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Janhusten ja Janhosten kuudes varsinainen 
sukukokous ja sen yhteyteen liitetty 

kesätapaaminen pidetään Joroisissa 9.-10.6.2007. 
Tervetuloa!!! 

JANHUSTEN JA JANHOSTEN 
SUKUSEURA RY 



Sukuseuran toiminnassa on jälleen yksi 
kolmivuotiskausi melkein lopussa, vai olisi-
ko positiivisempaa sanoa, että uusi kausi 
alkaa aivan pian. Niin tai näin, varsinainen 
sukukokous pidetään tulevan kesäkuun al-
kupuolella Joroisissa. Kokous ja kesätapaa-
minen toteutetaan yleisön pyynnöstä, kak-
sipäiväisenä. Lauantai-illaksi on varattu 
aikaa joko koko suvun yhteiseen rupatte-
luun tai jonkun sukuhaaran pienempään 
tilaisuuteen tai vaikka molempiin. 

Sukuseuran hallitus on kokoontunut toimikau-
dellaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja ke-
väällä. Kokouksissa on käsitelty muiden asioi-
den ohella myös tämän lehden artikkelitarjon-
taa. Tällä toimintakaudella lehtemme on saa-
nut kiitettävästi kirjoituksia suvun ky-
näniekoilta, mutta jatkossakin on tarkoitus 
toimittaa kaksi lehteä vuodessa, joka vaatii 
kaikilta teiltä vähän ponnistusta. Aktiivisuutta 
voi esittää myös seuran kotisivujen keskuste-
lupalstalla, jossa kävijämäärä on ollut alku-
vuonna kolmen kuukauden aikana 110 kappa-
letta. Kukaan hallituksen ulkopuolinen ei ole 
uskaltautunut kuitenkaan kirjoittamaan sinne. 
Ja sitten on vielä puhelimet ja kirjeet, joilla 
voi lähestyä asioissaan hallituksen jäseniä. 
Tahdomme todella kaksisuuntaista viestintää. 

Tähän lehteen on koottu varsinaisessa sukuko-
kouksessa käsiteltäviä asioita, joten lehti kan-
nattaa säilyttää ja ottaa mukaan kokoukseen. 
Hallitus esittää kokouksessa seuraavan toi-
mintakauden lyhentämistä kaksivuotiseksi. 
Näin menetellen voidaan juhlia sukuseuran 20 
vuoden ikää varsinaisen sukukokouksen yh-
teydessä. 
Eipä sitten muuta kuin kaunista kevättä kaikil-
le ja sydämellisesti tervetuloa kesän alussa 
Joroisiin. 
 

Pentti Pöyhönen 
Puheenjohtaja 

Puheenjohtajan palsta 
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA RY 
KUUDES SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS JA KESÄTAPAAMINEN 
 
AIKA     :  9. – 10. PÄIVÄ KESÄKUUTA 2007  
PAIKKA:  JOROINEN, HOTELLI  JORONJÄLKI 
 
OHJELMA 
 
Lauantai 9.6. 
11.00 -> Ilmoittautuminen hotellin aulassa 
12.00 Tervetulotoivotus   Kokoussali 
 Hallituksen puh.joht. Pentti Pöyhönen 
12.20 Lounas    Ruokasali 
13.30 ”Janhusten ja Janhosten jälkiä Joroisissa” Kokoussali 

Juhlaesitelmä: Heino Häyrinen 
 ”Sukumme varhaiset vaiheet”   
 Jarmo Ahlstrand 
 Musiikkiesityksiä 
15.15 Kahvi    Ruokasali 
16.00 Osallistujat esittäytyvät   Kokoussali 
 Musiikkiesityksiä 

Kuvauksia suvun toiminnasta  
 Tilaisuus päättyy, kun keskustelu loppuu 
    
Illalla on vapaata seurustelua isommissa tai pienemmissä ryhmissä. 
 
 
Sunnuntai 10.6. 
09.30 Kunnianosoitus sankarivainajille  Joroisten kirkkotarha 
10.00 Juhlajumalanpalvelus   Joroisten kirkko 
  -avustajina mm.  Raimo Janhunen, laulu 
12.00 Lounas    Ruokasali 
13.00 Kokousohjelmaa   Kokoussali 
 Musiikkia 
14.00 Kuudes varsinainen sukukokous  
15.00 Kotiinlähtökahvit   Ruokasali    
 
 
 
Ilmoittautuminen: 
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin 31.5.2007 mennessä puheenjohtajalle: 
Puhelin 03 – 3441 880 
Matkapuh 0400 – 634 767 
Sähköposti pentti.poyhonen@elisanet.fi 
Jos joku ei millään pysty ratkaisemaan tuloaan määräaikaan mennessä, niin ilmoittautumisia 
otetaan vastaan myöhemminkin.  
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Hotelli Joronjälki 

HOTELLI  JORONJÄLKI 
Puh: 017 - 571 111 
 
Hotellista on alustavasti varattu 20 kpl 2 hengen huonetta. Jokainen ti-
laa itse majoituksensa, tilauksen yhteydessä on mainittava Janhusten ja 
Janhosten sukuseuran varaus. Tilaukset on suoritettava 31.5.2007 men-
nessä. Jos huoneet eivät riitä, niin Varkauteen ei ole kuin 15km. 
Hintatietoja: Majoitus  80 EUR/vrk 
 Lounas lauantai   8 EUR 
 Lounas sunnuntai 10 EUR 
 Kahvi ja makea   6 EUR  

Janhusten ja Janhosten sukuseura ry:n  
jäsenet kutsutaan kuudenteen sääntöjen mukaiseen varsinaiseen sukukokoukseen, joka 
pidetään  
sunnuntaina 10.6.2007 kello 14.00 Joroisissa, hotelli Joronjäljessä (Motellik1). 
Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 14 §:ssä määrätyt asiat.  
Lisäksi hallitus esittää, että seuraava varsinainen sukukokous kutsutaan koolle 
poikkeuksellisesti jo kahden vuoden kuluttua, eli vuonna 2009, säännöissä määrätyn kolmen 
vuoden sijaan. Tarkoituksena on juhlistaa silloin seuran 20-vuotista taivalta. 
 
 
Ehdotus kokouksen asialistaksi 
 

1 Kokouksen avaaminen 
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4 Hyväksytään vuosien 2004-06 toimintakertomukset 
5 Hyväksytään vuosien 2004-06 tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille 
6 Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle 

toimikaudelle 
7 Valitaan hallituksen jäsenet 
8 Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat 
9 Päätetään jäsenmaksun suuruudesta 
10 Päätetään seuraavan varsinaisen sukukokouksen ajankohdaksi vuosi 2009 
11 Käsitellään muut mahdolliset asiat 
12 Kokouksen päättäminen 

 
 
 
Hallitus 
 
 

Kokouskutsu 
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Janhusten ja Janhosten sukuseura ry 
 
Toimintakertomus vuodelta 2006 

Yleistä 
Keväällä 2006 julkaistiin sukulehdet 1-33 
CD-levynä. Näin taattiin henkilöille, jot-
ka tulevat tai ovat tulleet sukuseuran toi-
mintaan viiveellä, mahdollisuus tutustua 
seuran alkuvaiheisiin. 

Kertomusvuoden kesätapaaminen järjestettiin 
10.6.2006  Hämeenkyrön Vesajärvellä Kartano 
Pihakoivussa. Tapahtumaan osallistui 21 suku-
seuran jäsentä. Ohjelmassa oli vapaamuotoisia 
selvityksiä tehdyistä sukututkimuksista, nuo-
rimpien osallistujien musiikkiesityksiä ja va-
paata seurustelua. 
Sukuseuran talous on kunnossa. 
 
Kokoustoiminta 
1.4.2006:  Hallituksen kevätkokouksessa vah-
vistettiin edellisen vuoden toimintakertomus ja 
tilinpäätös. Keskusteltiin sukulehden sisältöky-
symyksistä ja päätettiin kesätapaamisen paik-
ka. 
10.6.2006:  Sukuseuran kesätapaamiseen Hä-
meenkyrön Vesajärvellä osallistui 21 henkilöä. 
23.9.2006:  Hallituksen kokouksessa päätettiin 
sukulehden sisällöstä. Keskusteltiin tavoista, 
joilla saataisiin jäsenmäärää kartutettua. Suku-
kirjan markkinointia kirjastoihin aktivoitiin. 
 
Hallituksen jäsenet  
Pentti Pöyhönen   puheenjohtaja 
Soile Janhunen  varapuheenjoh-
taja 
Henri Janhunen   sihteeri 
Tapio Janhonen    rahastonhoitaja 
Tauno Janhonen  jäsen 
Tiina Kivelä   jäsen 
Matti-Pekka Janhunen  jäsen 
Risto Janhonen  jäsen 
Kaija Skog   jäsen 

Tiedotus 
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät jäsenleh-
den numerot 34 ja 35.  
Keväällä julkaistiin sukulehdet 1-33 CD-
levynä. 
Sukuseuran kotisivuille on lisätty ajankohtais-
ta tietoa ja poistettu vanhoja tietoja. Tammi-
kuussa 2007 kotisivut uudistettiin ja niille li-
sättiin keskustelupalsta. 
 
Hallitus 

Postikortteja Ässän tieltä 
 
Ässä-rykmentin perinnetoimikunta on painatta-
nut uuden sarjan postikortteja teemalla ”Kuvia 
Ässän tieltä II”. Mustavalkoisia kortteja on 
kymmenen erilaista JR11 ja JR26:n vaiheista. 
Korttien tuotto käytetään Ässä-rykmentin pe-
rinnetyön tukemiseksi. – Ensimmäinen Ässä-
rykmentin korttisarja ilmestyi keväällä 2003. 
Painos myytiin loppuun. 
Uuteen korttisarjaan sisältyy kuvia Asmo Al-
holta, Toivo Kaiposelta, Taisto Lehtiluodolta ja 
Ässän pitkäaikaiselta valokuvaajalta Leo Koso-
selta sekä kuvia Ässän perinnearkistosta. Kort-
tisarjan on suunnitellut Ässä-rykmentin tiedot-
taja Reino Janhunen ja graafisen viimeistelyn 
on tehnyt Sari Väkelä. Kortit on painanut Dark 
Oy. Postituskuoret lahjoitti Bong Suomi Oy. 
”Kuvia Ässän tieltä” -korttisarja maksaa 10 
euroa postikuluineen. 
Tilaukset: reino.janhunen@kolumbus.fi, puh. 
(09) 341 3686 
 

 
 
Vili Vesterinen ja Vilho Ruuskanen viihdyt-
tävät Ässä-rykmentin joukkoja kesäkuussa 
1941 Miehikkälässä. 
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TULOSLASKELMA   2004   2005   2006 
      1.1.-31.12.   1.1.-31.12.      1.1.-31.12. 
         
VARSINAINEN TOIMINTA        
JÄSENMAKSUTUOTOT  2527,87  2212,87  1830,00 
VARS. TOIMINNAN KULUT  -763,91  -180,80  -301,25 
         
HALLINNON KULUJÄÄMÄ  1763,96  2032,07  1528,75 
         
VAPAAEHT. SUKUTUTK. TUOTOT  425,00  171,00  271,00 
PAINOTUOTTEET TUOTOT  387,30  179,70  174,20 
JUHLAT / KOKOUKSET KULUT  -237,65  0,00  0,00 
SUKULEHTI  KULUT  -1138,92  -1562,41  -3897,84 
NETTISIVUT  KULUT  0,00  -354,00  0,00 
SIJOITUSTUOTOT / -KULUT  2,61  -3,28  -9,85 
         
YLIJÄÄMÄ   1202,30   463,08   -1933,74 

TASE   2004   2005   2006 

   1.1.-31.12  1.1.-31.12  1.1.-31.12 

VASTAAVAA        

         

PYSYVÄT VASTAAVAT  0,00  0,00  0,00 

VAIHTUVAT VASTAAVAT        

VAIHTO-OMAISUUS  2920,48  2840,08  2679,28 

LYHYTAIKAISET SAAMISET  20,21  120,21  10,38 

RAHOITUSARVOPAPERIT  8389,14  8389,14  8389,14 
RAHAT JA PANKKISAAMISET  1362,41  1909,20  146,34 
   --------------  --------------  ---------------- 
   12692,24  13258,63  11225,14 

VASTATTAVAA        
         
OMA PÄÄOMA        
ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  11489,94  12692,24  13155,32 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  1202,30  463,08  -1933,74 
VIERAS PÄÄOMA        
LYHYTAIKAISET VELAT  0,00  103,31  3,56 
   --------------  --------------  ---------------- 
    12692,24   13258,63   11225,14 

JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA RY 
KOLME VUOTTA NUMEROINA 



 
1. Sukuseuran varsinainen sukukokous valit-
see hallituksen, jonka vastuulla on seuran asi-
oiden, tapahtumien, talouden ja toiminnan ke-
hittämisen hoito. 
2. Sukuseura selvittää suvun vaiheita ja his-
toriaa, vaalii suvun perinteitä sekä edistää yh-
teenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuu-
dessa. 
3. Sukuseura toteuttaa tarkoitusperiään: 

• järjestämällä yhteisiä kokouk-
sia, retkeilyjä ja muita toimin-
taan liittyviä tilaisuuksia 

• keräämällä ja arkistoimalla su-
kua koskevaa tietoutta 

• tutkimalla ja auttamalla suvun 
jäseniä selvittämään suvun vai-
heita sekä saattamalla tutki-
mustyön tulokset jäsenten tie-
toon 

• harjoittamalla julkaisutoimin-
taa sekä 

• pitämällä luetteloa suvun jäse-
nistä. 

4. Sukuseura aktivoi talo- ja henkilöstöhisto-
rioiden laatimista ja avustaa tulosten julkista-
mista. 
5. Sukuseura kannustaa esivanhempien suku-
taulujen laatimista ja käyttämistä. 
6. Sukuseuran jäsenet pyrkivät omalla toi-
minnallaan selvittämään suvun irrallaan olevi-
en sukuhaarojen liittämistä kokonaisuuteen. 
7. Sukuseura laatii 20 vuoden toiminnasta 
historiikin. 
8. Sukuseura toteuttaa sääntöjen määräämät 
asiat ja järjestää seuraavan varsinaisen suku-
kokouksen. 
 
 

Hallitus 
 

Janhusten ja Janhosten sukuseura ry 
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Toimintasuunnitelma vuosille  
2007 – 2009 

Hannu Puttosen sukujuuret äitinsä puolel-
ta johtavat Hankasalmella Niemisjärven-
Halttulan Janhossukuun. Syntymäkodis-
saan Konneveden Tapiolassa hän oli jo lap-
sena tutustunut niin kalastukseen kuin 
metsästykseenkin. Ammattikoulutuksensa 
myötä hänen opetustyönsä liittyy kalastus-
harrastukseen mm. kansalaisopistossa 
Tampereella, siellä hän nykyisin asuukin. 
Vapaa-aikoinaan hän kalastaa ja erityisesti 
metsästää  Konnevedellä ja Halttulassa. 
 
Sukutausta kertoo, mihin Hannun sukujuuret 
ulottuvat: 
 
Kalle Aataminpoika Janhonen 1814-1882 
Niemisjärvi Janhola 
Puoliso Anna Maria Leinonen 1819-1866 
 
Matti Kallenpoika Janhonen 7.lapsi 1850 
(Janhola)-1906 (Vilhola) 
Puoliso Vilhelmiina Kauppinen 1850-1921 
 
Herman Matinpoika Janhonen 5.lapsi 1888 
(Vilhola)-1949 (Jukola) 
Puoliso Alma Himottu 1901 (Kangasniemi)-
1984 (Konnevesi) 
 
Liisa Hermannintr Puttonen 2.lapsi 1927 
(Toukola)- 
Puoliso Olavi Puttonen 1916 (USA)-1999 
(Tapiola) 
 
Hannu Olavinpoika Puttonen 3.lapsi 1961 
(Tapiola)- 

Janhossukujen nuorempi polvi 
matkustaa ja harrastaa 



Matti Kallenpoika Janhonen oli ostanut Vilho-
lan talon Halttulasta 1875, asuen ja viljellen 
sitä sitten perheineen. Sittemmin perheen nuo-
rin poika, Herman, muutti Vilholan tilasta loh-
kotulle Toukolan tilalle vuonna 1913. Hän 
avioitui ja perheen kaksi lasta syntyivät Tou-
kolassa. Hermannin perustettua 1924 Niemis-
järven Sahan hän muutti perheineen Niemis-
järvelle uuteen kotiin Jukolaan. Toukola jäi 
myöhemmin Hermannin perillisten vapaa-ajan 
asunnoksi. 
 
Jos Hannu Puttonen kalastaa ja metsästää 
Konnevedellä ja Halttulassa, niin hän myös 
matkustaa. Metsästys ja Kalastus-lehdessä 
2005/no13 on hänen kirjoituksensa 
”Saksanhirvijahti Itävallan Alpeilla”. Siinä 
Hannu kuvaa mielenkiintoisesti Itävallan mat-
kaa ja hirvijahdin tapahtumia. Hän oli tutustu-
nut aikaisemmin Konnevedellä itävaltalaiseen 
Sepp Bayer’iin ja tämän kutsumana oli mat-
kustanut Itävaltaan, jossa sitten tapahtuu mo-
nivaiheinen metsästys. Hänestä tuli matkan 
aikana ”Saksanhirviritari”. Jahdin päättymi-
sestä, kun saksanhirvi makaa kaadettuna alp-
pirinteellä, Hannu  kirjoittaa artikkelissaan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Sepp komentaa minut polvilleni hirven viereen 
ja kumarrun eläimen päälle. Hän tarttuu vaellus-
sauvaansa ja luettelee pitkän litanian komeaa 
tekstiä. Reipas läväytys sauvalla takamukselle, 
ja olen virallisesti saksanhirviritari. Kaikki mu-
kana olleet ylensivät vuorollaan minut ritariksi 
ikimuistettavalla tavalla. Lähtöpäivän aamiais-
pöydässä Sepp virnistää iloisesti huomatessaan, 
miten varovasti ja tuolia koskematta yritän istua. 
Tunnen uuden arvonimen vaikutukset takapuo-
lessani vielä palattuani kotiin.” 
 
Vanhemmat sukupolvet ovat kalastaneet joka-
päiväisen leipänsä vuoksi. Ovathan he asuneet-
kin Niemisjärven vesistöjen rannoilla. Metsäs-
tyskin on merkinnyt heille tärkeää ruuan lisää. 
Hannu Puttoselle opetustyö, nuorison perehdyt-
täminen kalastuksen käytäntöihin, on yhtä kuin 
toimeentulo. Kalastus ja metsästys sen sijaan 
antavat luonnon läheisyyttä, kuntoliikuntaa ja 
mieluista harrastamista, herkutteluakin sitten, 
kun saalista on saatu ja pääsyä ulkomaillekin. 
 
Niinhän se on; kukin sukupolvi on aikansa lapsi. 
 
Ester Janhonen, Hannun täti 
Hankasalmi 

Matkustaa ja harrastaa …. jatkuu 
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Ritariksi lyöminen 

Vuoden 2004 sukukokouksen tunnelmia 
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Sukuseuran sisällä voi kartoittaa etäisten 
sukuhaarojen pieniä mutaatioeroja DNA-
tutkimuksella. National Geographic –
lehden Genographic-ohjelmaan pääsee mu-
kaan 99 dollarin plus postikulut alku-
panoksella. Noin 3 kuukaudessa tilauksesta 
saa analyysin isältä isälle periytyvän DNA-
ketjun  12:sta DNA-merkistä. Noin 100 eu-
roa postikuluineen kustantava tilaus teh-
dään internet-teitse kansainvälisellä Visa- 
tai Master Card maksulla osoitteesta: 

 https://www3.nationalgeographic.com/
genographic/index.html 
 
Tilauksen jälkeen DHL-kotiinkuljetuksena 
kuittauksineen saapuu pieni suklaarasian ko-
koinen paketti. Siinä pyydetään kaksi itsenäis-
tä poskisyljen kaavintanäytettä, jotka palaute-
taan pikku putkiloissaan postitse USA:han. 
Internetistä salasanan takaa ja sähköpostivies-
tiuutisena tulee tutkimustulos. Pitkä englan-
ninkielinen tarina esi-isien vaelluksesta kart-
tanuolin havainnollistettuna Itä-Afrikasta Lähi
-Idän kautta jotakin reittiä pitkin kohti Suo-
mea. 
 
On sitten löydettävissä jatkomahdollisuus, 
mitä vielä voi tehdä. Tulossivuilla ehdotetaan 
erillistä Familytree-nimistä ilmaista palvelua, 
jossa vain jatkotutkiminen maksaa. Jatkotutki-
mustulokset otetaan olemassa olevista poski-
kaavintanäytteistä. Familytreehen kannattaa 
heti tulosten saannin jälkeen ilmoittautuakin. 
Ja tarkemmin ottaen heti samalla suomalaissu-
kujuuriin keskittyvään Suomi-projektiin. Fa-
milytreen Suomi-projektissa kukin varhaisin 
tunnettu isäketjun esi-isä sijoitetaan Suomen -
kartalle. Kun DNA-tuloksissaan läheisimmät 
esi-esivanhemmat on listattu lähekkäin ja tyy-
piltään samanlaiset on koottu omille kartoil-
leen, löytyy mielenkiintoisia sähköpostitutta-
vuuksia ja sukulaisuusselvityksiä. 
 
Suomalaisen tutkijan Tuuli Lappalaisen mu-
kaan pitäisi mennä 5 sukupolvea taaksepäin, 
jotta olisi edes 2 % todennäköisyys, että pe-

DNA-tutkimuksella etäisten sukuhaarojen mutaatioerot näkyviin? 

räkkäisissä isäketjun jäsenissä tapahtuu mu-
taatioita hitaasti muuttuvien DNA-merkkien 
kohdalla. Suomalaisjuurisista samasta ammoi-
sesta esi-isästä lähteviä eri haaroja ei ole tut-
kittu eikä siis ole tietoa miten paljon sellaisis-
sa voisi olla mutaatioita näkyvissä. 
 
Vain miespuoliset suoraa isäketjua myöten 
periytyvät soveltuvat sukuseuran jäsenten ver-
tailututkimukseen. Jos välillä on naispuolinen 
lenkki, sitä ei voi käyttää suvun sisäisiin ver-
tailuihin. Tutkittavissa on myös äiti-tytär -
ketju. Naisen näytteestä ei voi tutkia isän puo-
len suvun geenejä. Olen itse voinut tutkituttaa 
vain äidinpuoleisen äitiketjun DNA:ta. Aino-
astaan veljeni 3 poikaa voisivat tutkituttaa 
Janhusen suvusta minun sukuhaarani DNA:n. 
 
Sinikka Koskinen, o.s. Janhunen          
Saarijärvi  
 

 
 
Minun näytteeni tuloksiin sisältyi kartta 
DNA:n mutaatioiden kehittymisestä 150.000 
vuotta sitten eläneestä Afrikan kantaäidistä. 
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Janhuset ja Janhoset voivat sukuseurana ja 
yksityishenkilöinä olla tukemassa Ritaripuis-
to-hanketta, sillä valtakunnallinen varainke-
räys Askaisiin pystytettävän Ritaripuiston 
hyväksi on käynnistynyt. Etelä-Suomen lää-
ninhallitus on myöntänyt hankkeen toteutta-
jalle Suomen Marsalkka Mannerheimin pe-
rinnesäätiölle luvan valtakunnalliseen varain-
keräykseen kuluvan vuoden loppuun saak-
ka. Kustannusarvio hankkeelle on 115.000 
euroa, josta nyt on koossa n. 80.000 euroa. 
Ritaripuiston valmistumistavoite on 4.6.2007. 
  
Myös Sinä voit osallistua Ritaripuiston toteu-
tukseen maksamalla haluamasi summa As-
kaisten Ritaripuiston varainkeräystilille 
  
Helsingin Osuuspankki 578954-220377 
  
Tukemalla tätä isänmaallishenkistä hanketta 
olet mukana pystyttämässä huomionosoitusta 
Mannerheim-ristin ritareille, myös ritarille 
n:o 43 korpraali Arvid Mikael Janhuselle 
ja koko veteraanisukupolvelle. Heidän ansi-
ostaan voimme juhlia tänä vuonna itsenäisyy-
temme 90. juhlavuotta.  
 
Arvid Mikael Janhunen 

Lisätietoja: 
http://www.askainen.fi/Ritaripuisto/
askaisten_ritaripuisto.htm 

Tukekaamme Askaisten 
Ritaripuisto -hanketta  Isännänviiri 

Jotkut seuramme jäsenistä ovat kyselleet isännän-
viiriä. Olemme ottaneet tarjouksen neljä metriä 
pitkästä viiristä, jossa on sukumme tunnukset. Ke-
sätapaamisen yhteydessä keräämme sitovat tilauk-
set sekä isännänviiristä että pöytästandaarista. 
Molemmissa minimitilaus on 10 kappaletta. 
 
Hinnat muodostuvat seuraavasti: 
 
Isännänviiri:  
Tilausmäärä  10 kpl 115 EUR/kpl 
  15  ”   85    ” 
  20  ”   76    ” 
 
Pöytästandaari:  
Tilausmäärä  10 kpl 30,40 EUR/kpl 
  15   ” 29,30   ” 
  20   ” 27,70   ” 
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Janhusten ja Janhosten 
sukuseura ry 
 
 
Hallituksen kevätkokous 
 
Hallitus käsitteli vuoden 2006 toimintaker-
tomuksen ja tilinpäätöksen. Seuran talous on 
vakaa. 
Päätettiin seuraavan sukulehden aihepiirit ja 
kesän sukukokouksen asiat.  
 
Apuraha 
 
Sukuseuran hallitus on päättänyt myöntää 
suku-tutkimuksiin apurahoja. Hallitukselle 
osoitetut 
perustellut hakemukset voi lähettää  
puheenjohtajan osoitteeseen. 
 
Hallitus  
 

 
Jäsenmaksu  
 
Tämän lehden välissä on vuotuisen jäsen-
maksun pankkisiirtolomake. Epäselvissä ta-
pauksissa ota yhteys rahastonhoitaja Tapio 
Janhoseen. Jäsenmaksu on 10 euroa. 
 

Osoite on tärkeä: Jos osoitteesi on muuttu-
nut tai lehtemme tulee virheellisellä osoitteel-
la, ilmoita siitä rahastonhoitaja Tapio Janho-
selle, joka ylläpitää jäsenrekisteriä. 
 

Jos muutat, muista osoitteenmuutos myös 
sukuseuralle! 
 
 
Sukuseuran kotisivu 
 
Sukuseuran kotisivun osoite on: 
 
www.janhunen-janhonen.com 
 
Sukulehti on myös luettavissa kotisivuilla.  
 

Hallituksen jäsenten yhteystie-
dot 
 

 Pentti Pöyhönen, puheenjohtaja 
Simolankatu44, 33270 TAMPERE 

 (03) 344 1880 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: tiina.kivela@kotiportti.fi 
 

 Matti-Pekka Janhunen 
Mällinkatu 23, 48600 KOTKA 

 (05) 264 778, GSM 040-761 6588 
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 toimi-
tuksen osoitteella: Pentti Pöyhönen, Simolankatu 
44, 33270 TAMPERE 
 
Painopaikka: Yliopistopaino, Helsinki 
Taitto          : Nana Abruquah 



Simolankatu 44 
33270 Tampere 

Phone: 03 344 1888 
GSM: 0400 634767 

E-mail: 
pentti.poyhonen@elisanet.fi 

JANUSTEN-
JANHOSTEN 

SUKUSEURA RY 

 

http://www.janhunen-
janhonen.com 


