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Tämä lehti keskittyy sukuseuran jäsenten tai 
heidän sukulaistensa, esivanhempien ja 
jälkeläisten, ammatteihin ja harrastuksiin. 
Seuraavaankin lehteen jäi vielä yksi kirjoitus. 
Näitä mielenkiintoisia kirjoituksia voisi tulla 
vielä lisää toimitukseen. Parhaaksi artikkelien 
hankintatavaksi olen todennut henkilökohtaisen 
tapaamisen. Kesäretken yhteydessä kymmenen 
prosenttia osallistujista lupautui kirjoittamaan 
lehteemme. 

Hallituksen syyskokouksessa keskusteltiin jälleen 
pitkään Janhusten/Janhosten aktivoimisesta 
sukuseuran toimintaan. Viime kevään lehden 
välissä ollut pankkisiirtolomake tuotti vain 165 
jäsenmaksua. Tämä lehti lähtee lomakkeineen 
vähän suurempana levikkinä ja suorituksia 
toivotaan. Meillä ei ole tietoa, miksi jäsenet ovat 
eronneet seurasta eli jättäneet jäsenmaksun 
suorittamatta. Tulemme järjestämään seuramme 
kotisivuille kysymys- ja vastauspalstoja, joissa 
jäsenet, nykyiset, uudet ja entiset, voivat kysellä tai 
kertoa kokemuksistaan. Hallituksen jäsenille voi 
aina ilmoittaa tavalla tai toisella seuran toimintaan 
liittyviä toiveita tai kehittämiskohteita. 

Sukuseuran kesäretki pidettiin Hämeenkyrön 
Vesajärvellä Kartano Pihakoivun tiloissa. 
Parikymmentä aktiivista oli tullut paikalle. 

Tilaisuudessa oli varattu aikaa vapaalle 
seurustelulle ja hyvin juttu luistikin koko iltapäivän 
ajan. Kuultiin vapaamuotoisia esityksiä oman 
sukuhaaran selvittämisestä ja sukukirjan käytöstä 
esi-isien löytämiseksi. Taloon olisi mahtunut 
suurempikin määrä jäseniä ja heidän seuralaisiaan. 

Hallitus päätti pitää seuraavan varsinaisen 
sukukokouksen sukumme syntysijoilla Joroisissa. 
Ennakkotietona ilmoitetaan, että kokous on 
kesäkuun 9.-10. päivä 2007. Varatkaa silloin aikaa 
ja yrittäkää houkutella myös nuorisoa mukaanne. 

    

 

   Pentti Pöyhönen  
   Puheenjohtaja 
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Janhusten ja Janhosten sukuseura ry 

Mauno Janhunen 
Janhusten ja Janhosten sukuseuran kunniajäsen 
Mauno Oskari Janhunen kuoli 10.6.2006 
Tampereella 75-vuotiaana. Hän oli syntynyt 
Porvoossa 26.8.1930. 

Mauno oli Rautalammilta etelään lähteneen 
muonarenki Akseli Janhusen jälkeläisten 
serkussarjan vanhin ja siten itseoikeutettu 
sukuhaaransa edustaja seurassamme. Mauno oli 
sukuseuran hallituksen jäsen vv. 1989-2001. 

Mauno Janhusen työura alkoi sotavuosien jälkeen 
15-vuotiaana WSOY:ssä Porvoossa, jossa hän sai 
perinteisen käsilatojan opin. Sitten seurasi 
kolmivuotinen Helsingin Kirjapainokoulu ja 
kaksivuotinen Taideteollisen kurssi. 

V. 1962 Mauno muutti perheineen Tampereelle ja 
siirtyi samalla Uusi Kivipaino Oy:n palvelukseen. 
Hän oli v. -66 suunnittelemassa ja ajamassa 
käyntiin Suomen ensimmäistä valolatomoa. Hän 
toimi latomon faktorina vv. 1966-1987 eläkkeelle 
siirtymiseensä asti. 

Ammatti- ja järjestötoiminta oli Maunolle tärkeää. 
Sosiaalisesti kyvykkäänä ja empaattisena ihmisenä 
Mauno sai elämänsä aikana useita 
luottamustehtäviä, joita hän hoiti esimerkillisesti. 
Tampereen Faktorikerhon toiminnassa hän oli 
mukana 20 vuotta, josta puheenjohtajana viisi 
vuotta. Hän toimi myös yhden kauden 
Pohjoismaisten Faktoreiden Vice President’inä. 
Ansioistaan järjestötoiminnassa Mauno Janhuselle 
myönnettiin kunniafaktorin arvonimi sekä kultainen 
ansiomerkki. 

