusta. Omien
sanojensa mukaan nämä ovat sellaisia harrastuksia, jotka vaativat
paljon aikaa, mutta tuovat vähän tulosta. Sukuseura onnittelee Esteriä
vielä jälkikäteenkin ja kiittää ansiokkaasta työstä sukuseuran hyväksi.

Ester Janhonen
Kuva: Veli-Pekka Räty /
www.kolmekuvaa.fi
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Viljam Matinpoika Janhosen (1882 – 1961)
ja
Eedit Maria Matintytär Makkosen (1891 – 1976)

KUVALLINEN SUKUPUU

LAPSET

16. sukupolvi (perheettömät)
Martta
04.10.191714.03.1945

Urho
03.10.192502.10.1944

Martti
15.09.191920.06.1944

VANHEMMAT
15. sukupolvi laskettuna Joroisten Maavedellä eläneestä
Paavosta lähtien

Viljam ja Eedit Janhonen Eeditin

Viljam jäi Matti Kallenpojan ja Vilhelmiina
Kauppisen vanhimmaksi pojaksi Vilholan
taloon, kun Vilhelmiina ja Otto kuolivat jo
lapsina. Lisäksi syntyivät veljet Otto Ville ja
Herman. Viljam solmi avioliiton Eedit Marian
kanssa 11.12.1913, ja jäi pitämään Vilholan
päätaloa ja veljet asettuivat omille paikoilleen
naapureiksi.

* Martta oli sisaruksista toiseksi vanhin Annan
jälkeen. Aikuiseksi tultuaan sodan kynnyksellä
hän oli hoitamassa lottana Kinkomaalla sotilaita.
Martta ei ennättänyt perustaa perhettä, vaan kuoli
27 vuotiaana lantioluun luumätään ja sitä
seuranneeseen verenmyrkytykseen.

* Martti oli sodan syttyessä juuri täyttänyt 20
vuotta. Hän osallistui sotaan (19.01.1940 lähtien)
lähes koko ajan. Martti haavoittui Saimaan
kanavan varrella Juustilan kartanon pihalla 19.06
ja kuoli 20.06 haavoihinsa. Sotilasarvoltaan
Martti oli ylikersantti.

* Urho oli sitä ikäluokkaa, joka joutui armeijaan
lokakuussa 1943 eli 18 vuotiaana. Hän ennätti
osallistua myös Lapin sotaan. Hän sai kranaatin
sirpaleesta osuman rintaansa Ranualla ja kuoli
02.10.1944. Seuraavana päivänä Urho olisi
täyttänyt 19 vuotta.

Vilhola

Janhusten ja Janhostensukuseura ry

16. sukupolvi (perheelliset)
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ENSIMMÄISET SERKUKSET

17. sukupolvi
* Pentti ja Heikki Pöyhönen, Annan lapset
* Ulla Janhonen, Einon lapsi
* Risto, Viljo, Hannu ja Sirpa Janhonen, Matin
lapset
* Hille Janhonen Abruquah, Taunon lapsi

Kuvassa Viljamin ja Eedit Marian lapset vasemmalta oikealle
Tauno, Eino, Anna, ja Matti
Kuva
on otettu 04.11.1983 Rajamäellä Taunon täyttäessä 50 vuotta

* Sisarussarjan vanhin, Anna, syntyi
08.12.1915 ja vihittiin avioliittoon Eino
Pöyhösen kanssa 28.08.1937. Eino oli
kotoisin Niemisjärveltä, Purrin talon vanhin
veljes. Annalle ja Einolle syntyi sodan
aikana kaksi poikaa. Anna kuoli 12.11.1995
lähes 80 vuoden iässä.
* Eino syntyi 15.05.1922 perheen neljäntenä
lapsena. Hän solmi avioliiton 31.12.1953
Aira Suurosen kanssa ja heille syntyi yksi
tyttö. Eino kuoli 25.09.1998 ollessaan 76
vuoden ikäinen.
* Toiseksi viimeisenä, eli kuudentena näki
tämän maailman Matti. Hän oli vuorollaan
talonpitäjänä Vilholassa. Matti solmi
avioliiton Toini Pirisen kanssa 02.11.1952.
Perheeseen syntyi kolme poikaa ja yksi tyttö.
* Pahnueen pohjimmaiseksi jäi Tauno, joka
solmi avioliiton Hilkka Kuokan kanssa
29.05.1966 ja heille syntyi yksi tyttö. Hilkka
siirtyi ajasta iäisyyteen 07.07.1999. Taunon
perhe asui ja teki työnsä Nurmijärven
Rajamäellä.

