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Puheenjohtajan palsta
Kevät tuli taas tänä vuonna yhtä yllättäen
kuin syksyn ensilumi autoilijoille.
Muuttolinnut ovat jo aloittaneet
konserttinsa ja kasvit alkavat herätä
horroksestaan. Nämä kaikki muistuttavat
siitä, että sukuseuran jokavuotinen
aktiviteetti, kesätapaaminen, lähestyy.
Samalla siirrytään seuran hallitusvetoisesta
toiminnasta toivottavasti runsaslukuisten
sukulaisten kohtaamiseen.

Historiikki on, kiitos Tauno Janhosen aktiivisen
otteen, jo lähes valmis ja tulee jakeluun
juhlakokouksessa. Kirjassa käsitellään kuvin ja
sanoin sukuseuran 20 vuoden tapahtumat varsin
seikkaperäisesti. Hallitus on päättänyt, että
vuoden 2009 varsinainen sukukokous pidetään
Hankasalmella Lomakeskus Revontulessa 06. –07.
06.2009. Pankaapa päivät nyt jo muistiin tai peräti
allakkaan, ettei tulisi yhteensattumia. Ohjelma
kootaan juhlakokouksen luonteen mukaiseksi.

Hallitus on toiminnallaan pyrkinyt aktivoimaan
sukuseuran kaksisuuntaista viestintää. Seuran
kotisivuilla on käyntejä tapahtunut noin
puolentoista vuoden aikana yli 1600, mutta
keskustelupalstalle ei ole juuri kukaan
uskaltautunut. Tämähän voisi olla osoitus siitä,
että kehitettävää ei ole, mutta hallitus ei ole
tuudittautunut sellaiseen hyvän olon tunteeseen.
Yhteydenotto keskustelupalstan kautta selvensi
eräälle vähän epätietoiselle Janhuselle aukottoman
esi-isäketjun Paavo Janhuseen saakka. Eli kannatta
pitää yhteyttä.

Tätä ennen eli kesäkuun 7. päivänä 2008
kokoonnutaan Keuruulle kesätapahtumaan, jonne
hallitus toivoo runsasta osallistumista. Ohjelmassa
on jälleen varattu aikaa vapaalle seurustelulle,
eihän sitä koskaan tiedä, vaikka näin löytyisi ennen
tuntemattomia serkkuja.
Tapaamisiin Keuruulla

Pentti Pöyhönen
Puheenjohtaja

Hallituksen työskentely on viime aikoina
painottunut lähinnä sukuseuran historiikin ja
vuoden 2009 juhlakokouksen käsittelyyn.

Janhusia taiteen ja tieteen tiellä
Isoisäni Emil Janhunen syntyi sukuhaaransa
kotipitäjässä Haukivuorella 6.3.1896. Hän
kuoli vain 60 vuoden ikäisenä - tietääkseni
krooniseen munuaisten toiminnan
vajaukseen - 10.2.1957. Olin itse tuolloin
vain viisivuotias, mutta muistan hyvin hänen
olemuksensa niiltä kerroilta, jolloin sain
vierailla, yleensä yhdessä isäni Pauli Janhusen
kanssa, isoisääni tapaamassa hänen tilavassa
asunnossaan Helsingin Pietarinkatu 7:ssä,
isäni lapsuudenkodissa.
Ennen muuttoa Pietarinkadulle Emil Janhunen oli
ehtinyt asua perheineen myös kahdessa
naapuritalossa Neitsytpolun numeroissa 12 ja 10.
Noista käynneistä lähtien olen tuntenut oloni
kotoisaksi Helsingin keskustan vanhoissa
kortteleissa. Vaikka olosuhteiden pakosta jouduin
pitkään asumaan esikaupungissa. Aloitin päivittäisen

koulunkäynnin Helsingin Normaalilyseossa jo
vuonna 1962, ja koulu jatkui sittemmin opiskeluna ja
työnä Helsingin yliopistossa. Lopulta muutin itsekin
pysyvästi entisen kouluni ja yliopiston tuntumaan.
Oman perheeni ensimmäinen kantakaupunkiasunto
sijaitsi Neitsytpolku 4:ssä, vain kahden talon päässä
isoisäni viimeisestä kodista.

Emil Janhusen omakuva
vuodelta 1952
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Emil Janhusen kotoa muistan, paitsi porraskäytävän
kodikkaan naftaliinin tuoksun, suuren salin
nahkakaluston ja taulujen peittämät seinät. Mieltäni
askarrutti erityisesti suurikokoinen maalaus, joka
esitti alastonta parrakasta miestä tummaa taustaa
vasten. Tästä taulusta on valokuvakin, jossa isoisä
silkkikauluksisessa kotitakissaan seisten tarkastelee
sitä arvioivalla katseella. Osa tauluista, mutta vain
osa, siirtyi perintönä isälleni ja häneltä, taaskin vain
pieni osa, itselleni. Lapsena en vielä tiennyt, että
Emil Janhunen maalasi itsekin tauluja, ja niistä on
minulle kulkeutunut neljä. Yksi näistä on omakuva pienikokoinen öljymaalaus, jossa tekijän
myrkynvihreä profiili kohoaa esiin mustalta
taustalta. Toisessa, akvarellissa, kulkee Kuolema,
jonka köyryselkäinen sinikaapuinen hahmo lähestyy
kolkon käytävän tummaa aukkoa. Tämä työ on
vuodelta 1940, ja isäni kertoman mukaan se syntyi
Helsingin pommitusten tunnelmissa. Ei ole
mahdotonta, että sitä inspiroi myös isoisäni hitaasti
etenevä sairaus, johon tuon ajan lääketiede ei
tuntenut parannuskeinoja.
Se, kuinka Emil Janhusesta tuli taiteen keräilijä ja
tekijä, on minulle jäänyt arvoitukseksi. Isäni
kertomusten mukaan Emil Janhunen osallistui
ensimmäiseen maailmansotaan Venäjän armeijan
puolella Puolan rintamalla. Hänen toiminnastaan
Suomen itsenäistymisen aikoihin minulla ei ole
tietoja, mutta hänen sympatioistaan Valkoista
Armeijaa kohtaan ei ole epäilystä. Helsinkiin hän
muutti virallisesti vasta 1923 ja toimi
pääkaupungissa ensin palolaitoksessa ja sitten
etsivässä rikospoliisissa, jossa hän nopeasti yleni
ylietsiväksi ja rikoskomisarioksi. Varsinaisia
muodollisia opintoja tai tutkintoja en tiedä hänen
koskaan suorittaneen, vaikka on luultavaa, että hän
ainakin poliisilaitoksessa kävi läpi systemaattisia
lainopillisia koulutusjaksoja. Mielenkiintoista on,
että hän talonpoikaisesta taustastaan huolimatta
muuttui jo ensimmäisessä polvessa osaksi Helsingin
’herrasväkeä’. Tätä osoitti myös hänen
pukeutumisensa, joka oli aina korrektia ja
laadukasta - kuten sitten myöhemmin myös
huomiota herättävän hyvin pukeutuneella isälläni.
Vaikka on ilmeistä, että Emil Janhusen
kaupunkilaistuminen kuuluu itsenäisen Suomen alku
vuosien yleisen yhteiskunnallisen murroksen piiriin,
hänessä näkyy myös piirteitä, joiden selityksenä
voivat olla vain poikkeuksellinen lahjakkuus ja
erikoinen persoonallisuus. Tämä näkyy myös hänen
taiteellisessa maussaan: Emil Janhunen keräsi vain
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Emil Janhunen kotonaan 1950-luvun alussa
kehittynyttä makua ja korkeaa itsekritiikkiä. Kuten
monet intohimoiset keräilijät, Emil Janhunen oli
lisäksi hyvin monipuolinen.
Maalausten ja grafiikan lisäksi hän keräsi, varojensa
sallimissa rajoissa, antiikkiesineitä, kuriositeetteja,
kirjoja, rahoja, ja postimerkkejä. Kuollessaan hän
jätti jälkeensä jopa pienen kokoelman
raakajalokiviä. Pienenä muistona hänen
kokoelmistaan kirjahyllyssäni on muun muassa
gröönlanninmursun torahammas. Pöytälaatikossani
taas on sinetinaihio, jonka isäni teetti perimästään
kappaleesta uralilaista raakajaspista. Onpa minulle
periytynyt vielä kaksi Pompeijista löytynyttä
kreikkalaista hopeadrakhmaakin.
Antiikkiesineitä Emil Janhunen hankki enimmäkseen
ystävältään Anton Nordqvistilta, jolla oli antiikki- ja
taideliike Pohjoisen Makasiinikadun varrella. Liike
siirtyi myöhemmin originellille taiteenkeräilijälle
Pentti Wähäjärvelle (1912-1999), joka testa
menttasi kokoelmansa Riihimäen Taidemuseolle.
Oletan, vaikka varmuutta asiasta ei ole, että myös
ne muutamat antiikkiesineet, jotka isoisältäni ovat
periytyneet minulle asti, ovat parhaasta päästä
Nordqvistin liikkeestä peräisin. Niihin kuuluu muun
muassa koristeellinen kiinalainen triptyykki, joka
Pietarinkatu 7:n valokuvissa näkyy isoisäni salin
sivupöydällä. Jo nuorena opiskelijana sain isoisän
perintönä saksalaisen Biedermeier-aikaisen
seinäkellon, niin sanotun ’munkkikellon’, jonka
kellotaulussa katolinen munkki vilkuttaa heilurin
tahtiin silmiään.
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Kiinnostus antiikkiin toi Emil Janhusen elämään
ajallisen ja paikallisen eksotiikan ulottuvuuden.
Vaikka isoisäni itse ei koskaan matkustanut
Aasiassa, hän tunsi ilmeisen syvää mielenkiintoa
aasialaisia kulttuureita kohtaan.
Hän arvosti myös venäläistä kulttuuria ja kuului
niihin harvoihin aikansa suomalaisiin, jotka osasivat
tehdä eron venäläisen ja bolshevikin välillä.
Valokuvissa hänen pöydällään näkyy muun muassa
kolmiosainen venäläinen kullatusta pronssista
valmistettu matkaikoni, jonka myöhemmästä
kohtalosta minulla ei tietoja. Myönteinen
suhtautuminen Aasiaan ja Venäjään välittyi myös
isälleni, joten ei ollut ehkä ihme, että isäni anoppi,
äidinäitini Natalia o.s. Moschkireff, oli venäläinen.
Emil Janhusen mielikuvissa Aasiaan liittyi kuitenkin
selvästi myös mystiikkaa ja henkistä etsintää. Hänen
kirjahyllyssään oli suomalaisen kirjallisuuden ensi
painosten rinnalla Swedenborgin teoksia ja
teosofisia julkaisuja. On mahdollista, että kiinnostus
itämaihin tuli Emil Janhusen elämään juuri teosofian
kautta.
Muuten niin kovin vaillinaista Emil Janhusen kuvaa
valottavat jonkin verran tiedot hänen
ystäväpiiristään. Hänen läheisimpiä ystäviään oli
kirjailija Toivo Tarvas (1883-1937), joka tosin
menehtyi keuhkotautiin jo ennen sotaa. Tämä
nyttemmin lähes täysin unohdettu suomenkielinen
kirjailija julkaisi uransa aikana useita runokokoelmia,
romaaneja, näytelmiä ja esseevalikoimia, usein
ajankohtaisiin kysymyksiin kantaa ottaen. Isäni
pöytälaatikossa oli vielä nippu Toivo Tarvaksen
kirjoittamia julkaisemattomia runokäsikirjoituksia,
jotka ovat sittemmin kadonneet. Näitä
mielenkiintoisempi on julkaistu novellikokoelma
”Häviävää Helsinkiä” (1917), jossa Tarvas osuvasti
arvostelee sitä vanhojen rakennusten ja miljöiden
hävittämisen vimmaa, joka vuosikymmeniä - ja jo
tuolloin - vaivasi Helsingin kunnallispolitiikkaa.
Muistan hyvin, kuinka myös isäni terävästi arvosteli
kaupungin ’kehittämistä’ varsinkin 1960-70-luvuilla,
jolloin vasemmistolainen vallankumouksellisuus ja
oikeistolainen suurpääoma yhteisvoimin tuhosivat
kaupungin vanhoja kortteleita enemmän kuin sota
konsanaan.
Uskonnollisesta ennakkoluulottomuudestaan
huolimatta myös Emil Janhunen oli
arvokonservatiivisen linjan kannattaja. Niinpä hän ei
esimerkiksi koskaan hankkinut kotiinsa tekniikan
uusinta tuotetta radiota - sen aiheuttama
tyhjänpäiväinen meteli olisi vain häirinnyt hänen
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Emil Janhune kotonaan 1950-luvun alussa
keskittymistään. Voimme hyvin arvata, miten hän
olisi suhtautunut nykypäivän populaarikulttuurin
äänekkäisiin muotoihin. Rikospoliisina hän olisi
tuskin arvostanut myöskään yleisen järjestyksen
höltymistä ja yhteiskuntamme vähittäistä
proletaaristumista. Maailmankatsomuksilla on
taipumus periytyä, ja huomaan itsekin suhtautuvani
kaupallisen teknologian tuotteisiin terveellä
epäluulolla - niinpä olen muun muassa välttynyt
hankkimasta itselleni matkapuhelinta,
henkilöautosta puhumatta. Isäni sen sijaan oli
innokas autoilija, mutta hänen puolustuksekseen on
sanottava, että hän tarvitsi autoa myös työnsä ja
myöhempinä vuosina liikuntakykyä rajoittaneen
vaikea nivelreuman takia.
Mielenkiintoista on, että myös kiinnostus taiteeseen
ja keräilyyn on periytynyt sukupolvesta toiseen.
Isäni Pauli Janhunen (1926-1988) oli Ateneumin
graafikkolinjalta valmistunut taiteilija, joka
sittemmin teki elämäntyönsä Helsingin kaupungin
rakennusviraston virkamiehenä. Työssään hänellä
oli mahdollisuuksia, joskin rajallisia, edistää
kaupungin vanhan rakennuskulttuurin säilymistä.
Hän oli kuitenkin myös keräilijä, jonka laaja-alaisen
kiinnostuksen keskipisteessä olivat vanhat aseet.
Varsinkin hänen venäläisten sotilasaseiden
kokoelmansa, joka ulottui Pietari Suuren ajan
piilukkokivääreistä neuvostoliittolaiseen
Kalashnikoviin, oli harvinaisen täydellinen ja
korkeatasoinen. Hän kiinnitti erityistä huomiota
aseiden laatuun ja oppi vähitellen suoriutumaan itse
useimmista asesepän tehtävistä.
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Kokemusta restaurointityöstä hän oli hankkinut jo
opiskeluaikanaan Nordqvistin antiikkiliikkeessä. Yksi
tärkeimmistä asioista, minkä itse olen oppinut
isältäni, on kyky arvostaa korkeatasoista käsityötä.
Vaikka käsityötä on viime aikoina alettu ymmärtää
laajemminkin, on valitettava tosiasia, että todellisia
taitajia - jalokiviseppiä, kirjansitojia, uunintekijöitä ja
monien muiden ammattikuntien edustajia - on yhä
harvemmassa. Suomi on lyhytnäköisesti ryhtynyt
rakentamaan tietoyhteiskuntaa, vaikka
taitoyhteiskunta olisi yhtä tärkeä tavoite.
Kun sitten itse kuitenkin ajauduin nimenomaan
tieteen pariin - ensin suomensukuisten ja sitten
laajemmin aasialaisten kielten ja kulttuurien tutkijaksi
- näen uravalintani ennen kaikkea isoisäni ja
äidinäitini antamien lähtökohtien synteesinä.

Helsingin venäläisenä äidinäitini Natalia oli hyvin
kielitaitoinen henkilö, ja häneltä opin jo lapsena
ymmärtämään, että sivistykseen kuuluu ruotsin ja
venäjän kielten taito. Emil Janhusen perintö taas
välitti minulle sen eksotiikan ja estetiikan
arvostuksen, jota ilman itämaiden tutkimus olisi
mahdotonta. Ja tietysti minusta tuli myös keräilijä,
jota kiinnostavat niin vanhat kirjat kuin itämaiset
antiikkiesineetkin.
Juha Janhunen
Helsinki
Kirjoittaja on Helsingin yliopiston Itä-Aasian
kielten ja kulttuurien professori

SUOMALAINEN SUKUNIMI
OSA 2
SUKUNIMIEN
SUOMESSA

SUOMALAISTAMINEN

1800-luvulla nykyaikaisen yhteiskunnan
kehittyminen ja säätylaitoksen mureneminen
edistivät ja suorastaan edellyttivät sukunimen
ottoa tai sen muuttamista.
Sukunimikäytännön kehittymiseen
vaikuttivat myös ajan poliittinen liike ja
kansallisuusaate.
Yhteiskunta jakautui Suomessa käytännössä 1800luvulla kahteen sosiaaliryhmään: säätyläisiin eli
herrasväkeen ja rahvaaseen eli ”yhteiseen kansaan”.
Herrasväen sisällä kapean aatelisluokan ja
aatelittomien luokkien rajaa hämärsivät keskinäiset
avioliitot ja nämä luokat puhuivat virallista
hallintokieltä, ruotsia, jota rahvas ei ymmärtänyt.
Yhteinen kansa käsitti sitten kaikki muut
yhteiskuntakunta luokat, talonpojat, maaseudun
maattomat ja kaupunkien kasvavan työläisväestön, ja
heidän äidinkielensä oli suomi.
1870-luvulla näiden kahden yhteiskuntaluokan rajat
alkoivat murtua, kun talonpoikien ja rahvaan lapsia
alkoi virrata yliopistoon. Sivistys ja koulutus olivat
yhä useampien ulottuvilla ja mm. metsäkauppojen
myötä vaurautta ja rahaa levisi myös maaseudulle.
Säätyoikeudet kumoutuivat kunnallisuudistuksella

JA

NIMENOTTO

TEOLLISTUVASSA

1865 ja elinkeinovapaudella 1879. Suurlakon
jälkeen saimme yksikamarisen eduskunnan, johon
edustajat valittiin yleisellä ja yhtäläisellä
äänioikeudella. Tasa-arvon symboleiksi tulivat oma
raha ja lippu, uudet kansalliset kulttuurilaitokset
sekä myös suomalaiset sukunimet.

AJATUS SUKUNIMIEN
SUOMALAISTAMISESTA
J.V. Snellman oli kirjoituksillaan kansallishengen
liikkeelle paneva voima. Monien uudistusvaatimusten ohella hän vaati suomea sivistyksen ja
julkisen elämän kieleksi. Ja vähitellen näin tapahtui.
Jo vuonna 1824 määrättiin, että suomenkielisestä
seurakunnasta virkaa hakevan papin oli suoritettava
suomen kielen tutkinto. 1840-luvulla
suomenkielestä tuli koulujen oppiaine. Edelleen
1856 määrättiin, että niissä osissa maata missä
suomenkielinen väestö oli enemmistönä, oli myös
virkamiesten todistettava suomenkielen taitonsa.
Pari vuotta myöhemmin määrättiin pitäjänkokousten pöytäkirjojen kieleksi suomi. Vihdoin
1.8.1863 Snellmanin suomenkielen ”lobbauksen”
tuloksena, keisari allekirjoitti käskykirjeen, jonka
mukaan 20 vuoden aikana oli suomi saatettava tasaarvoiseen asemaan ruotsin kielen kanssa.
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Suomenkielistä kirjallisuutta ja sanomalehtiä alkoi
ilmestyä enenevässä määrin 1800-luvun kuluessa,
vaikka sensuuri sitä välillä kahlitsikin. Ulkomaisen
kirjallisuuden kääntäminen herätti keskustelun
nimistön suomentamisesta. Ei-suomenkieliset
sukunimet alettiin vähitellen kokea
”muukalaisniminä” ja epäisänmaallisina.
Suomalaisella sukunimellä haluttiin korostaa
suomalai-suutta ruotsalaisuuden sijaan ja erottua
venäläisistä. Kansallishengessä käytiin kampanjoita,
jotta turhamaisten ulkomaalaisperäisten nimien
ottamisesta luovuttaisiin tai jo otetut käännettäisiin
suomalaiseen asuun. Lehtikirjoituksissa vedottiin
suomenkielisyyden puolesta puhuttaessa myös
siihen, että ei kansa osannut vierasperäisiä nimiä
lausua, vaan väänsi niitä oman puhekielen
mukaisiksi:
Grotenfeltistä tuli Ruutinwältti, Prokopesta
Rupipää ja Söderhjelmistä Syömäjärvi. Usein
sukunimeä ei kuitenkaan alkuun oltu edes itse
valittu, vaan opettaja antoi sukunimet uusille
opiskelijoille, tehtaanpatruuna työläisilleen tai pappi
seurakuntansa jäsenille.
1800-luvulla sukunimien suomalaistaminen ei vielä
ollut merkittävää. 1900-luvun alussa ylioppilailla oli
keväisin suomalaistamiskampanjoita ja tällöin jo
jokainen saattoi itse valita nimensä tai kääntää
saamansa ruotsalaisen nimen mieleisekseen.
Huippukohdaksi nousi vuosi 1906, Snellmannin
satavuotis-juhlavuosi, ja sitä seuraava vuosi 1907,
jolloin kymmeniä tuhansia vieras- peräistä nimeä
suomalaistettiin. 1930-luvulla kansallisen
yhtenäisyyden hengessä oli jälleen
suomalaistamiskampanjoita. Omat esi-isäni
Caulènit, joista kerroin edellisessä osassa,
suomensivat nimensä vuonna 1904 muotoon
Kauko; palattiin siihen mistä lähdettiin eli Kaukolan
kylän nimeen.
SUKUNIMETTÖMIEN
SUKUNIMISTYMINEN
Kansallishenkeen kuului 1800-luvulla kalevalainen
myytti suomalaisten muinaisesta sukunimistöstä
joka Länsi-Suomesta todettiin kadonneeksi tai
korvautuneen vaihtuvilla asutun talon mukaisilla
nimillä. Länsi-Suomen rahvaan sukunimettömyys
haluttiin korjata ja sukunimenottoa suositeltiin
lehtikirjoituksissa.
Toisaalta modernisoituva yhteiskunta ja uudet
instituutiot vaativat yksilön identifiointia
tarkemmin. Mm. 1881 asevelvollisuusarmeijan
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luominen loi tuhansille nuorille miehille
nimitarpeen. Lainsäädännön muuttuminen
mahdollisti ihmisten liikkuvuuden palveluspakon ja
huonekuntakon-trollin poistuttua ja
ammattikuntalaitoksen purkauduttua. Vuoden
1865 palkollissääntö laillisti ”vapaan työmiehen” ja
vuoden 1879 vaivaishoitoasetus myönsi kaikille
vapaan muutto-oikeuden. ”Vapaan työmiehen
vapaa muutto” työmaalta toiselle edelleen
helpottui kulkuyhteyksien parantuessa ja
lisääntynyt viestintä kertoi työmahdollisuuksista
ympäri maata ja ulkomailtakin.
Kun kansan sivistystaso nousi, heräsi tarve tasaarvoisuuteen ja halu ottaa sukunimi sen merkiksi.
Lukutaidon yleistyessä yhä useampi saattoi nyt
omalla äidinkielellään seurata nimikeskustelua
lehdistöstä ja tutkia luetteloita
sukunimiehdotuksista. Ja toisaalta omin käsin
kirjoittaa oma etunimi ja sukunimi muualle
muuttaneelle sukulaiselle lähtevään kirjeeseen.
UUDET MALLINMUKAISET SUKUNIMET
Virtanen- tyyppi
1800-luvulla pidettiin aluksi sukunimen
tunnusmerkkinä –nen –johdannaista itäsuomalaisen nimistön mukaisesti. 23.3.1887
Satakunta-lehdessä olleessa kirjoituksesta lueteltiin
305 sukunimi ehdotusta ja joukossa mainitaan
myös Janhunen. Näitä vanhoja –nen –päätteisiä
nimiä ei kuiten-kaan juuri otettu uusiksi
sukunimiksi. Ilmeisesti niitä vierastettiin jo
olemassa olevien sukujen niminä eikä sanojen
merkitys avautunut länsi-suomalaisille.
-Nen -päätteen avulla alettiinkin muodostaa uusia
nimiä ja nimen alku saatiin topeliaanis-runebergilaisesta Suomi-kuvasta, isänmaan ja luonnon
ihailusta. Näin syntyi Virtanen –tyyppi. Kun ”omaa”
nimeä valitessa vielä oli turvallista ottaa
samanlainen nimi, kuin naapurilla, toistuivat samat
nimet ja saman teeman variaatiot. Syntyi
lukemattomia Aaltosia, Koskisia, Salosia ja Niemisiä.
Virtasesta tuli tämän tyypin kaikkein yleisin nimi.
Suuresti arvostetun Yrjö Koskisen (ent. Frosman)
nimen suoraa omaksumista kaihdettiin ja lähinnä
samanlainen nimi pääsi yleistymään. Vieras-peräisiä
nimiä vastaavasti käännettiin suomenkieleen –nen –
päätteisiksi äänneasua mukaellen: Virènistä tuli
Virinen ja Helanderista Helanen.
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Talonnimi sukunimistä poistettiin puolestaan –la –
pääte ja lisättiin –nen, Rusilasta tuli Rusinen.
Virtanen –tyyppi sai alkunsa kaupungin
sivistyneistön piirissä ja levisi sieltä käsityöläisten
ja teollisuustyöläisten pariin. Se yleistyi kuitenkin
eniten varsinaissuomalaisten ja hämäläisten maaseutupitäjien sukunimettömän väestön osan
parissa.
Laine –tyyppi
Virtanen -nimityyppiä seurasi ensin Laine –tyyppi,
joka eroaa Virtasesta lähinnä vain –nen –päätteen
pois jättämisellä. Luontosanasto oli nimistön lähde
edelleen ja Laineesta tuli tyypin yleisin nimi.
Erityisesti kaksitavuiset nimet olivat suosittuja:
Nurmi, Kivi, Lahti, Aalto. Nimityyppi ilmestyy nimen
muutosilmoituksiin 1876. 1890-luvun lopulla alkoi
nimen kulta-aika ja eniten sitä otettiin 1906.
Vuoden 1910 jälkeen sen osuus on vähenee.
Suosituslistat ja nimioppaat saivat taas aikaan sen,
että tietyt samat nimet pääsivät yleistymään.
Eniten tätä nimityyppiä otettiin mm. Turussa,
Tampereella, Salon ja Rauman seuduilla ja
Uudellamaalla sekä karjalaisissa kaupungeissa
Sortavalassa ja Viipurissa.
1900-luvun uudet muodit sukunimissä
Virtanen ja Laine –nimityyppien rinnalla oli
kokoajan otettu talonnimi –tyyppisiä -la tai –lä –
päätteisiä nimiä. Yleisimmät nimet ennen vuotta
1906 tässä nimityypissä olivat Pohjola, Salmela ja
Koskela. 1900-luvulla haluttiin kuitenkin nimiä,
jotka olivat varta vasten sukunimiksi luotuja.
Aluksi uudet muotinimet olivat io-johdannaisia,
kuten Vuorio. Seuraavaksi yleistyivät –sto ja –kas –
päätteiset sukunimet, kuten Saaristo tai Kivekäs.
1900-luvun alussa tulivat valikoimaan myös myös
kaksiosaiset nimet, joista yleisimpiä olivat Sinisalo
ja Hurmerinta. Näiden nimimallien muoti oli takana
1910-luvun lopulla, jolloin taas –la ja –lä –
päätteiset nimet pääsivät yleistymään. Käyttöön
tuli myös kaksisanaisia nimiä kuten DanielssonKalmari.
Suurin osa tämän tyyppisistä nimistä syntyi suuren
suomalaistamismanifestaation yhteydessä vuonna
1906. Näillä nimillä on yksittäisiä nimen kantajia
huomattavasti vähemmän Virtanen -tai Laine nimityypeillä vaikka esimerkiksi Salovaara ja
Eloranta olivat todella suosittuja.
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SUKUNIMIEN VAIHTAMINEN
Kun sukunimiä alettiin ottaa ja toisaalta
suomalaistaa, alettiin niitä myös vaihtaa toisiin.
Yleistä oli patronyymistä tai matronyymistä
luopuminen sukunimen hyväksi. Kuten edellä on
luettavissa, muuttui muotikin nimissä ja pian –nen
–päätteiset nimet koettiin vanhanaikaiseksi ja niitä
alettiin vaihtaa vuoden 1906 jälkeen
muodikkaammiksi. Toisaalta, kun otettiin
turvallisesti sama nimi kuin naapurilla, seurasi siitä
ajan myötä sekaannusta ja oli parempi taas vaihtaa
nimi, nyt joksikin harvinaisemmaksi. Uudessa
Suomettaressa kirjoitettiin 1871 Helsingin
suutarien nimistä: kisälleiksi päästyään he ottavat
”fennomaanien” vaikutuksesta nimen Koskinen ja
heitä on jo puoli tusinaa eikä ammattikunnan
vanhin enää erota näitä toisistansa. Aina ei
valintakaan heti ottajaa miellyttänyt ja muutaman
kuukauden päästä vaihdettiin nimi toiseen tai
palattiin aikaisemmin käytettyyn. Lehdistössä
kiinnitettiin huomiota myös siihen, että veljekset
ottivat eri nimiä ja tätä kehotettiin välttämään;
”waan uusinimisenäkin säilyttää suku yhtenäisenä”.
Näin arkkitehti Eliel Saarisen isä Juho (s. 1846)
kertoi sukunimensä saannista: Juho jatkoi
papinkoulun käytyään opintojaan Jyväskylän
suomenkielisessä yläalkeiskoulussa. Kotona
Sysmässä mietittiin nyt pojalle sopivaa nimeä.
Ensin ehdotettiin nimeä Hörlin, mutta Juhon isä
valitsi aapiskirjan nimiluettelosta nimen
Qvickström. Kuukauden koulussa oltuaan,
opettaja otti Juhon nimiasian esille ja totesi, että
tämän oli saatava suomenkielinen sukunimi.
Koska poika oli kotoisin Saarenkylästä, ehdotti
opettaja nimeksi Saarista. Isänkin hyväksyntä
nimelle saatiin ja hän otti myös nimen Saarinen
käyttöönsä.
NIMENMUUTOSTEN ILMOITTAMINEN
Otettu tai vaihdettu sukunimi ilmoitettiin
rekisterinpitäjille, kirkonkirjoihin ja
veroluetteloihin, kun näissä asioissa asioitiin.
Mutta aina tätä ilmoitusta ei tehty, mikä johti
sekaannuksiin. Tosin muutoksetkin olivat aluksi
vähäisiä. Tapa ilmoittaa nimenmuutoksesta
virallisessa lehdessä yleistyi 1870-luvulla ja
ilmoituksille tuli puolivirallinen arvo.
Virallinen lehti aloitti ilmestymisen vuonna 1858
nimellä Suomen Julkisia Sanomia. Virallisessa
lehdessä ilmoittaminen sai vahvistusta, kun 1894
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viranomaisten tuli ilmoittaa nimenmuutoksensa
virallisessa lehdessä kolme kertaa ennen kuin
nimen sai ottaa käyttöön. 1800-luvulla lehden
ilmoitukset koskivat lähinnä nimen vaihtamista
toiseen. Vasta vuoden 1906 jälkeen myös
sukunimen ottamisesta etunimen lisäksi ja
patronyymin sijaan alettiin ilmoittaa lehdessä.
Kun Suomi julistettiin sotatilaan ensimmäisen
maailmansodan aikana antoi kenraalikuvernööri
Seyn ”pakollisen määräyksen, jolla kielletään ristimä
- ja sukunimien omavaltainen muuttaminen”. Nyt
vain läänin kuvernöörin luvalla sai muuttaa nimeä.
Sotatilan aikana kansalaisten toimia haluttiin valvoa
ja myös nimien yksiselitteisyys oli tärkeää. Sota ja
Suomen itsenäistymisen vaiheet vaikuttivat
nimenmuutoksien vähenemiseen, kansalaisilla oli
nyt paljon tärkeämpääkin ajateltavaa. Muutosten
määrä kasvaa kuitenkin tilanteen rauhoituttua 1918
kesällä ja pyrkimys oli nyt suomalaistaa
venäläisperäiset tai siltä kuulostavat sukunimet.
Lisäksi sisällissodan hävinnen osapuolen jäsenet
halusivat uuden nimen turvin jatkaa elämää.
Nykyisen kaltaisen, yleisen ja yhtäläisen
sukunimikäytännön sinetöi vasta ensimmäinen
sukunimilaki, joka astui voimaan tammikuussa 1921.
Nykyisin voimassa oleva sukunimilaki on vuodelta
1985.
JANHUSTEN JA JANHOSTEN
NIMENVAIHDOT
Oheiset luettelot olen koonnut Suomen
Sukututkimuseuran sivulta www.genealogia.fi Henkilönnimet - Nimitietokantoja löytyvän
hakukoneen tuloksista. Suomalaisia
nimenmuutoksia ja sukunimiehdotuksia -hakukone
käyttää lähteenä mm. Suomalaisessa virallisessa
lehdessä (1888-1985), Finlands allmänna tidningissa
(1875-1916) sekä oikeusministeriön
nimenmuutosluetteloissa (1935-37) ilmoitettuja
nimen muutoksia. Hakutuloksista olen tiiviyden
vuoksi jättänyt pois lähteet ja poistanut
tuplaosumat.
Janhusista nimen muutokseen on päätynyt 24
henkilöä ja Janhosista 10 henkilöä. Suurin osa heistä

on kaupunkilaisia. Vain kuusi muutoksista on tehty
ennen sukunimilain voimaan tuloa 1921. Vanhin
nimen muuttaja on Juh. (Juhana?) Janhunen, joka on
Suomalaisessa Wirallisessa Lehdessä sekä
Helsingfors Dagbladetissa ilmoittanut muuttavansa
nimensä 12.1.1877 Jokiseksi. Ammatikseen hän
mainitsee nahkurinoppilaan ja kotipaikaksi
Helsingin. Sukukirjassamme on useita Juho Janhusia,
jotka iältään sopisivat ko. henkilöön ja joiden
myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa. Nimen
muutos on varsin varhainen ja liittyy selvästi
käsityöläisten traditioon muuttaa nimi uran
käännekohdissa. Johan Janhunen on kuitenkin
kuunnellut fennomaaneja ja päätynyt
suomenkieliseen nimeen. Vielä vuosikymmen
aikaisemmin valinta olisi todennäköisesti ollut
ruotsinkielinen nimi. Moitteita Juh. Janhunen olisi
saanut kuitenkin fennomaaneilta luopuessaan
vanhasta alkuperäisestä suomenkielisestä nimestä.
Epäilemättä oma sukunimi on tuntunut
pääkaupungissa oudolta ja vanhanaikaiselta.
Seuraavat muutokset liittyvätkin suureen
suomalaistamismanifestaatioon 1906-1907. Näissä
tapauksissa kyse oli sukunimen muodistamisesta.
Uudet nimet ovat Elo, Aalto, Sinisalo ja Haapala.
Viimeinen vanha nimenmuutos on vuodelta 1912,
jolloin käyttöön on otettu nimi Kalaja Helsingissä.
Uudemmista voidaan mainita Tampereella
konepiirtäjä Vilho Janhusen perheen 1945 ottama
nimi Jalasto. Perhekunnittain on myös otettu 1951
käyttöön nimi Orasmaa Lahdessa ja Korpi
Tampereella. Koska Janhunen ja Janhonen ovat
myös aina sotkeutuneet helposti rekistereissä, on
Janhusen nimeäkin korjattu Janhoseksi.
Entä onko kukaan ottanut nimeä Janhonen tai
Janhunen? Ei ole hakukoneen mukaan. Isäni
muistiin panoista löysin kuitenkin seuraavan tiedon.
Käydessään läpi puhelinluettelojen nimiä pari vuosikymmentä sitten ja hän oli löytänyt Janhu –nimen
Rauman puhelinluettelosta. Sukunimi oli merkitty
neljälle henkilölle. Hän oli ottanut yhteyttä
Pyhärannan Ihodessa asuvaan Alpo Janhuun. Tämä
kertoi Grundström -suvussa osan suvusta
muuttaneen nimensä nykyisen isännän isän aikaan
Lohivaaraksi tai Janhuksi. Janhu– nimen hakutulos
löytyy myös alta.

Suvun ensinmainen nimenmuutos 1877
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Vanha sukunimi:
Vanha
sukunimi

Vanha
etunimi

JANHUNEN
Uusi
sukunimi

Uusi
Ammat
etunimi
ti

Paikka

Ajankohta

Huom

Janhunen

Aarno Tapio
Antero

Orasmaa

Janhunen

Adam

Haapala

Janhunen

Alma

Janhonen

Kangasniemi 17.12.1980

Janhunen

Anne-Marie
Kristiina

Orasmaa

Lahti

12.9.1951

Janhunen

Anni Aliina

Jalasto

Tampere

1945

1)

Janhunen

Aulikki MarjaLeena

HeloJanhunen

Helsinki

21.12.1968

anomus
nimenmuutokseksi

Janhunen

Esko Jouni Ilari

Koskenmies

Janhunen

Hilma Johanna

Sinisalo

Pieksämäki

1907

Janhunen

Johan

Jokinen

Helsingfors

12.1.1877

Janhunen

Kati Annukka

Hämäläinen

Mikkeli

17.6.1982

Janhunen

Koskenmies

Janhunen

Kirsi Katriina
Lilja Mairi
Estella

Janhunen

Marko Kristian

Pesonen

Janhunen

Olga

Pokki

Kouvola

7.6.1973

Janhunen

Osmo Olavi

Jalasto

Tampere

1945

Janhunen

Risto Jalmari

Orasmaa

Lahti

12.9.1951

Janhunen

Ritva Annikki

Jalasto

Tampere

1945

Janhunen

Sami Osmo
Petteri

Häyhä

Janhunen
Janhunen
Janhunen

Sari Maarit
Sulo Onni
Aleksis

Lahti
Aatu

12.9.1951

Valkealan p. 1906

rva

4.12.1978

lapsi

Lahti

12.9.1951
3.3.1976

1)

1)

3.3.1976

Kasurinen

Lahti

Janhonen

Kangasniemi 17.12.1980
lapsi

24.6.1970

Orasmaa

Lahti

Janhunen

Tarmo Olavi
Ulla Tuula
Katariina
Uuno Veikko
Verner

Janhonen

Kangasniemi 17.12.1980

Janhunen

Vilho Olavi

Jalasto

Janhunen

anomus

4.12.1978

Orasmaa

Lehtonen

1)

18.6.1985

konepii
r-täjä Tampere

2)
1)
anomus

12.9.1951

1945

1)
anomus
nimenmuutokseksi
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1) anomus nimenmuutokseksi vaimonsa puolesta / alaikäiselle lapselleen, Vilho Janhunen
2) päätöksen julkisti alaikäisen lapsensa puolesta Asta Annikki Kasurinen

Vanha sukunimi:

JANHONEN

Vanha
Vanha
Uusi
Uusi
sukunimi etunimi sukunimi etunimi Ammatti Paikka
Erkki
Janhonen Vilhelm
Korpi
Tampere
Janhonen J. O.
Kalaja
Helsinki
Uusikaupu
Janhonen J.J.
Elo
nki
Kalevi
Janhonen Tapio
Korpi
Tampere
Janhonen Pasi Olavi Rantanen
Janhonen Ritva
Latva
Seppo
Erkki
Janhonen Mainio
Korpi
Tampere
Suoma
Janhonen Annikki
Korpi
Tampere
Tino
Janhonen Pekka
Halenius
Pieksämäki
Janhonen Ville
Aalto
Uusi sukunimi:
Vanha

Vanha

sukunimi
Grundström
Grundström

etunimi
Juho Ivar
Senni
Alina

Ajankohta

Huom

13.3.1951
19.2.1912
1907
13.3.1951
7.12.1977
6.4.1955

13.3.1951
13.3.1951
2.6.1975
1907

JANHU
Uusi

Ajan-

Uusi

sukunimi etunimi Ammatti
Janhu
Janhu

seppä
edell.
vaimo

Paikka

kohta

Huom

Pyhäranta -1.7.1935
Pyhäranta -1.7.1935
Soile Janhunen
Nurmes

LÄHTEET
Paikkala, Sirkka 2004: Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 959.
www.genealogia.fi - Henkilönnimet – Nimitietokantoja - Suomalaisia nimenmuutoksia ja
sukunimiehdotuksia
http://digi.lib.helsinki.fi/index.html (Suomalainen Wirallinen Lehti nro 6 16.1.1877)
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Yksi DNA-perimän tutkimustulos Paavo Janhusen
(s. noin 1495) sukuhaarasta
DNA on ihmisen jokaisen solun
tumaproteiinin ympärille kietoutunut
kierteinen tumahappo, pieni osa
kromosomia. Isältä pojalle kopioituvia
DNA-kohtia selvittämällä löytyy DNAsukulaisia kirkonkirjojen tuolta puolen.
Saman suursuvun sisällä erittäin harvoin ja
sattumanvaraisesti tapahtuvia, mutta
pysyvänä eteenpäin periytyviä mutaatioita
tutkimalla voi verrata eri sukuhaaroja
esim. 500 vuotta vanhan sukupuun sisällä.
Janhusen sukuseurassa ensimmäinen 67
markkerin DNA-kohdan, laaja, noin 180 euroa
maksanut DNA-tutkimus on valmistunut. Se on
sukuhaarasta: Paavo-Heikki-Niilo-Heikki-LassiHeikki-Heikki-Antti, mikä vie Rantasalmen
Janhusiin.
Janhuset kuuluvat yli 60%:n enemmistöön
suomalaisista, Uralin takaa saapuneeseen
suomalais-ugrilaiseen perusväestöön. Tämä
päätyyppi, N-haploryhmä, on prof. Kalevi Wiikin
kirjassa ”Mistä suomalaiset ovat tulleet” nimetty
Mammutin metsästäjiksi. Suomi on ylivoimaisesti
suurin N-tyypin esiintymämaa.
Janhusten DNA-tutkimustulos ja vertailu lähimpiin
DNA-sukulaisiin on parhaiten nähtävissä
www.fidna.info sivuilla Paavo Janhusen
syntymäpaikkatekstillä varustetusta
vertailutaulukosta riviltä 103016.
Sivun suora internet-osoite: http://fidna.info/pmw/
index.php?n=En.YPTables
Yli 400 suomalaisen esi-isän taulukossa http://
fidna.info/pmw/index.php?n=En.YLive
Paavo Janhunen on noin rivillä 382. (Rivinumero
kasvaa, kun uusia tuloksia tulee.)
Lähisukulaisia ei tässä DNA-tutkimusmäärässä
vielä ole löytynyt. Yksi savonlinnalainen osuu
lähelle, mutta mutaatioiden määrä on joko
sattunut olemaan suuri tai sitten yhteinen esi-isä
on tosiaan monen kymmenen sukupolven päässä.
Muilla sukuseuroilla alkaa olla jo paljon
rinnakkaisia DNA-tutkimustuloksia.

Janhuset kuuluvat Mammutin metsästäjiin eli Y-DNA Ntyyppiin (yli 60% suomalaisista miehistä). Äidit vain
käväisevät Janhusen suvussa. Tutkitussa tapauksessa äiti
kuului Suomen toiseksi yleisimpään mtDNA U-tyyppiin.
Tarkempia selvityksiä on Kalevi Wiikin kirjassa, Mistä
suomalaiset ovat tulleet (kirjaa voi tilata
kalevi.wiik@pp1.inet.fi)
Janhusten DNA-tuloksessa on mutaatioita saattanut
tapahtua juuri DNA-tutkimuslukemien alkupäässä,
12 ensimmäisessä DNA-markkerissa. Näin voi
päätellä siitä, että Karjalan kannakselta löytyneet
tutkitun Janhusen kanssa harvinaiset 2 täsmäävää esi
-isää ajautuivat 67 markkerin vertailussa kaukaisiksi
DNA-sukulaisiksi.
Jos lisää henkilöitä Janhusten suvusta teettää DNAanalyysin, varmistuu mihin 12 ensimmäisen
markkerin sarjaan Janhusten DNA-perimä
leimautuu. Aineistossa http://fidna.info/pmw/
index.php?n=En.YLive on paljon tutkittuja, jotka
ovat jättäneet jatkotutkimukset 12 markkerista
eteenpäin vielä teettämättä. Jos Janhusten 12
ensimmäistä markkeria täsmääkin heihin, niin sieltä
jatkotutkittavien mukaansaanti pyydettäessä voisi
tuoda esiin varsinaisia läheisiä DNA-sukulaisia
muista suvuista.
www.fidna.info etusivulta aukeaa internetissä
maksettava tilauslomake. 67 markkeria maksaa 269
dollaria. Tulos tulee salasanan taakse internettiin ja
esi-isän sijainti tiedoilla FIDNA.info-vertailuun.
Lauri Koskinen
Saarijärvi
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry

Toimintakertomus vuodelta 2007
Yleistä
Kertomusvuonna järjestettiin varsinainen
sukukokous Joroisissa, jonne sukututkimus on
jäljittänyt vanhimman tiedossa olevan sukumme esiisän. Kaksipäiväisen tilaisuuden ohjelmana oli
esitelmiä, musiikkia, sukukokous ja ennen kaikkea
vapaata keskustelua. Lauantaina osallistujia oli noin
50 ja sunnuntaina yli 30.
Sukuseuran talous on kunnossa.
Kokoustoiminta
31.03.2007: Hallituksen kevätkokouksessa
käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus,
tilinpäätös ja seuraavan kauden
toimintasuunnitelma esitettäväksi varsinaiselle
sukukokoukselle. Käsiteltiin sukukokouksen
ohjelma ja jaettiin kokouksen tehtävät. Päätettiin
esittää sukukokoukselle seuraavan hallituskauden
pituudeksi kahta vuotta. Keskusteltiin sukulehden
sisältökysymyksistä.
09.-10.06.2007: Sukuseuran varsinainen
sukukokous järjestettiin Joroisissa. Edellinen
hallitus valittiin uudelleen seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi.
29.09.2007: Hallituksen kokouksessa päätettiin
sukulehden sisällöstä, käsiteltiin historiikin
tilannekatsaus ja alustavasti vuoden 2009
varsinaisen sukukokouksen ohjelmasta.

IN MEMORIAM
Mestariampuja Pauli Janhonen
kuoli Jyväskylän maalaiskunnan
sairaalassa 30. marraskuuta 2007.
Kuollessaan hän oli 93 vuotias.
Pauli Janhonen saavutti mitaleja
pienois- ja vapaakiväärillä useissa
MM-kisoissa ja olympialaisissa.

Hallituksen jäsenet
Pöyhönen Pentti
puheenjohtaja
Janhonen Risto
varapuheenjohtaja
Janhunen Henri
sihteeri
Janhonen Tapio
rahastonhoitaja
Janhonen Tauno
jäsen
Janhunen Matti-Pekka
jäsen
Janhunen Soile
jäsen
Kivelä Tiina
jäsen
Skog Kaija
jäsen
Tiedotus
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät jäsenlehden
numerot 36 ja 37.
Sukuseuran kotisivuille on lisätty ajankohtaista
tietoa ja poistettu vanhoja tietoja. Tammikuussa
2007 kotisivuja uudistettiin ja niille lisättiin
keskustelupalsta.
Hallitus
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Martti Häyrisen piirroskokoelmasta
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Kuvia Joroisten sukujuhlasta
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Janhusten ja Janhosten
sukuseura ry

Hallituksen jäsenten
yhteystiedot

Hallituksen kevätkokous

 Pentti Pöyhönen, puheenjohtaja
Simolankatu44, 33270 TAMPERE
(03) 344 1880 k. GSM 0400-634767
Email: pentti.poyhonen@elisanet.fi

Hallitus käsitteli vuoden 2007
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Seuran talous on vakaa.
Päätettiin seuraavan sukulehden aihepiirit ja
kesän sukutapaamisen asiat.

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

Apuraha

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

Sukuseuran hallitus on päättänyt myöntää
suku-tutkimuksiin apurahoja. Hallitukselle
osoitetut
perustellut hakemukset voi lähettää
puheenjohtajan osoitteeseen.
Hallitus

Jäsenmaksu
Tämän lehden välissä on vuotuisen
jäsenmaksun
pankkisiirtolomake.
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.

 Tapio Janhonen, rahastonhoitaja
Palosenmäentie 84, 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
 Matti-Pekka Janhunen
Mällinkatu 23, 48600 KOTKA
(05) 264 778, GSM 040-761 6588
Email: mattipekka.janhunen@pp.inet.fi
 Soile Janhunen
Tervapurontie 2, 75500 NURMES
(013) 432 084 k.
Email: soile.janhunen@oyk.fi
 Tiina Kivelä
Yläaitankatu 4 B 57, 40320 JYVