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Raimo Janhunen 
Marja-Leena Kääriäinen 
  



Sääntömääräinen sukukokous, järjestykses-
sään kuudes, pidettiin kesäkuussa Joroisissa. 
Jäsenistöä oli paikalla lauantaina 50 ja sunnun-
taina 30, mitkä luvut ovat hieman laskusuun-
nassa, mutta 2009 järjestettävä juhlakokous 
muuttaa varmasti suunnan. Alkanut toiminta-
kausi on seitsemäs ja seuramme 20-
vuotisjuhlasta johtuen kausi on kahden vuoden 
mittainen. 

 
Sukukokouksen eri vaiheissa käytiin vilkasta kes-
kustelua toiminnan muodoista ja siitä, miten saa-
taisiin passivoituneet sukuumme kuuluvat henkilöt 
mukaan toimintaan. Hallitus sai useita vinkkejä 
tulevaan tehtäväänsä, joista olemme erittäin kiitol-
lisia. Hallitushan on sääntömääräisen sukukoko-
uksen toimeenpaneva elin. 
 
Keskustelun yhteydessä painotettiin mm kotisivu-
jen merkitystä, jotta saataisiin nuorempiakin toi-
mintaan mukaan ainakin internetin välityksellä. 
 
Toinen asia oli avioon menneiden Janhus/Janhos-
naisten jälkikasvun osallistumismahdollisuudet 
sukuseuran toimintaan. Seuran sääntöjen mukaan 
jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta 
täyttänyt henkilö, joka polveutuu Janhusten tai 
Janhosten nimeä kantavasta suvusta tai joka on  
avioliiton kautta tähän sukuun liittynyt. Jos esi-

isistä tai –äideistä löytyy Janhus/Janhos-nimisiä, 
niin hallitus toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi 
sukuseuran jäseniksi. Meitä erinimisiä on sukuleh-
den viimeisen postituslistan mukaan noin 40 %. 
Sukukirjassamme on tutkittu ainoastaan Janhusia 
ja Janhosia, eikä ole seurattu tyttöjä naimisiinme-
non jälkeen muuten kuin puolison nimen ja lasten 
lukumäärän mukaan. Sukukirja rajattiin aikanaan 
tähän muotoon, että se saataisiin pidettyä hallitta-
vassa mitassa.  ”Tyttärien jälkeläiset” voivat tehdä 
esimerkiksi oman sukutaulunsa sekä talo- ja hen-
kilöstöhistorioita. Tällaisia on  jo kirjoinakin, yh-
tenä esimerkkinä Kalle Aataminpoika Janhonen ja 
hänen perillisensä, joka täydentää kaikista lapsista 
hyvin sukukirjaamme. 
 
Lopuksi toivotan kaikille sukuseuran jäsenille ja 
muillekin tätä lehteä lukeville rauhallista joulun 
aikaa ja iloista talvea. 
 
    Pentti Pöyhönen 
    Puheenjohtaja 
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Sääntömääräisen sukukokouksen voimanelikko Joroisten kirkonmäellä 
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SUOMALAINEN SUKUNIMI 
OSA 1  

KAKSINIMIJÄRJESTELMÄ 
 
Kun suomalainen yhteiskunta otti ensi askeleitaan, 
tuli yksilölle tarve osoittaa yhteytensä sukuunsa. 
Jo yksinimisyyden aikaan oli pyritty osoittamaan 
sukulaisuutta periyttämällä samoja etunimiä van-
hemmilta lapsille tai esimerkiksi germaaniheimot 
varioivat samoja etunimiä sukupolvelta toiselle. 
Ennen kirjoitettua kieltä suvun nimi saattoi olla 
jokin symboli tai kielellinen nimi (klaaninimi, to-
teeminimi), joka kertoi kuulumista tiettyyn yhtei-
söön ja verisukulaisuutta. Suvun nimi ilmoitti 
kuulijalle myös nimenkantajan taloudelliset ja yh-
teiskunnalliset oikeudet. Tähän perustui su-
kunimistön vanhimman kerroksen, aatelisten su-
kunimistön ja vaakunoiden sekä itäsuomalaisten 
sukunimien, synty. 
 
Paitsi omistusta, sukunimi palveli myös uskonnol-
lisia tarkoituksia ja ehkä tiedostamatta rotutervey-
dellisiä tarkoituksia. Kielellinen nimi muuttui ai-
kanaan kirjoitettuun asuun ja symboleista tuli ku-
via. Sukunimijärjestelmän voidaan katsoa synty-
neen, kun tästä kutsumanimen ohella käytetystä 
lisänimestä tuli yhteisössä tapa tai normi. 
 
SUKUNIMI VAI SUVUN NIMI 
 
Sukunimi ja suvun nimi ovat kaksi eri käsitettä. 
Sukunimi on yksilön nimi ja sen funktio on periy-
tyvä. Suvun nimi on kollektiivinimi ja sillä tarkoi-
tetaan yhteisöä. Se voi siirtyä yksilön sukunimek-
si, kuten vanhoissa itäsuomalaisissa ja aateliston 
nimissä on käynyt. Uuden sukunimen ottanut yh-
teisön jäsen ei puolestaan korosta kuulumista jo 
olemassa olevaan sukuun vaan omasta sukunimes-
tä alkavaan sukuun. Uudesta sukunimestä voi syn-
tyä suvun nimi, jos se periytyy riittävän pitkään. 
Lisänimiä ovat enemmän tai vähemmän pysyvät ja 
periytyvät toisena nimenä käytetyt sukunimet. 

Näitä ovat esimerkiksi Länsi-Suomessa etunimen 
yhteyteen patronyymin jälkeen merkityt talonni-
met tai käsityöläisten oppiin päästyään ottamat 
nimet. 
 
Korkonimiä ovat henkilökohtaiset, yksilön omi-
naisuuksia kuvaavat lisänimet. Ne eivät periydy. 
Korkonimet voivat olla neutraaleja tai pilk-
kanimiä. Myös korkonimiä löytyy virallisistakin 
asiakirja lähteistä, jos erittelevää sukunimeä ei ole 
tai nimi on kiinnittynyt kantajaansa hyvin voimak-
kaasti. 
 
SUKUNIMIKÄYTÄNTÖJÄ 1800-LUVULLE 
 
Sukunimet ovat historian kannalta jokseenkin 
myöhäinen ilmiö. Euroopassa pysyvien sukunimi-
en omaksumisella on ikää noin 1000 – 1200 vuot-
ta, mutta näin vanhaa se ei ole kaikkialla eikä kai-
kissa yhteiskuntaluokissa. Koko kansanomaisuutta 
sukunimistä tuli monissa maissa, Suomessakin, 
vasta 1800-luvulla. Väestömäärän kasvu, kaupun-
gistuminen ja kirjallinen hallinto vaativat ihmisten 
tunnistamista tarkemmin. Kaikkia ei voitu enää 
tuntea henkilökohtaisesti. Isäntä tunsi kyllä pii-
kansa ja renkinsä palkkaa maksaessa etunimilläkin 
mutta tehtaassa tilanne oli toinen. Etunimi valikoi-
ma oli muutenkin kaventunut muinaissuomalais-
ten nimien kadotessa kristinuskon myötä eikä etu-
nimi ja isännimi valikoima enää riittänyt henkilön 
identifiointiin. 
 
Sukunimien käytön omaksuminen tapahtui ylem-
pien säätyjen esikuvan mukaan. Kun papisto, por-
varisto ja käsityöläiset olivat omaksuneet sukuni-
men, levisi käytäntö kaupunkien palkollisiin ja 
tehtaantyöläisiin. Lopulta sukunimen otto saavutti 
myös Länsi-Suomen maaseudun; Itä-Suomen rah-
vaallahan oli jo oma sukunimijärjestelmä. 
 

SUKUNIMIEN SYNTY JA SUKUNIMIKÄYTÄNTÖJÄ 1800-LUVULLE 
 
Esitellessämme itsemme kerromme etu- ja sukunimemme ja kun tunnistamisen on oltava var-
ma, ilmoittamme myös henkilötunnuksemme tai ainakin syntymäaikamme, joka tietosuojan 
vuoksi usein tänä päivänä riittää. Kuulijalle sukunimi tarkentaa kuka Heikki tai Hanna on ky-
seessä. Sukunimi erittelee meitä muista ja kertoo, vaikka asialla ei juuri tänä päivänä ole mer-
kitystä (paitsi jos kuulija on sukututkimuksesta kiinnostunut), mihin ”heimoon” kuulumme. 
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SUOMALAINEN SUKUNIMI …… jatkuu 

Aatelisnimiä, myös suomenkielisiä kuten Kurki, 
on ollut käytössä jo keskiajalta alkaen. Laillisesti 
pakollisiksi aatelisnimet tulivat Ruotsi-Suomessa 
vuodesta 1625 ritarihuonejärjestyksen johdosta. 
Tästä eteenpäin nimet ovat ainoastaan ruotsinkie-
lisiä. Lisäksi Suomessa esiintyi ulkomailta muut-
taneita aatelissukuja. Aatelisnimi periytyi mies-
puolisten jälkeläisten kautta kuten arvokin. Tosin 
aatelisnaisen aviottoman lapsen kautta nimi saattoi 
myös periytyä. Aatelisnimet muodostettiin mallin-
mukaisesti, usein kaksiosaisina. Aiheina olivat 
yleensä vaakunakilpien tai sinettien kuvat. Esi-
merkiksi Tandefelt -suvun vaakunakilven aihe on 
saatu sotatantereilla irronneista hampaista ja siitä 
on edelleen muodostunut suvun nimi. Aatelisten 
nimissä esiintyvät prepositiot af, de ja von viittaa-
vat suvun läänityksistä tai maaomaisuudesta muo-
dostettuihin nimiin. Suomen tasavallassa aatelisar-
vojen myöntämisestä luovuttiin, mutta viimeisim-
pien aateloitujen joukossa oli taas suomenkielisiä 
nimiä (Yrjö-Koskinen 1884, Wuorenheimo 1903). 
 
Oppineiden kieli oli keskiajalla latina, joten en-
simmäiset opintielle lähteneet suomalaiset ottivat 
latinankielisiä lisänimiä ja myöhemmin myös 
kreikan- tai hepreankielisiä. Lisänimi johdettiin 
usein kotipaikan tai kotitalon nimestä, johon lisät-
tiin pääte -us, -ius, -ensis tai –ander. 1700-luvulla 
ranskasta tuli sivistyneistön kieli ja lisänimet muo-
dostettiin nyt klassisten kielten mukaan lyhentäen 
-an, -en, -é(n), -in, -ell tai -on –loppuisiksi. Nämä 
nimityypit levisivät myös porvareiden, käsityö-
läisten ja sotilaiden nimiksi. Nimille oli tyypillistä 
vaihtuvuus, sama henkilö saattoi käyttää eri nimiä 
elämänsä aikana eikä niitä oltu tarkoitettu periyty-
viksi. Nimet olivat kääntämisen ja muodostusmal-
lin vuoksi kansainvälisiä. Nimi osoitti henkilön 
säädyn ja säätyyn astuminen edellytti nimijärjes-
telmän mukaisen nimen ottamista. Aatelisnimien 
jälkeen nämä olivat ensimmäisiä periytyviksi 
muuttuneita sukunimiä – yleensä jo 1600-luvulta. 
Esimerkin löydän omasta suvustani: esi-isäni Gus-
taf Henriksson pääsi Turun katedraalikoulun oppi-
laaksi vuonna 1784 ja sai lisänimeksi Caulén koti-
kylän Kangasalan Kaukolan mukaan. Eräässä la-
tinaksi kirjoitetussa lähteessä nimi on muodossa 
Caulenjus. Lisänimestä tuli sukunimi neljälle su-
kupolvelle ennen kuin se suomennettiin. 
 

Porvareiden lisänimet olivat aluksi usein henkilö-
kohtaisia korko- tai suorastaan pilkkanimiä. 1600- 
luvulla alettiin käyttää uuden tyyppisiä porvarisni-
miä. Suomen virallisen kielen mukaisesti ne olivat 
ruotsia. Nimityypiksi vakiintui kaksiosainen, ele-
menteiltään yleensä yksitavuisista, mielivaltaisesti 
valituista sanoista muodostettu nimi kuten Elgman 
tai Nyström. Malli levisi myös käsityöläisten käyt-
töön. Nimestä oli tullut statussymboli, jonka otta-
minen oli edellytys yhteiskunnassa menestymisel-
le. Porvariston lisänimet vakiintuivat viimeistään 
1600-luvun lopulla periytyviksi sukunimiksi. Kä-
sityöläisten nimet sen sijaan eivät periytyneet vie-
lä 1800-luvun alussakaan ja uran edetessä nimeä 
saatettiin vaihtaa. 
 
Kun Suomessa alettiin järjestää ruotujakolaitosta 
vuoden 1680 alussa, oli ohjeena merkitä sotilas-
luetteloihin ristimänimi, isännimi ja liikanimi. 
Hallintokielen mukaan nimet olivat ruotsinkieli-
siä, vaikka suomenkielisiäkin esiintyi 1720-
luvulle asti. Tyypillisinä sotilasnimien aihepiireinä 
olivat eläinten ja kasvien nimet (Björk), sotilas-
sanasto, suku- ja paikannimi lyhentymät tai erilai-
set adjektiivit (Hurtig). Nimeä ei oltu tarkoitettu 
henkilön mukana periytyväksi vaan sotilasnimi 
siirtyi sen sijaan seuraavaksi palvelukseen tuleval-
le tai samaan torppaan muuttavalle sotilaalle. 
Itäsuomessa siviiliin siirtynyt sotilas otti takaisin 
talonpoikaisen sukunsa nimensä. Jos paikkakun-
nalla tuo nimi oli yleinen, sekaannusten välttämi-
seksi saattoi olla parempi säilyttää sotilasnimi. Jos 
se periytyi riittävän pitkään jälkipolville, syntyi 
uusi suvun nimi. Länsi-Suomessa nimi saattoi jää-
dä ajanoloon sukunimettömän tarkentavaksi li-
sänimeksi. 
 
Patronyymit (isännimijohdos) tai matronyymit 
(äidinnimijohdos) selventävät kenen pojasta tai 
tyttärestä on kyse. Asiakirjoissa nämä ovat poik-
keuksetta hallintokielen mukaisesti ruotsiksi. Har-
vinaisempi matronyymi ilmaisi aviotonta syntype-
rää, jota ei kuitenkaan välttämättä haluttu koros-
taa. Niinpä joissakin seurakunnissa merkittiin avi-
ottomat lapset kirkonkirjoihin Adamsson tai –
dotter. Näin on oman esi-äitinikin Johannan kolme 
poikaa merkitty Kiskon kirkonkirjoihin 1800-
luvun alussa Adamssonneiksi vaikka yhdenkään 
isästä ei ole tietoa. 
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Henkilökohtaisia korkonimiä on asiakirjoissa käy-
tetty kauan ihmisten identifioimiseen. Sukunimi-
käytännön yleistyessä ja viimeistään ensimmäisen 
sukunimilain jälkeen ne ovat jääneet pois käytän-
nöstä tai neutraaleimmat niistä (ammattia tai kan-
sallisuutta ilmaisevat) vakiintuneet pysyviksi lii-
kanimiksi ja sitä kautta sukunimiksi. 
 
Talon- ja muitakin asutusnimiä Länsi-Suomessa 
on esiintynyt jo keskiajalta alkaen kirjoitettuna 
ennen tai jälkeen henkilön yksilönimen. Tämä 
asuinpaikkaa tarkentava selite vakiintui sitten kir-
joitettavaksi henkilön nimen jälkeen perusmuo-
dossa. Talonnimi ei ollut henkilöllä periytyvä 
vaan se muuttui jos perhe muutti muualle. Talon-
nimi-liikanimi liittyi nimenomaan omistavaan ta-
lonpoikaiseen maaseudun väestöön. Liikkuva tila-
ton väestön ei voinut nimetä itseään talon mukaan. 
Jotta ei olisi jääty huonommiksi, saatettiin kuiten-
kin ottaa erilaisia liikanimiä kaupunkilaisten tai 
herraskartanoiden väen esimerkin mukaan. 
 
Itäsuomalaiset sukunimet ovat pysyvän su-
kunimistön vanhinta kerrostumaa. Näille nimille 
on ominaista, että ne ovat vahvasti pysyviä ja pe-
riytyviä. Vanhimmat tunnetaan jo katoliselta kes-
kiajalta. Tähän vanhimpaan ryhmäänhän kuuluu 
oman sukumme nimi Janhonen/Janhunen. 
Itäsuomalaisten nimien synty on ollut sidoksissa 
heimoyhteiskunnan elinkeinoihin ja oikeus-
järjestelmään. Savokarjalaisen alueen pitkään jat-
kunut kaskeaminen ja eränkäynti edellyttivät liik-
kumista. Oikeustapana toisaalta oli ”se omistaa 
kasken, joka on ensinnä ennättänyt”. Näin oli 

myös eränkäynti alueiden omistuksen. Oikeus jo 
ehkä muiden saman perheen jäsenten kokemiin 
alueisiin oli todistettavissa kuulumalla samaan 
perhekuntaa, samaan sukuun, ja luonnehtimalla 
sitä samalla nimellä. Valtauksien periytyminen 
teki siis ajan mittaan näistä kollektiivinimistä pe-
riytyviä. Nimi sisältää usein suvun varhaisenpää-
miehen kastenimen kansanomaisen muodon, viit-
taa ammattiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuk-
siin. Se voi sisältää viitteen myös kansaan, hei-
moon tai kotipaikkaan. Myös eläinten nimet ovat 
yleisiä, savolaisalueella –nen –pääteisinä, Kannak-
sella suffiksittomina (Karhu, Susi). 
 
LÄHTEET 
Paikkala, Sirkka 2004: Se tavallinen Virtanen. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 
959.  

 
Soile Janhunen   

  Nurmes 
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KUUDES SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS  
JOROISISSA 

Kuudes sääntömääräinen sukukokous pidettiin 
Joroisissa 9.-10.6.2007.  Kuten tavaksi näyttää 
tulleen, sää suosi lämmöllään juhlaa molempina 
päivinä. Lauantaina osallistujia oli noin 50 ja 
sunnuntaina 30. Mukana oli paljon sukuseuran 
jäseniä, joiden vanhemmat tai isovanhemmat 
asuivat aikoinaan Joroisissa. Lauantaina ohjel-
man päätyttyä useat kävivät katsomassa vanho-
ja asuinsijojaan ja myös hautausmaalla. 

Tervehdyssanoissaan hallituksen puheenjohtaja 
Pentti Pöyhönen valotti tapahtumia 1400-1500-
lukujen vaihteesta, jolloin sukumme ensimmäinen 
tiedossa oleva  henkilö Paavo Janhunen syntyi. 
Olavinlinnan rakennustyöt oli aloitettu 1475, sotaa 
Venäjää vastaan käytiin 1495-97 (ns. vanha viha), 
Mikael Agricola syntyi noin 1507 ja Suomessa oli 
alle 200 000 asukasta. 
Kansanperinteen kerääjä, jo kolmannessa polvessa, 
Heino Häyrinen kuvaili esitelmässään  värikkäästi  
Janhusten ja Janhosten elämää Joroisissa 1800-

luvun alusta 1900-luvun puolelle. Heinon isoäiti 
oli Joroisten Janhusia.  Kokousyleisö kuuli aimo 
annoksen savolaista murresanastoa ja näki vanhoja 
esineitä, kuten koppelvakan ja suoneniskuraudan. 
Koppelvakka kiinnitettiin seinälle ja siinä pidettiin 
kirjoja (raamattu, virsikirja ja katekismus), suo-
neniskuraudalla päästettiin pahaa verta pois. Hei-
non mukaan Janhoset kävivät Hämeessä tukkitöis-
sä ja toivat sieltä tullessaan justeerin (sahan). Suu-
tari Robert (kutsumanimi Vel Rooppo) Janhunen 
pyydysti kettuja myrkyllä ja piti hattua silmillään. 

Jos joku toinen piti hattua silmillään, sanottiin, että 
hattu on roopetillaan. Sudenmetsästys kuului myös 
sen ajan ohjelmaan. Katovuodet aiheuttivat ongelmia 
ja useat sukumme jäsenet joutuivat luopumaan talois-
taan. Vielä sata vuotta sitten kansa oli hyvin taikaus-
koista ja jotkut luulivat nähneensä pitkäsiimassa nä-
kin, vaikka tarkempi tutkimus osoitti sen olevan ison 
hauen. Heino Häyrisen mukaan sukumme miehet oli-
vat hyviä puuseppiä ja seppiä. 
 
Tauno Janhonen esitti hopeapikarin tarinan, jossa 
Hankasalmen Halttulasta lähtöisin olevan hopeapika-
rin alkuperää selvitettiin museoista ja taloista. Pikari 
on nyt värikkäiden vaiheiden jälkeen  löytänyt paik-
kansa Keski-Suomen museossa. 
 
Pirkko Ikäheimonen kertoi omasta sukututkimushar-
rastuksestaan ja Janhusten suvun yhtymäkohdat hänen 
suvussaan Savolaisiin, Korhosiin ja Koposiin. 
 
Mielenkiintoinen keskustelu käytiin DNA-
tutkimuksen liittymisestä sukututkimukseen. Paikalla 
ollut Suomi DNA-projektin vetäjä Lauri Koskinen 
valotti DNA-tutkimuksen mahdollisuuksia tutkia 
omaa sukuaan. 
 
Lauantaipäivän musiikkiannin oli koonnut Ulla Käppi
- Kuronen. Puheosuuksien välissä kuulimme Ullan 
(laulu), Marja-Leena Kääriäisen (laulu ja piano) ja 
Raimo Janhusen (laulu)  esityksiä yksinlauluina ja 
duettoina pianon säestyksellä. Ulla ja  Marja-Leena 
ovat esiintyneet paljonkin yhdessä, mutta Raimo su-
lautui saumattomasti ryhmään. Oli todella nautittavaa 
kuultavaa. 
Sunnuntaiaamu aloitettiin kunniakäynnillä sankari-
vainajien hautausmaalla, jonne on haudattu kaksi talvi
- ja jatkosodissa kaatunutta Janhusta, Veikko (*759*) 
ja Aarne (*I1*).  Hiljaisen hetken jälkeen vantaalainen 
Pentti Janhunen kertoi, mitä silloin viisivuotiaan pojan 
mieleen oli jäänyt isänsä Veikon hautaamisesta syk-
syllä 1941. 
 
Joroisten kirkossa jumalanpalveluksen aluksi  kappa-
lainen Soile Palmu kertoi varsin laajasti sukuseuram-
me historiasta ja toiminnasta sekä saman päivän muis-
ta vieraista. Päivän tekstit luki Soile Janhunen ja ko-
lehdin keräämiseen osallistuivat  
 

Heino Häyrinen ja koppelvakka 
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Maija Janhunen (Pori), Rauno Janhunen, Tauno 
Janhonen ja Risto Janhonen. Raimo Janhunen esit-
ti entisen kotikirkkonsa urkuparvelta kolme lau-
lua: Pyhäaamun rauhaa, Armolaulu ja ehtoollisen 
aikana Panis Angelicus (Leivästä enkelten). 
Sukujuhlan ohjelma jatkui Soile Janhusen esitel-
lessä Joroisten Kotkatlahdella 18.8.1881 synty-
neen Albin Janhusen (*716*) tarinan. Albinin isä 
Fredrik oli torppari, mutta torpan kontrahti puret-
tiin ja koko perhe asui loisina usean eri talon sau-
noissa. Siihen aikaan loiset olivat talollisille vält-
tämätön työvoimareservi, joille palkka maksettiin 
tuotteina tai rahana. Varsinaisen työuransa Albin 

oli laivurina Varkaudessa. Kuulimme myös nau-
halta Varkauden museonhoitaja Tapio Kautovaa-
ran tallentaman Albin Janhusen haastattelun, jossa 
hän muisteli lapsuuttaan ja työtänsä. 
 
Seuraavaksi suvun nuorimmat kokoukseen osallis-
tujat, Taavi ja Ama Abruquah, esittivät muutamia 
pianokappaleita. Kun toinen astui pianon ääreen, 
niin toinen toimi musiikkikappaleiden kuuluttaja-
na. 
 
Viimeisenä esityslistalla oli sääntömääräinen su-
kukokous. Kokouksen aluksi valittiin puheenjoh-
tajaksi Matti Janhonen Hankasalmelta ja sihteerik-
si Risto Janhonen Kirkkonummelta. Isän ja pojan 
yhteistyö näytti saumattomalta ja se takasi koko-
uksen onnistumisen. Itse kokouksessa esiteltiin 
kolmen edellisen vuoden toimintakertomukset, 
tilinpäätökset ja tilintarkastajien kertomus. 
Osallistujilla ei ollut esitettyjen tietojen suhteen 
mitään huomautettavaa, joten kokous myönsi tili- 

ja vastuuvapauden tilivelvollisille. Hallituksen 
puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman seuraa-
van kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion, 
joissa merkittävin asia varsinaisen toiminnan li-
säksi oli varautuminen 20-vuotishitoriikin tekemi-
seen. Kokous valitsi Rauno Janhusen ehdotuksesta 
edelliskauden hallituksen uudelleen. Tämän lisäk-
si päätettiin, että jäsenmaksun suuruus pidetään 10 
eurona ja että seuraava sääntömääräinen sukuko-
kous pidetään jo kahden vuoden kuluttua eli kesäl-
lä 2009, jolloin sukuseura täyttää 20 vuotta. 
 
Kokouksen päätteeksi laulettiin Savolaisten laulu, 
juotiin lähtökahvit ja hajaannuttiin kotikonnuille. 
 
 
 
    Pentti Pöyhönen 
    Tampere 
 

 

Joroisten sankarihaudoilla 
Vasemmalta Viljo Janhunen, Pentti Jan-
hunen, Annikki Janhunen, Anja Häyrinen 
(selin), Heino Häyrinen ja Helvi Junttanen 

Rainer Sandelin Michiganista  
Vierailulla sukukokouksessa 
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Sukukokouksen päätteeksi laulettiin Savolaisten laulu. Säestäjänä toimi Tapio Janhonen ja esilaulajana 
Raimo Janhunen. 
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” Amerikan Yhdysvaltoja ei olisi olemassa il-
man suomalaisia. Väite on yllättävä, mutta pe-
rusteltavissa. Tämä kylmää kärsivä ja kaukai-
sessa maassa asuva pieni kansakunta on ollut 
vaikuttamassa maapallon mahtavimman valti-
on syntyyn. On kuitenkin matkattava ajassa 
taaksepäin 200 vuotta.” ( Kari Kallonen: Sini-
vihreät Baretit) 

 

Uuden mantereen asukkaat olivat kyllästyneet 
Englannin asettamiin veroihin ja tulleihin. Niinpä 
kongressi Philadelphiassa Benjamin Franklinin 
johdolla päätti äänestää itsenäisen Amerikan Yh-
dysvaltojen perustamisesta. Äänet menivät tasan.  
” Silloin saapui myöhässä sairasvuoteelta noussut 
John Morton, Pennsylvanian valtion edustaja. 
Hän antoi äänensä Yhdysvaltojen perustamisen 
puolesta. Heinäkuun 4. päivänä 1776 kirjatun Yh-
dysvaltain itsenäisyysjulistuksen allekirjoittajista 
on edelleen selkeästi luettavissa John Mortonin 
nimikirjoitus.”(Kari Kallonen: Sini-vihreät baretit) 
John Morton oli Juho Marttinen, suomalainen, 
jonka isoisä Martti Marttinen oli syntynyt Rauta-
lammin Kerkkoonjoensuun Palvalahdella ja saa-
punut Ruotsin kautta Amerikkaan 1654. 
 
Veljeni poika Antti Janhunen (*492hb*) käväisi 
joku vuosi sitten Washingtonissa ja löysi Vietna-
min sodassa kaatuneiden muistomuurista Wa-
shington DC:ssä nimen Daniel John Janhunen.  
 
Daniel John Janhunen syntyi 13.12.1944, Monta-
nan Buttessa, jossa vielä tänäkin päivänä elää Jan-
husia. Hän oli uskonnoltaan roomalaiskatolinen. 
Hän lähti Vietnamiin 21-vuotiaana, naimattomana, 
Yhdysvaltain kansalaisena. Danielin yksiköksi 
mainitaan 1. jalkaväkidivisioona, 28. rykmentti, 
sen C-komppania (1/28, 1st Infantry Division 28th 
Infantry Regiment). Rykmentin lempinimi oli 
Black Lions (Mustat Leijonat). Sotilasarvoltaan 
hän oli PFC eli Private first class, sotamies E-3 
erikoistuneena johonkin tehtävään. Hänen palve-
lusnumeronsa oli 56372570. 
D.J. Janhusen palvelu kesti vajaan vuoden. Se al-
koi 25. tammikuuta 1966 ja päättyi hukkumison-
nettomuudessa Etelä-Vietnamissa 2.9.1966.  
 

1964- 1975 Vietnamin sodassa kaatui 58.209 ja 
haavoittui 153.303 USA:n kansalaista. Ei tiedetä, 
kuinka monta heistä oli suomensukuista. Mutta 
ilman suomalaisia ei käyty tätäkään, ensimmäisek-
si televisiosodaksi nimitettyä sotaa. Yksi heistä oli 
Daniel John Janhunen (*BV1*) 
Montanan Buttesta. 
 
 
    Sinikka Koskinen 
    Saarijärvi 
 
 
 
 
P.S:  Samaisen muistolaatan vierellä on käynyt 
aikanaan myös sukuseuramme kunniajäsen Pentti 
Janhonen. Selostus tapahtumasta kuvineen on su-
kulehtemme numerossa 17: 10, 1997. 
     
    Toimitus 
 

Daniel John Janhunen: Vietnamin sodassa kaa-
tuneiden muistomuurissa Washingtonissa tau-
lussa 10 E , rivi 061. Yhteensä 58.209  nimeä on 
kaiverrettu 140 mustaan intialaiseen graniitti-
tauluun. 

Daniel John Janhunen Vietnamin sodan sankarivainaja 
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Askaisten Ritaripuisto avattiin 

Askaisten Ritaripuisto vihittiin juhlallisesti 
käyttöön lauantaina 2. kesäkuuta 2007. Juhla-
väkeä oli paikalla arviolta pari tuhatta. Ässä-
rykmentin ja Janhusten & Janhosten sukuseu-
ran edustajana tilaisuudessa oli mukana toimit-
taja Reino Janhunen. 

 
Avajaisohjelmaan kuului jumalanpalvelus Askais-
ten kirkossa. Ritaripuiston avajaistilaisuus alkoi 
klo 12, kun kunniakomppania saapui paikalle. Lai-
vaston Soittokunta kajautti Marsalkan Hopeator-
vet ja tervetulotoivotuksen esitti Askaisten kun-
nanjohtaja Pekka Määttänen. Ritaripuiston avauk-
sen suoritti kenraaliluutnantti R.W. Stewen. 
Laivaston Soittokunnan esittämän 30-vuotisen 
sodan marssin jälkeen valtiovallan tervehdyksen 
toi ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva, puolustus-
voimien tervehdyksen esitti puolustusvoimain ko-
mentaja amiraali Juhani Kaskeala. Mannerheim-
ristin ritarien tervehdyksen esitti valtuuskunnan 
puheenjohtaja Pentti Iisalo, ritari n:o 16. Paikalla 
olivat myös Mannerheim-ristin ritarit Tuomas 
Gerdt ja Heikki Nykänen. 
Laivaston Soittokunnan esittämän Mannerheim-
ristin ritarien marssin jälkeen kuultiin Veteraanin 
iltahuuto Turun Sotaveteraanien Kuoron ja As-
kaisten lapsikuoron esittämänä. Juhlavan ja sykäh 
dyttävän tilaisuuden päätti Laivaston Soittokunta 
kajauttamalla Sibeliuksen Jääkärien marssin. 

 
Askaisten Ritaripuisto kuuluu arvokkaana osana 
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden 
hankkeisiin. Ritaripuisto on ainutlaatuinen huo-
mionosoitus Vapaudenristin Mannerheim-ristin 
ritareille ja koko veteraanisukupolvelle. Heidän 
ansiostaan voimme juhlia tänä vuonna itsenäisyy-
temme 90. juhlavuotta.  
 
 
    Reino Janhunen 
    Helsinki 

Mannerheim-ristin ritari n:o 43, korpraali Ar-
vid Mikael Janhusen muistokivi. 
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Janhusten ja Janhosten 
sukuseura ry 
 
 
Sääntömääräinen sukukokous 
 
Sukukokous järjestettiin 9.-10.6.2007 
Joroisissa. 
 
Hallituksen syyskokous 
 
Hallitus käsitteli historiikin kirjoittamista ja päät-
ti seuraavan sukulehden aihepiirit.  
 
Apuraha 
 
Sukuseuran hallitus on päättänyt myöntää suku-
tutkimuksiin apurahoja. Hallitukselle osoitetut 
perustellut hakemukset voi lähettää  
puheenjohtajan osoitteeseen. 
 
Hallitus  
 

 
Jäsenmaksu  
 
Tämän lehden välissä on vuoden 2007 jäsen-
maksun pankkisiirtolomake niille, jotka ovat 
unohtaneet asian keväällä. Epäselvissä tapauk-
sissa ota yhteys rahastonhoitaja Tapio Janho-
seen. Jäsenmaksu on 10 euroa. 
 

Osoite on tärkeä: Jos osoitteesi on muuttunut 
tai lehtemme tulee virheellisellä osoitteella, il-
moita siitä rahastonhoitaja Tapio Janhoselle, jo-
ka ylläpitää jäsenrekisteriä. 
 

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

Hallituksen jäsenten yhteystiedot 
 

 Pentti Pöyhönen, puheenjohtaja 
Simolankatu44, 33270 TAMPERE 

 (03) 344 1880 k. GSM  0400-634767 
Email: pentti.poyhonen@elisanet.fi 
 

 Risto Janhonen, varapuheenjohtaja 
Nahkurinpiha 26, 02400 KIRKKONUMMI 

 (09) 296 2780. GSM  050-497 7780 
Email: risto.janhonen@elisanet.fi   
 

 Henri Janhunen, sihteeri 
Alkutie 44 D, 00660 HELSINKI 

 (09) 724 3439 k. GSM  0500-504 800 
Email: Henri@janhuset.net  
 

 Tapio Janhonen, rahastonhoitaja 
Palosenmäentie 84 (Janhola), 41490 NIEMISJÄRVI 
GSM  040-865 1759 
Email: at.janhonen@luukku.com  
 

 Tauno Janhonen  
Kallioportti 24, 05200 RAJAMÄKI 

 (09) 290 1612 k. GSM  040-513 1124 
Email: tauno.jan@luukku.com 
 

 Soile Janhunen 
Tervapurontie 2, 75500 NURMES 

 (013) 432 084 k. 
Email: soile.janhunen@oyk.fi 
 

 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  
 

 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), Tau-
no Janhonen, Risto Janhonen . 
Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään toimituksen 
osoitteella: Pentti Pöyhönen, Simolankatu 44, 33270 
TAMPERE 
 
Painopaikka: Yliopistopaino, Helsinki 
Taitto          : Nana Abruquah 
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