Vasemmalta oikealle: Risto, Viljo, Hannu, Hille, Sirpa,
Pentti, Ulla, ja Heikki.

TOISET SERKUKSET

18.sukupolvi
* Päivi ja Pekka Pöyhönen, Pentin lapsia
* Sanna Harjula os. Pöyhönen ja Janne, Heikin lapset
* Juho ja Iiris Jokela, Ullan lapset
* Henri, Anne ja Sari Janhonen, Riston lapset
* Janne ja Lassi Janhonen, Hannun lapset
* Mikko ja Jukka Hiltunen, Sirpan lapset
* Taavi ja Ama Abruquah, Hillen lapset
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Edellisen sivun alareunan kuva vasemmalta: Jukka, Janne Jan, Taavi, Sari, Lassi, Mikko, Sanna ja Iiris Jok

Vasemmalta: Päivi, Pekka, Anne, Henri, Ama ja Janne Pöy

KOLMANNET SERKUKSET

19. sukupolvi

Kuva vasemmalta: Helmi ja Emma Siippainen, Päivin lapset
Peppi ja Topias Pöyhönen, Pekan lapset,
Inka ja Iiris Harjula, Sannan lapset

Täyttäessäni 70 vuotta marraskuussa 2003 pyrin saamaan mahdollisimman paljon lähisukua koolle.
Tämä onnistuikin melko hyvin ja tuloksena saatiin kuvallinen sukupuu, jota on täydennetty
poissaolleiden yksittäisillä kuvilla. Tämä on eräs tapa esittää serkusten tapaamisia.

Tauno Janhonen
Rajamäki

Janhusten ja Janhostensukuseura ry
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MAAVEDEN SAVUNIEMEN
KYLÄN JANHUSET VV.1541-1664
1.Maakirja v.1541

VA 6133:65v

- savolaisten sukunimien nen-pääte jätettiin yleensä
kirjoittamatta ja saatettiin korvata sukunimen
loppuun sen oikeaan ylänurkkaan vetäistyllä
kaariviivalla, kuten tässä Janhusten nimessäkin.
Veromarkat on merkitty arviokunnan tietojen
vasempaan laitaan: S.viii = S(katte) 8. Luku 8 on
merkitty keskiaikaisen käytännön mukaan
roomalaisella numerolla.
2. Maakirja v.1544
kuvaa)

Savon ensimmäisessä maakirjassa v.1541 mainitaan
Maaveden seutua edustaneessa Juvan hallintopitäjän
Vesikansan neljänneskunnan 4. kymmenyskunnassa
Paavo ja Heikki Janhusen kahdesta verotilasta
yhdistetty 8 veromarkan arviokunta. Veromarkka
tarkoittaa oikeastaan veromerkkiä (skatte marker) ja
sanasta marker tuli nimitys markka. Kahdeksan
veromarkkaa muodosti täyden veron. Janhusten
arviokunta maksoi kruunulle v.1541 verona neljä
pannia ohraa (spann=47 litraa jyviä Tukholmassa
mitattuna, Savossa panni oli enemmänkin).
Maaveden Janhusten talot olivat tuolloin varakkaita,
koska he maksoivat veroa muita enemmän.
V.1541 maakirjassa on Janhusten arviokunnan
isäntien etunimet ajan tavan mukaan lyhennetty
ruotsinkielisen nimiasun mukaan ja pienellä
etukirjaimella:
pal (pafwall) = Paavali eli Paavo
hen (henrik) = Heikki
Janhosten sukunimi on kirjoitettu ianho~ .
Sukunimen kirjoituksesta seuraavat kommentit:
- etukirjain on ison J-kirjaimen sijasta ajan tavan
mukaan pieni i-kirjain
- h-kirjaimen jälkeen on kirjoitettu o-kirjain
(Janhonen) eikä u-kirjain (Janhunen). Tämä oli
tavallista, koska ruotsinkielessä o-kirjaimen äänneasu
vastaa suomenkielen u-kirjainta

VA 6133 a:16 (Ei

Sivun keskellä on Janhusten 8 veromarkan
arviokunta, jonka vasempaan laitaan on merkitty 8
veromarkkaa: 8 S. Isäntinä mainitaan nyt Niilo ja
Heikki Janhunen. Paavon tilalle on tullut Niilo, joka
oli mahdollisesti Paavon poika. Isäntien etunimet on
kirjoitettu: nics (nicolas = Niilo) ja hn
( henrik =
Heikki). Sukunimi on kirjoitettu ianhoin
(Janhoinen).
3.Maantarkastuskirja v.1561 VA 6631 A-B:98
Vuoden 1561 maantarkastuskirjassa on ensi kerran
lueteltu Savon verotilojen maat. Tässä kirjassa on
Maaveden Heikki ja Niilo Janhusen verotilat merkitty
Juvan hallintopitäjän Vesikansan neljänneskunnan 2.
kymmenyskuntaan eli Savuniemen kylään. Tässä ne
oli erotettu toisistaan erillisiksi verotiloiksi n:o 731 ja
n:o 732.
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MAAVEDEN SAVUNIEMEN KYLÄN JANHUSET VV.1541-1664 ……….
Heikki Janhusen 4 veromarkan tila oli n:o 731
ja sen maat olivat:
puolet Koskimäenpellosta
Osa Mammolanahoa.
Niilo Janhusen 7 veromarkan tila oli n:o 732 ja
sen maat olivat:
puolet Koskimäenpellosta
osa Mommolanahoa
Vehmaistenperä
Vuorihuhanaho
Viinikankaan pohjoisnenä
Monnimäenpää
Siikajärven joensivu
Pitkälamminaho
Harjujärvenkangas
Kangasjoenranta
Vedenpäällys
Kaukiaho
Kivisalonnenä
Kivikari
Paviharju
Sysmäjärven joenluhta

Niilo Janhusen tilan n:o 732 maat, jotka on lueteltu
v. 1561 maantarkastuskirjassa, ovat v. 1664
maantarkastuskirjassa Maaveden kylän
jakokunnassa 713. V. 1664 maantarkastuskirjassa
mainitaan, että Sysmäjärven rannat olivat rannoista
aika matalaa hiekkamaata ja että siellä kasvoi
koivua ja mäntyä. Kyseisen jakokunnan isäntänä
oli v. 1664 Eskil Brusiuksenpoika Janhunen. Nämä
maat olivat siis säilyneet Janhusten suvulla.
Nykyiset Maaveden Janhuset polveutunevat tältä
tilalta, jonka ensimmäinen tunnettu isäntä Paavo
Janhunen eli 1500-luvun alkupuolella, keskiajan ja
uudenajan taitteessa. Asian voisi tietenkin
varmistaa 1600-luvun läänintililuetteloista sekä
myöhemmistä kirkonkirjoista ja henkikirjoista,
mikäli asiaa ei ole jo selvitetty.

Veromarkkojen ja maiden määrästä päätellen
Niilo Janhusella oli suurempi ja
menestyneempi tila kuin Heikki Janhusella
4. Maantarkastuskirja v.1664

VA 864

Heikki Janhusella v. 1561 olleen tilan n:o
731 ovat tässä kirjassa jakokunnassa 722. Tämä
jakokunta oli ollut Antti Partasen jälkeen
veronmaksukyvyttömänä, mutta nyt
jakokunnan veroista oli ottanut vastuun Erkki
Matinpoika Sormunen. Nämä alun perin
Maaveden Janhusille kuuluneet maat olivat
siten siirtyneet vieraalle suvulle.

Kalle Varis
Helsinki

Janhusten ja Janhostensukuseura ry
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HELVIN MATKASSA EI PITKÄSTY
Kaikki alkoi siitä, kun otin ensimmäisen kerran
yhteyttä isäni serkkuun Helvi Häkkiseen os.
Janhunen (s. 8.10.1914). Olin juuri lähdössä
Amerikkaan etsimään isoäitini Tyyne Dagmar
Marttisen os. Janhunen (1890-1919) viimeistä
leposijaa (sukulehti 24/2001). Tästä alkoi
varsinainen tapahtumien ketju kaikkine iloisine

samannäköistä kuin itse olen. Neuvo oli sen verran
hämmentävä, että se jäi mieleeni ikuisiksi ajoiksi.
Vuosikausiin en tiennyt Janhusista mitään, mutta
nyt olin lähes kaksoisolentojen piirittämä.
Saimme mieheni kanssa muutama vuosi sitten
kutsun Pieksämäelle pikkuserkkuni Jarin häihin.
Epäilen, että Helvillä oli osuutta asiaan.
Noudatimme kutsua varsinkin kun sain tutustua

Helvin syntymäpäivät
vuonna 2004
Helvi Häkkinen (vas.)
ja Maisu Schoultz
(kirjoittaja)

yllätyksineen. Yhteiselo Helvin kanssa on ollut
täynnä odottamattomia käänteitä.
Helvi on kiitollinen haastateltava, suvun varsinainen
tervaskanto. Juttua on vuosien varrella ennättänyt
kertyä, kun olemme eri tilaisuuksissa oppineet
lähemmin tuntemaan toistemme ystäväpiiriä ja
elinympäristöä. Haukivuoren sukukokoukseen 2001
osallistuimme yhdessä. Helvi oli kuin kala vedessä,
vaikka ympärillä oli pelkästään tuntemattomia.
Olimme ylpeitä sukuseuran aktiivisesta toiminnasta
ja esiintymiskykyisistä jäsenistä. Sukukirja oli
hämmentävä teos, vaikkakin meidän osuudeltamme
puutteellinen. Syynä oli varmaankin oma
passiivisuutemme, onneksi isoäitini oli kuitenkin
mainittu. Minulle sykähdyttävin tapaus oli, kun etsin
erästä naishenkilöä, jonka kanssa olin puhunut
puhelimessa, mutta en ollut nähnyt häntä
henkilökohtaisesti. Minua opastettiin etsimään

pikkuserkkuuni Jariin, jota en ollut aikaisemmin
tuntenut. Kieltämättä tunsimme itsemme jossain
määrin kuokkavieraiksi, mutta Helvin aito innostus
tarttui kuitenkin meihinkin ja sai unohtamaan
moiset ajatukset.
Lokakuun 8. päivänä vuonna 2004 Helvi täytti 90
vuotta ja järjesti kotiinsa suuren tyylin
vastaanottotilaisuuden. Onnittelijoita riitti koko
päiväksi. Tuntui kunniatehtävältä saada olla
mukana aamusta iltaan ja jatkoa riitti vielä
seuraavaksi aamupäiväksi. Helvi säteili suuren
ystäväpiirinsä keskellä ja silmäili tilaisuuden tullen
keittiön puolelle, missä sukulaiset ja ystävät
toimivat avustajina. Yllätyksekseni sain taaskin
uuden pikkuserkun, Timo Janhusen (s. 1945), joka
on Helvin veljenpoika ja asuu Turun seudulla. Näen
hänen kasvonpiirteissään paljon isääni ja
luonteessaan samaa hirtehishuumoria.
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Helvin Matkassa ei pitkästy ........

Turussa vuonna 2005 Helvi Häkkinen (vas.) ja Gurli Marttinen
Kesällä 2005 toteutui Helvin suuri haave, jota hän
oli toistellut lakkaamatta tavatessamme ja
soitellessamme: ”Kunpa pääsisi Turkuun ja näkisi
vielä Veikon vaimon (äitini, Gurli Marttinen)”.
Mikkelistä saapuikin Turkuun koko autollinen
janhusmielisiä, Helvin lisäksi neljä muuta
henkilöä. Järjestimme mieheni Turren kanssa
pienimuotoisen sukukokouksen
pihaterassillemme 18.6.2005. Meitä oli kaikkiaan
15 henkilöä: Helvi, isäni serkku Irja miehineen,
heidän poikansa Jari poikansa Joonan kanssa,
Timo vaimoineen ja hänen veljensä Jouko. Omaa
perhettämme oli neljän sukupolven verran,
ikähaitaria 5-92 vuotta. Haimme äitini
aikaisemmin, jotta Helvi ja hän voivat rauhassa
tutustua toisiinsa. Jätin heidät omiin oloihinsa ja
juttua tuntui riittävän. Jälkeenpäin he ovat
vaalineet ystävyyttä postikortein ja puhelimitse.
Poikamme Janne oli myös kutsuttu etuajassa,
koska Helvi halusi antaa hänelle muistoesineen.
Isoäitini oli lähettänyt Amerikasta Helville,

siskonsa tyttärelle, paketin, joka sisälsi mm
leikkirannekellon. Kello on säilynyt tallessa
vuosikymmenten ajan alkuperäisessä
kotelossaan. Tämän rakkaan muistoesineen Helvi
halusi antaa Jannelle.
Muutama vuosi sitten Helvi lähetti minulle
suurennoksen postikortista, jonka isoäitini oli
lähettänyt Liverpoolista siskolleen Saimalle,
Helvin äidille, kun perhe oli muuttomatkalla
Amerikkaan vuonna 1912. Kortti on minulle
varsinainen aarre, näenhän siinä isoäitini
omakätisen käsialan. Puolivuotiaan poikansa
nimen hän kirjoittaa yllätyksekseni muodossa
Weikko. Vanhemmat taisivat valmistautua
tulevaan muuttomatkaan perusteellisesti. Nyt
Helvi toi alkuperäisen kortin mukanaan Turkuun
ja antoi sen minulle, josta olen äärettömän
kiitollinen ja teen kaikkeni, että kortti säilyy
seuraavat 90 vuotta yhtä hyvässä kunnossa kuin
se oli Helvin hoivassa.

Janhusten ja Janhostensukuseura ry
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Helvin Matkassa ei pitkästy ........
Pikkuserkkuni Timo toi
mukanaan ihania vanhoja
valokuvia sekä isoäitinsä
Saiman saaman
syntymäpäiväkortin
Gardnerista. Siinä isoisäni
Wiljam Marttinen kirjoittaa
koko perheensä puolesta
onnittelut vaimonsa siskolle
vuonna 1914. Timo halusi
antaa tämän kortin minulle.
En ole vieläkään selvinnyt
hämmästyksestä, että
tällaisia aarteita on vielä
olemassa. Nyt minulla on
hallussani kaksi
esivanhempieni 1900-luvun
alussa lähettämää korttia
alkuperäisinä. Mitä kaikkea
suvun kenkälaatikoista vielä löytyykään?

Pikkuserkukset Helvin juhlissa 2004
Maisu Schoultz (vas.) ja Timo Janhunen

Viime aikojen sukutapaamisten jälkeen alkaa taas
tuntua siltä, että pitäisi vielä selvittää muutama
asia isäni Amerikan ajoilta. Eniten mieltäni
askarruttaa, että kenen luona hän asui New
Yorkin Brooklynissa runsaan vuoden verran
ennen elokuussa 1920 tapahtunutta Suomeen
lähtöään. Miten edetä asiassa, minkä puoleen
kääntyä? Ehkä Janhusista joku osaa auttaa.
Kaiken kaikkiaan maailma on yllätyksiä täynnä ja
monien yllätysten takana tuntuu olevan Helvi.

Milloin ollaan Gardnerin hautausmaalla,
Haukivuoren sukukokouksessa, syntymäpäivillä
Mikkelissä, sukuloimassa Naarajärvellä, Jäppilän
hautausmaalla, milloin Pieksämäellä häitä
viettämässä. Voin vain toistaa isoäitini sanat
Liverpoolista: ”Kyllä et usko, miten monenlaista
kyytiä on saatu ja miten on kummallista
maailma”.

Lähdössä uuteen maailmaan
Liverpool 2.2. 1913

Maisu Schoultz
Turku
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SUKUPUUMME IRRALLISET OKSAT
TÄYDENNYS JANHUSTEN JA
JANHOSTEN SUKUKIRJAN
PERHETAULUUN
NRO 428 Olli Juhonpoika Janhunen * 1800
Lieksa
Sukukirjassamme ovat Olli Juhonpoika
Janhusen perheen tiedot jääneet vaillinaisiksi
ja hänen jälkeläisensä eivät ole pystyneet
yhdistämään vanhimpien tietämiensä esiisien (Heikki Janhunen syntynyt vuonna 1866
Nurmeksessa) tietoja sukukirjan henkilöihin.
Terho Janhuselta saatujen uudempien
sukupolvien tietojen ja sukukirjassamme
mainitun Olli Janhusen välillä ollut aukko on
nyt saatu täytettyä. Julkaisemme oheisena
jälkeläiskaavion puuttuvista sukupolvista.
Huomattavasti kattavammat jälkipolvitaulut
löytyvät sukuseuran kotisivulta
www.janhunen-janhonen.com. Kehotankin
kaikkia, joilla on tietokone käytettävissä,
tutustumaan ”uusiin sukulaisiin”. Olli
Janhusen sukuhaara on asunut ja asuu
edelleen Nurmeksessa sekä nykyisten
Valtimon ja Rautavaaran kuntien alueilla.
Merkkien selitykset:

JÄLKELÄISKAAVIO
Janhunen Olof * 1860 † 1906


Muikku Maria * 1810 † 1860
Janhunen Karin *1830 † 1833
Janhunen Johannes * 1834 † 1853
Janhunen Anders * 1836 † 1880


Pardain Lovisa * 1831 † 1863



Timonen Brita * 1838 † 1908L
Janhunen Anders * 1864 † 1934L


Meriläinen Leena * 1850 † 1920L
Janhunen Riitta * 1887 † 1957L
Janhunen Antti* 1889 † 1959L
Janhunen Anni * 1892 † 1962L

Janhunen Henrik* 1866 † 1936L


Lintunen Alma * 1885 † 1919A
Janhunen Anni * 1866 † 1936L
Janhunen Heikki
Janhunen Mari
Janhunen Silja
Janhunen Hilja
Janhunen Saimi
Janhunen Kerttu
Janhunen Uuno

syntynyt

*

kuollut

†

vihitty



vuosiluku ja A
syntymäaika

luku on arvioitu, esim.

vuosiluku ja L
esim. kuolinaika

Janhunen Kalle * 1911 † 1977


Kervinen Hilja * 1911 † 1947
Janhunen Terho * 1941



Partanen Saimi * 1917 † 1982
Janhunen Merja * 1954

luku on laskennallinen,

Janhunen Tarja * 1955
Janhunen Johan * 1871 † 1941

Janhusten ja Janhostensukuseura ry



(Janhunen) Kaisa* 1875 † 1945L

Janhunen Anna * 1841 † 1911L


Heikkinen Johan * 1841 † 1911L
Heikkinen Anna * 1866 † 1936L
Heikkinen Anna * 1871 † 1941L
Heikkinen Johan * 1873 † 1874L
Heikkinen Anders * 1875 † 1875L
Heikkinen Juho * 1878 † 1948L

Janhunen Agneta* 1844 † 1814L
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Jatkossa sukuseura julkaisee saamiaan
sukuselvityksiä, täydennyksiä ja korjauksia
sukukirjan perhetauluihin seuran jäsenlehdessä
tiiviinä jälkeläiskaaviona, koska tila lehdessä on
rajallinen. Laajempi selvitys jälkipolvitauluina on
aina luettavissa kotisivuilla www.janhunenjanhonen.com Selvityksiä päivitetään myös tarpeen
mukaan tietojen tarkentuessa tai korjaantuessa.
Sukuseura odottaa edelleen innokkaana
täydennyksiä ja korjauksia sukupuuhumme.
Kotisivuilta painikkeen ”Täydennykset” alta löytyy
perhekortti, jota voi käyttää ilmoittamiseen mutta
niitä voi koostaa myös vapaasti paperille ja lähettää
kirjeitse tai sähköpostissa. Sukuseura huolehtii
puhtaaksikirjoituksesta ja julkaisemisesta.
Toimitamme lisäksi tulosteet jälkeläiskaaviosta ja
jälkipolvitauluista lähettäjän käyttöön.

Suhonen Anders * 1841 † 1911L
Suhonen Anna * 1867 † 1911L
Suhonen Matti * 1873† 1873L
Suhonen Johan * 1874 † 1944L
Suhonen Daniel * 1877 † 1947L

Janhunen Sigrid * 1848 † 1859L
Janhunen Helena * 1841 † 1911L

Myytävänä
Sukulehdet 1-33 CD-levy
20 EUR
levyä voi tilata hallituksen jäseniltä
Sukukirja
Kalle Aataminpoika Janhonen
ja hänen perillisensä

30 EUR
16 EUR

Pöytäviiri

25 EUR

T-paita (L-koko loppu)

6 EUR

Lisäksi veloitetaan mahdolliset postituskulut.
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886. Aapraham Hetanpoika Janhunen
7.7.1860  25.10.1906
Janhunen Aaapraham * 1860 † 1906
Killki Gustava * 1863 † 1898
Janhunen (Wallgren) Lyydia * 1888 † 1927
Wallgren Jouko * 1910
Wallgren Kauko * 1913A
Wallgren Kullervo * 1915
Janhunen (Marttinen) Tyyne * 1890 † 1919
Marttinen Veikko * 1912 † 1985
Marttinen Veikko * 1932L
Marttinen (Schoultz) Maisu
Janhunen Jenny * 1892 † 1901
Janhunen (Wellgren) Saima * 1894 † 1991
Wellgren (Häkkinen) Helvi * 1914
Wellgren Unto Helvi * 1920 † 1982
Wellgren Tytär * 1940L † 1970A
Wellgren Timo * 1941
Wellgren Pekka * 1944 † 2004A
Wellgren Jouko* 1951
Janhunen Taito * 1895 † 1971
Janhunen (Suhonen) Irja * 1936
Suhonen Jari * 1956L
Suhonen Marja-Riita * 1957L
Janhunen Arvo * 1938

Artikkelin kirjoittaja on koonnut nämä kaksi
jälkeläiskaaviota.

Soile Janhunen
Nurmes

Janhusten ja Janhosten
sukuseura ry.
Hallituksen kevätkokous
Hallitus käsitteli vuoden 2005 toimintakertomuk-sen ja
tilinpäätöksen. Seuran talous on vakaa.
Päätettiin seuraavan sukulehden aihepiirit ja kesän
sukutapaaminen. Todettiin sukulehtien 1-33 CDlevyjen valmistuminen.

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

Jäsenmaksu
Tämän lehden välissä on vuo-tui-sen jäsenmaksun
pankkisiirtolomake. Jäsenmaksun suoritus varmistaa
sukulehden jakelun myös jatkossa. Epäselvissä
tapauksissa ota yhteys rahastonhoitaja Tapio
Janhoseen. Jäsenmaksu on 10 euroa.
Osoite on tärkeä: Jos osoitteesi on muuttunut tai
lehtemme tulee virheellisellä osoitteella, ilmoita siitä
rahastonhoitaja Tapio Janhoselle, joka ylläpitää
jäsenrekisteriä.
Jos muutat, muista osoitteenmuutos myös
sukuseuralle!

Sukuseuran kotisivu
Sukuseuran kotisivun osoite on:

www.janhunen-janhonen.com
Sukulehti on myös luettavissa kotisivuilla ja avautuu
seuraavasti:
User name (käyttäjänimi) = jäsen
Password (salasana) = suku

Hallituksen jäsenten yhteystiedot
 Pentti Pöyhönen, puheenjohtaja
Simolankatu44, 33270 TAMPERE
(03) 344 1888 k. GSM 0400-634767
Email: pentti.poyhonen@elisanet.fi
 Soile Janhunen, varapuheenjohtaja
Tervapurontie 2, 75500 NURMES
(013) 432 084 k.
Email: soile.janhunen@oyk.fi
 Henri Janhunen, sihteeri
Alkutie 44 D, 00660 HELSINKI
(09) 724 3439 k. GSM 0500-504 800
Email: Henri@janhuset.net
 Tapio Janhonen, rahastonhoitaja
Häppäläntie 84 (Janhola), 41490 NIEMISJÄRVI
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
(05) 264 778, GSM 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
 Kaija Skog
Koronakuja 4 A 8, 02210 ESPOO
(09) 888 1388 k. GSM 050-3653836
Email: kaija.skog@yle.fi
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

Janhusten ja Janhosten
sukuseura ry

Simolankatu 44,
33270 Tampere

Sukuseuran kotisivun
osoite on:
www.janhunen-janhonen.com