Kirjoittaminen, toimittaminen ja graafinen 
suunnittelu olivat Maunolle myötäsyntyisiä. 
Vuonna 1985 hänen käsistään lähti Tampereen 
Faktorikerhon 75-vuotishistoriikki Taitureiden 
taipaleelta ja vuonna 1992 Tampereen 
kirjatyöntekijöiden historiikki Alussa oli aapelukset. 
Teokset saivat mediassa runsaasti  

kiitosta sisältönsä lisäksi poikkeuksellisen korkeasta 
graafisesta tasosta. 

Harrastuksista rakkaimpia oli kalastus. Kalareissuja 
tehtiin aina Suomenlahdelta Turun saaristoon ja 
Lentuan koskille saakka. Mauno toimi myös 
Tampereen Kalamiehet ry:ssä toimittamassa 
Nyppy-lehteä. 

Sukuseuramme piirissä Maunon tiedot ja taidot 
tulivat hyvään tarpeeseen: sukuseuran lehden 
nimilogo, seuran logo, seuran viiri, ensimmäiset 
kotisivut, lomakkeet ja lipukkeet olivat hänen 
suunnittelupöydältään lähtöisin. Erityisen 
ansiokkaan ja suuren urakan hän teki 
sukuseuramme 10-vuotisjulkaisun toteutuksessa v. 
1999. Hän hoiti koko julkaisun ”avaimet käteen” –
periaatteella painatuksineen kaikkineen. 

Kirjapainoalan taitajan ja meille läheisen ihmisen 
Mauno Janhusen maallinen taival on päättynyt 
mutta hänen työnsä jälki säilyy kauas tuleville 
polville. 

   Reino Janhunen 

   Helsinki 

 

Sivu3 

Mauno Janhunen 

IN MEMORIAM 



Sukuseuramme jäsen Veikko Ilmari Janhonen 
on siirtynyt ajasta iäisyyteen, elettyään pitkän 
ja täysipainoisen elämän. Veikon mursi 
vihdoin vuosia kestänyt sairaus. Hän oli 
syntynyt Helsingissä  Hankasalmen 
Niemisjärveltä muuttaneeseen Juho Jalmar 
Janhosen ja Hilda Johenna Hynnisen perheen 
toisena lapsena. Veikon isä oli kätevä käsistään 
ja hän oli puuseppä, joka omisti ainakin kaksi 
puusepänliikettä Helsingissä. Veikon elämää 
varjosti maatamme koetelleet ankarat 
sotavuodet. Siellä jossakin Veikko puolusti 
maatamme sotilaana ja myöhemmin kävi 
Reserviupseerikoulun. Sen jälkeen palveli 
maatamme vänrikkinä. 

Veikon ensimmäinen puoliso oli Linda Helena 
Sipari, syntynyt Tampereella 15.4.1895. Tähän 
perhee-seen syntyi Tapio 17.3.1941. Toinen 
Veikon puoliso oli Dolly Margit os. Kjell, 
syntynyt Norjan Bergenissä 11.7.1917. Tästä 
avioliitosta syntyivät Terhikki Marjukka 1943, 
Tarmo Ilmari 1946, Tiina Kaarina 1948 ja 
Timo Taneli 1954. Lastenlapsia on 9 ja 
neljännen polven lapsia on lukuisa joukko, 
tyttöjä ja poikia. 

Veikko oli vartaloltaan salskea mies 
ikäihmiseksi saakka. Hän oli kilpaurheilija 
useiden eri lajien  edustajana, mm. soutu, 
pesäpallo ja vauhdittomat hypyt. Hän oli 
perämiehellisissä nelosissa varamiehenä 
Lontoon Olympialaisissa 1948. 

Veikko oli perustamiensa yritysten perusteella 
paperiteollisuusmies. Hän keksi, kehitti ja 
valmisti laitteita ja koneita kirjekuorien ja 
monipuolisia pakkausalan  tuotteita varten. 
Veikko oli kekseliäs ja kätevä uusien 
työmenetelmien käyttöön ottamisessa ja näitä 
varten tarvittavien koneiden rakentajana. 
Veikko hankki lukuisan joukon patentteja 
omaa toimintaansa varten. Muistan joskus 
Dollypuolison kertoneen, että Veikko saattaa 
kävellä lattialla käsissään paperi, jota hän 
taittelee ajatuksissaan. 

Veikon harrastukset, sota, työ ja perhe täyttivät 
kokonaan nuorenmiehen elämän. Suvun juuret, 
eivät ainakaan tiettävästi, silloin juurikaan sijaa 
saaneet. Olihan suku kaukana Keski-Suomessa 
ja Savossa. Kuitenkin on tiedossa yksi 
täyskaima Hankasalmen Palostenmäen 
takamailla syntynyt Veikko Janhonen. He 
olivat tuttavia keskenään ja pitivät yhteyttä. 
Varttuneemmalla iällä kun Janhusten ja 
Janhosten sukuseurakin oli perustettu alkoi 
mielenkiinto suvun juurille viritä. Veikko 
osallistui useisiin suvun tapaamisiin mm. 
Petäjävedellä, Jyväskylässä ja muuallakin. 
Hankasalmella hän vieraili Niemisjärven 
Janholassa ja isänsä kotipaikalla 
Mustakorvessa. Lisäksi hän tutustui 
Hankasalmen maisemiin ja vieraili 
sukulaisissa. 

Veikko oli merkittävä sukuseuran tukihenkilö 
ja antoi muutenkin kannustuksensa sille työlle, 
mitä seura tekee. Veikosta jäi sukuseuralaisten 
mieleen  rehti, reilu, suoraselkäinen ja 
lämminhenkinen sukulainen, jota kiitollisena ja 
lämmöllä jäämme muistamaan. 

 

  Tauno Janhonen 

  Sukuseuran hallituksen jäsen 

  Rajamäki 
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Janhusten ja Janhosten sukuseura ry 

Miten harrastukseni alkoi? 
 

Tätini Aune Mellin os. Janhunen kuoli syksyllä 
1999 lapsettomana. Hän testamenttasi 
kotitalonsa minulle Ritvalle, sisarensa 
vanhimmalle tyttärelle. Aune oli perheen 
nuorimpana tyttärenä jäänyt kotitilalleen 
hoitamaan vanhempiaan heidän 
vanhuudenpäiviensä turvaksi. Isä Salomon 
Janhunen oli palkaksi luvannut testamentata 
kotitilan Aunelle. Metsätyönjohtaja Salomon 
Janhusesta ja vaimostaan Aliina Janhusesta on 
kuva ja selitystä sukuseuran tiedotteessa no 17 
marraskuulta 1997. 

Toukolehdon tilan vaiheita 
 

Suoniemen kunnan Pakkalan kylässä mainitaan 
asiakirjassa v. 1891, että Karl Saarisella on oikeus 
pitää lehmää ja tehdä taksvärkkiä Juhantalon 
rusthollin Tilkkulan lanttaalla. Vuonna 1903 isojaon 
täydennyksen yhteydessä Tilkkula on siirtynyt 
Juhantalosta Antintaloon. Vuonna 1904 lokakuun 
24. päivänä torpan oikeudet on siirretty Salomon ja 
Aliina Janhuselle, mainittu vuokravälikirja on 
vahvistettu v. 1908. Seuraavaksi mainitaan 
Toukolehto nimisen mäkituvan kauppakirja 
vuodelta 1919, myyjinä Fabian ja Emma Anttila. 
Toukolehto kuului tuolloin Leppälehto nimiseen 
tilaan siitä syystä, että Antintalon isäntä Taavetti 
Anttila ja Leppälehdon isäntä Fabian Anttila olivat 
veljeksiä ja Fabianille oli Antitalosta annettu osa, 
josta Toukolehto erotettiin. Tuolloin oli tapana 
suorittaa lainhuudatus kolme kertaa, ja kolmas ja 
viimeinen lainhuudatus tapahtui 18.9.1924, josta 
alkaen siis oli olemassa Toukolehdon itsellistila. 

Tässä yhteydessä tulkoon mainituksi, että 
Suoniemestä on tekeillä pitäjänhistoria ja se 
ilmestynee vielä vuoden 2006 aikana. 

Asutuslain nojalla isoisä osti 1920- luvun alussa 
kymmenisen hehtaaria metsämaata, Pirjonojanmaa 
nimisen palstan, niin että tilasta tuli elinkelpoinen. 
Vanhin tätini Aili kertoi, että he lapset olivat peltoa 
raivaamassa Pirjonojanmaalla. 

Salomon ja Aliina olivat avioituneet v. 1899. 
Vanhin lapsista syntyi 1900 ja sen jälkeen kaikkiaan 
11 lasta, joista kaksi kuoli pieninä. Perhetiedot 
löytyvät Janhusten sukukirjasta (perhe 826). Torppa 
oli, mutta liian pieni isolle perheelle, ja niin isoisä 
ryhtyi rakennustoimiin. Talon toiseen päähän 
rakennettiin valtavista kivistä kunnon kellari ja sen 
päälle iso pirtti leivinuuneineen. Arvoitukseksi on 
jäänyt, mistä ja miten niin suuret valtavat kivet on 
hankittu ja tuotu paikan päälle. Pirtistä tehtiin 
korkeampi kuin alkuperäisen mökin tupa ja kamari 
olivat. Vanhasta pirtistä tehtiin sali, siihen 
muurattiin suuri pylväsuuni, joka on rapattu ja 
rappaus koristeltu vihertävin kaakelia muistuttavin 
kuvioin. Salin kattoon tuli pinkopahvi, lattiaan 
korkkimatto ja seinään tapetit. Salissa oli muurin 
molemmin puolin ovet sekä kamariin että 
välihuoneeseen ja lisäksi vielä kuistille ja siitä 
suoraan ulos paraatiovi, josta siis vieraat voitiin 
ohjata suoraan saliin. 

Keskellä taloa on pieni kamari ja eteinen, jota 
sanotaan välihuoneeksi. Kuistilta tullaan pieneen 
eteiseen, tampuuriin, josta menee portaat vinttiin ja 
ovi pirttiin. 

Vintissä on huomiota herättävän suuret ikkunat ja 
hyvä huonekorkeus. Lienee joskus ollut tarkoitus 
tehdä sinnekin asuinhuoneita, mutta suunnitelmat 
ovat jääneet toteutumatta niin kuin usein elämässä 
käy milloin mistäkin syystä. 

Isoäitini, Aliina, kuoli toukokuussa 1945. Lapset 
olivat lentäneet pois pesästä ja Aune kutsuttiin 
kotiin Tampereelta. Talossa oli yksi lehmä, kanoja 
ja porsas. Muistan lapsena kuulleeni, kuinka Aune 
toisinaan tuskaili, kun ei ollut miestä talossa 
tekemään miesten töitä, kuten polttopuita, heinän 
korjuuta, katon korjausta ym. 

Elivät näin kymmenen vuotta, kunnes isä Salomon 
kuoli kevättalvella 1955. Aune jäi yksin ja hakeutui 
Tampereelle töihin. Hän kulki Suoniemestä junalla 
Tampereelle päivittäin usean vuoden ajan.  
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HARRASTUKSENA VANHA TALO  



Tuohon aikaan pääliikenneyhteys kylästä oli juna. 
1960-luvun alussa Aune hankki Tampereelta 
osakehuoneiston ja muutti sinne. ”Vanha koto” jäi 
tyhjilleen, vain kesäisin Aune kävi siellä ja oli 
muutaman päivän kuokkien pihaa. 

Toukolehto hallintaani 
”Vanha koto”, kuten äitini nimitti kotitaloaan, oli 
rakas kaikille sisaruksille. Tunsin jonkinlaista 
juhlallisuutta tullessani taloon ensimmäistä kertaa 
omilla, siis Aunelta perimilläni avaimilla. Suretti 
talon rappio ja ankeus. Kaikki oli kuitenkin kuten 

ennen 
ollessani lapsena siellä taataa ja Aunea katsomassa. 
Piano seisoi salissa paikallaan ja sen päällä 
sukulaisten kuvat; taulut , ryijyt, matot paikoillaan. 
Istuin salin keinuun, isoäiti Alinan keinuun, ja 
aloitimme mieheni kanssa pohtia talon 
kunnostussuunnitelmaa. 

Talon kunnostus 
Talo oli ollut tyhjillään liki neljä vuosikymmentä, 
vain hiiret asukkeina, mutta pian nekin kyllästyivät, 
kun ei löytynyt ruokaa eikä lämmintä. Talossa oli 
tehty joitakin korjauksia 1980-luvulla. Kamarin ja 
välihuoneen sisäseiniin oli lisätty eristelevy samoin 
kattoihin muovipintainen kattolevy. Lattioihin oli 
asennettu kovalevy ja sen päälle muovimatto. 
Kamari ja välihuone oli tapiseerattu, niissä on sen 
ajan mukainen muovipintainen tapetti. Talon 
ulkolaudoitusta Toimi, Aunen mies, uusi ja maalasi 
etelän ja idän puolelta. Samoin muistan hänen vielä 
aika vanhana miehenä kiivenneen katolle 
paikkauksia tekemään. Etenkin ns. kaavelit olivat 
ongelmallinen paikka. Myöhemmin uusiessamme 

kattoa pohjoispuolelta siellä oli kuulemma paikoin 
kolmetoista kattohuopakerrosta. Torpan vanhassa 
osassa oli pärekatto. Kun rakennusta laajennettiin, 
talo sai kokonaan mustan huopakatteen. 

Ensi töikseni tarkistin tulisijat, sitten katsoin 
katolle, savupiippujen tiilet olivat irrallaan. Veljeni 
poika Juho Janhunen tuli muuraamaan savupiiput. 

Vanha hyvä kivikellari oli keväin syksyin vettä 
täynnä. Kivijalka näytti olevan vielä kunnossa paitsi 
kellarin kohdalta peruskivet alkoivat kallistua 
kellariin ja kellari uhkasi sortua. Kellarin ”halssi” 
oli sortunut jo pari vuosikymmentä sitten ja kellari 
oli käyttökelvoton. Yhdessä lähiseudulta löytämäni 

vanhojen rakennusten kunnostukseen perehtyneen 
rakennusmiehen kanssa päättelimme, että on 
tehtävä kunnon salaojat ja täytettävä kellari 
hiekalla. Kellarin katossa oli tonnien painoiset 
kivet, niiden ulossaamiseksi oli purettava pirtin 
lattia, jotta saatiin työskentelytilaa kaivinkoneelle. 
Kesällä 2001 saatiin kaivinkone pihaan ja tehtiin 
salaojat ja tarpeelliset vesijohto- ja viemärityöt. 
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Kevättalvi 2000 

Kesä 2001 Ritva ja Kai Virtanen ja tyttären lapset 
Alli ja Maija 

 

 

Marraskuu 2000 



Janhusten ja Janhosten sukuseura ry 

Kauhistuttavaa oli, kun työ jäi kesken ja pirtti ilman 
lattiaa talveksi. Mitään pahempaa ei onneksi 
sattunut, vain vähän kosteusvaurioita pirttiin. 
Seuraavana keväänä saatiin uusituksi lattia ja sen 
jälkeen aloitettiin maalaustyöt. Ankaran harkinnan 
jälkeen päätettiin jättää pirtin seinään suhteellisen 
hyväkuntoinen vanha, luultavasti 1940-luvulla 
asennettu pahvi, joka vain maalattiin. Maalausta 
varten olimme tehneet jo useampia retkiä Uula-
tuotteen maalitehtaalle Kauvatsalle. Pirtin katto oli 
likaisen harmaa ja hilseili. Mieheni raaputti ja 
maalasi sen kärsivällisesti. 

Ikkunoiden kunnostus oli myös mainitsemisen arvoinen 
työmaa. Ikkunoissa oli suurimmaksi osaksi vanhat, käsin 
puhalletut lasit. Osassa oli lasi pudonnut ja vesi ja lumi 
tuli ikkunan yläreunasta tuplien väliin. Huolellisen 
harkinnan paikka taas. Joka ikkunalle tehtiin yksilöllinen 
korjaussuunnitelma. Kaikki ikkunat oli kitattava ja 
maalattava. Kittiä kului useampi kilo. Mieheni nosti 
ruudut yksitellen vuoron perään pirtin pöydälle ja kittasi 
ja maalasi ne siinä. Sanoin vain, että on tässä pirtissä 
ennenkin tehty kaikenlaisia puhdetöitä. Isoisä Salomon 
oli mm. taitava tuohitöiden tekijä, kun oli Savosta 
kotoisin ja oli varmaan jo nuorena oppinut taidon. Salin 
päädyssä pohjoisen puolella oli niin lahot ikkunat, että 
niitä varten kutsuttiin ammattipuuseppä, jolla teetettiin 
pariin ikkunaan uudet pokat vanhojen mukaan ja vanhat 
lasit sovitettiin paikalleen. 

Pirtin puoleinen ulko-ovi teetettiin vanhan mallin 
mukaan. Entinen ovi lepää saunan vintillä. Kuistilta 
välihuoneeseen oli vain tavallinen yksinkertainen ovi, 

johon isoisä oli lisännyt eristeeksi vanhoja sanomalehtiä 
1940-luvulla. Siihen teetettiin eristetty ns. talviovi, jonka 
voi ottaa kesäksi pois. 

Vintin rakentaminen oli jäänyt tekemättä. Salin päällä oli 
vain ohut kerros hiekansekaista maata ja sammalta, 
myöhemmin lisättyä kutterinpurua ja irtolaudat. Sinne 
puhallettiin kuorma selluvillaa. En ollut paikalla, kun 
selluvillakuorma tuli, jälki oli sen mukaista. Koko 
vinttikerros, ei vain lisättävä kohta, oli hienon, harmaan, 
senttejä paksun pölyn peitossa, jota jouduin useamman 
päivän ajan imuroimaan. Mieheni kanssa loka- 
marraskuussa 2003 kiskoimme vinttiin kakkosneloset 
lattiaksi. 

Kesällä 2004 aloitettiin talon vesikaton uusiminen. Kesä 
oli sateinen ja työ jäi kesken. Katon korjaaja oli 
aliarvioinut työ määrän. Korjausta jatkettiin seuraavana 
kesänä. Taas oli sateista. Korjaajat tekivät teltan katolle, 
jotta saivat katon valmiiksi. Katto oli niin laho, että 
kattolaudat murtuivat käsissä ja korjaajien piti varoa, 
etteivät putoa katon läpi. Veimme kaatopaikalle liki 
tonnin jätettä, vaikka osasta tehtiin polttopuita. 

Sisämaalauksia, kuten ovia, ikkunanpieliä, kuistin kattoa 
ja seiniä on tehty pikkuhiljaa. Talon ulkomaalaus tehtiin 
kesällä 2006. 

Taloon kuuluu myös ulkorakennus, jossa on hirsiset 
päädyt ja lautaosa keskellä. Toisessa päässä oli navetta 
ja toisessa sauna, keskellä heinälato ja puuliiteri. 
Ulkorakennus oli niin sanotusti ”koirien 
kirkonmenoilla”. Rakennuksen haltijahirsi oli vajonnut 
mutaan, etuseinä oli poikki ja koko rakennus kallellaan 
pellolle menossa. Ulkorakennuksen ryhdistykseen  
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Heinäkuu 2006 



ryhdyttiin myös välittömästi ja rakennus alkaa olla 
kunnossa maalausta ja ikkunoiden kittausta 
myöden. Seuraavaksi on suunnitteilla vanhan 
saunan korjaus. Lähin naapuri pudisteli päätään ja 
ihmetteli touhujamme todeten, että halvemmaksi 
olisi tullut uuden tekeminen. 

Mitä vielä? 
Salin olemme päättäneet antaa olla entisellään. 
Toimi Mellinin tekemät muoviset korjaukset ovat 
muutoksen tarpeessa. Vinttiin lisätään eristeitä, 
tampuuria eristetään ja maalataan jne. Oma lukunsa 
on piha ja sen kunnostus. Tilalle on tehty 
puutarhasuunnitelma 1927, joka vain osittain oli 
toteutunut. Kaivaustöiden yhteydessä ruusut ja 
sireenit lähtivät osittain pihasta. Pihaan tuotiin 
useampi kuorma erilaista hiekkaa ja kuorma multaa. 
Kaikki joutoaikani vietän pihassa ja teen siitä 
puutarhaa. Tänä lämpimänä kesänä (2006) se 
kukkikin niin, että ohikulkijatkin sen huomaavat. 

 

  Ritva Virtanen (os. Janhunen) 

  Turku 

 

SEPPÄ-JANHUSET  
 

”…seppo Ilmarinen, 

takoja iän-ikuinen, 

rauan tempasi tulesta, 

asetti alasimelle; 

rakentavi raukeaksi, 

tekevi teräkaluiksi 

keihäiksi, kirvehiksi, 

kaikenlaisiksi kaluiksi.” 

(Kalevala 9. runo) 

 

Minulla on valokuvia sukuni kahdesta seppo 

Ilmarisen virkaveljestä. 
Yhdessä kuvassa isoisäni Antti Juhana 
Antinpoika Janhunen (12.1.1868- 8.3.1929) 
seisoo syksyisessä maisemassa. Kiinnitän huomioni 
hänen tuuheisiin viiksiinsä. Leukapartaa ei ole. 
Hoikkaa kokonaisuutta korostaa tumma vaatetus, 
pusakka, kapealahkeiset housut ja kippurakärkiset 
pieksut. Kädet ovat rennosti rinnalla, tupakka 
oikean etusormen ja keskisormen välissä. Kädet - 
ne ovat nokiset, sepän ammattimerkki. 

Antti isoisä oli torpparinpoika Puulaveden 
Hevossalosta. Saaressa oli paja. Heillä oli 3-4 
lehmää ja pari hevosta. Possakkaa eli taksvärkkiä 
tehtiin Putkisalon Hoviin. Kesällä hevoset uitettiin 
kolmen saaren kautta kymmenen kilometrin matka. 
Saaren toisen torpparin tytöstä Henriikka 
Dillströmistä tuli Antti Juhanan puoliso 19.8.1888.  
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Ukko-seppä Antti 
Juhana Janhunen 
kotipihassaan 

Seppä Bernhard Janhunen myhäilevänä pajassaan 

Hajuhaittoja oli, naureskeli 
iloinen kertoja. Isoisän 
eläimistöön lehmien lisäksi 
kuului kissa Pörri ja koira 
Halli. 



Janhusten ja Janhosten sukuseura ry 

Lapsia syntyi kaksi, Odi ja Bernhard. Bernhard oppi 
sepän ammatin isältään. Odia kiinnosti sähkö ja 
turbiinit. Kun luin kirkonkirjoja, hengitykseni 
salpautui. Henriikka-vaimo oli puikahtanut 
salavuoteeseen, jonka seurauksena oli pieni Helmi 
Maria ja isovanhempieni avioero. 

Antti Juhana hankki Suomen suurimmasta saaresta, 
Soisalosta, 10 hehtaarin tilan.  

Leppävirran Niinimäen kylässä muistetaan hänet 
vieläkin Ukko-seppänä. Kylän eräs lähes 
satavuotias emäntä muisteli, että lapset saivat 
”makkeeta” peltipurkista, kun he asioivat Ukko-
sepän luona. Isoisäni oli jakanut mökkinsä tuvan 
kahtia. Osassa asui porsas ja vasikka. 
Separoidessaan maitoa, hän käänsi torven myös 

possun puolelle. Kätevää! Sukuni toinen seppä oli 
Ukko-sepän nuorin poika, Bernhard-setäni 
(16.9.1892- 23.12.1970). Varreltaan hän oli jäänyt 
isäänsä pienikokoisemmaksi. Hänen ruskeissa 
silmissään oli tarkka, joskin veitikkamainen ilme. 
Setäni tie kulki Hevossalosta Elisenvaaraan, 
Kiteelle ja Ukko-sepän kuoltua Niinimäen 
Sepänmäkeen. Kiteeltä mukaan liittyi puoliso Liisa 
Maria Kärkkäinen 14.12.1924. Liisa oli varakkaan 
talon tytär, joka oli käynyt kansanopistot ja 
karjanhoitokoulut. Niinpä liitto kyläsepän kanssa ei 

ollut vanhempien mieleen. Setääni vaimoineen 
pidettiin Niinimäen kylässä ns. sivistyneistöön 
kuuluvana. Olihan heillä naapurien mielestä 
kokemusta suuresta maailmasta. He kohtelivat 
toisiaan ja kyläläisiä ystävällisesti ja 
kunnioituksella.  

1934 pariskunta siirtyi siviilirekisteriin. Kerrottiin, 
että kerran pappilassa käydessään setä tapasi 

kirkkoherran ase vierellään. Setä päätti, että hän ei 
tarvitse kirkkoa, jonka turva on pyssyssä. Tästä oli 

seurauksia. Kun setä osti kidekoneen, 
paikallinen nimismies pidätti hänet 
vakoilijana, vaikkei ollut sota-aika. Asia 
selvisi aikanaan.  Setä oli aktiivisesti 
mukana työväenyhdistyksessä ja 
Osuuskauppaliikkeen toiminnassa. Hän luki 
lehtiä ahkerasti ja kylän ensimmäinen 

televisio hankittiin 60-luvulla juuri heille.  

Taloudessa oli pari lehmää, possu ja kanoja. Kissan 
nimeksi annettiin aina Saparokieki. Sedälle 
maistuivat vohvelikeksit. Lapsena yritin matkia 
hänen tapaansa pitää pikkurilliään hauskasti 
kippurassa kahvia juodessa. En oppinut sitä taitoa. 

Liisalla ja Bernhardilla ei ollut lapsia. Liisa oli 
nuorena sairastanut Espanjan taudin. Siitä oli 
seurannut nivelreuma. Setä lähetti vaimonsa 
Kirvuun kylpylähoitoon, mutta Liisa ei viihtynyt 
siellä. Kotiin hankittiin hoitaja kylpyjä antamaan. 
Niistäkin Liisa kieltäytyi. Reuma vääristi ajan 
mittaan hänen nivelensä. Hän liikkui tuvassa 
työntäen koppuraisilla käsillään edellään tuolia.  
Keittiöpuuhista Liisa selviytyi omalla tyylillään. 
Peenhartti, kuten Liisa miestään kutsui, asetti 
tavarat vaimonsa sanallisesti osoittamiin paikkoihin. 
Tupa ja kaksi kamaria saivat lisäkseen lasikuistin. 
Setäni kantoi siihen Liisansa ulkoilemaan.  
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Liisa ja Bernhard 
kuuntelemassa 
kidekonetta Setäni 
sylissä Baltic 
Superior-lehti 

Ote Bernhard-setäni kirjeestä 
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Sukulehdet 1-33  CD-levy                                       20 EUR 
 levyä voi tilata hallituksen jäseniltä        
Sukukirja        30 EUR 

Kalle Aataminpoika Janhonen ja hänen perillisensä  16 EUR 

Pöytäviiri        25 EUR 

T-paita (L-koko loppu)        6 EUR 

Lisäksi veloitetaan mahdolliset postituskulut. 

Myytävänä 

Hän raivasi pensaat ja risukot pois. Näköalan piti 
olla esteetön pihapiirin rakennuksille ja lähellä 
kulkevalle tielle. Toinen heidän elämäänsä 
helpottava ratkaisu oli sauna. Setä puhkaisi tuvasta 
oven ja rakensi saunan rakennuksen yhteyteen. 
Bernhard- setäni toteutti luovasti myös 
omatekoisen pulsaattorikoneen. Se oli tynnyri. Kun 
käsin pyöritti kampea, sisäänrakennettu ropeli 
melskasi vaatteet puhtaiksi. Naapurin apua toki 
käytettiin ja saatiin. Bernhardin äiti Henriikka 
kuului n. kymmenen viimeistä elinvuottaan 
poikansa perheeseen. 

Setääni pidettiin napakkana työssään ja 
harrastuksissaan sekä hyvänä tarinan kertojana. 
Hän oli tuonut Kiteeltä omenan ja vaahteran 
siemeniä. Meidän perheellemme setäni lähetti 
omenoita joka syksy. Kesälomalla vietimme viikon 
heidän luonaan. Veljekset vaihtoivat ajatuksiaan 
kirjeitse. Perin tuon tavan 11-vuotiaana isäni 

kuoleman jälkeen. Setä aloitti kirjeensä aina luonnon 
kuvauksella. Mm. ”Hela helluntai suvi sunnuntai on 
leikin ja lempeen aika. Meille on taas saapunut 
kottaraisia kuten ennenkin. Käy kiire kevään pesän 
laitto. On hauska katsella niitten touhua.” 

Kirkosta eroamisesta tuli sedän kuoleman jälkeen 
jälleen pulma. Paikallinen kirkkoherra ei suostunut 
siunaamaan häntä. Naapurien avustuksella saatiin ns. 
kuurojen pappi paikalle ja setä kirkkomaahan. Liisa 
pääsi vuotta myöhemmin hänen viereensä. Bernhard 
oli kantanut Liisaansa, ei vain kerran kynnyksen yli 
ensimmäiseen kotiin, vaan satoja kertoja yli eri 
kynnysten. 

Niinimäen Sepänmäen asumukset paloivat. 
Omenapuut ja tuuheat vaahterat kaunistavat vielä 
seutua. Kuljen usein Helsingissä Felix Nylundin 
Kolme seppää - patsaan ohi. Sepät moukarit ylhäällä 
alasimensa ääressä kunnioittavat kaikkia, sekä 
menneitä että nykyisiä kädentaitajia – eri alojen 
seppiä.   

   Sinikka Koskinen  

   Saarijärvi 



Janhusten ja Janhosten sukuseura ry 

Janhusten ja Janhosten 
sukuseura ry. 
Sukuseuran kesätapaaminen                                 
Sukuseuran kesätapaaminen järjestettiin 10.6.2006 
Hämeenkyrössä. 

Hallituksen syyskokous 

Hallitus päätti seuraavan sukulehden aihepiirit. Keskusteltiin 
seuran jäsenten toiminnan aktivoimisesta. 

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 vuotuisen jäsenmaksun 
pankkisiirtolomake niille, jotka ovat unohtaneet asian 
keväällä. 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 

 

 

 

 

 

o Pentti Pöyhönen, puheenjohtaja                            
Simolankatu44, 33270 TAMPERE                                     
( (03) 344 1888 k. GSM 0400-634767                                   
Email: pentti.poyhonen@elisanet.fi 

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

o Henri Janhunen, sihteeri                                                  
Alkutie 44 D, 00660 HELSINKI                                                  
( (09) 724 3439 k. GSM 0500-504 800                                  
Email: Henri@janhuset.net  

o Tapio Janhonen, rahastonhoitaja                                   
Häppäläntie 84 (Janhola), 41490 NIEMISJÄRVI               
GSM 040-865 1759                                                               
Email: tapio.janhonen@reppu.net  

o Tauno Janhonen                                                          
Kallioportti 24, 05200 RAJAMÄKI                                    
( (09) 290 1612 k. GSM 040-513 1124                                   
Email: tauno.jan@luukku.com  

o Tiina Kivelä                                                                        
Lokintie 18 as 4,  40400 JYVÄSKYLÄ                             
GSM 0400-736 842                                                                  
Email: tiina-marja.kivela.hti@jypoly.fi 

o Matti-Pekka Janhunen                                                  
Mällinkatu 23, 48600 KARHULA                                       
( (05) 264 778, GSM 040-767 2682                                        
Email: mattipekka.janhunen@pp.inet.fi  

o Risto Janhonen                                                           
Nahkurinpiha 26, 02400 KIRKKONUMMI                              
( (09) 296 2780. GSM 050-497 7780                                         
Email: risto.janhonen@elisanet.fi 

 o Kaija  Skog                                                                    
Koronakuja 4 A 8, 02210 ESPOO                                        
( (09) 888 1388 k. GSM 050-3653836                                      
Email: kaija.skog@yle.fi 

Painopaikka: Yliopistopaino, Helsinki 

Taitto          : Nana Abruquah 
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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 

Hallituksen jäsenten 
yhteystiedot  



Janhusten ja Janhosten sukuseura ry 
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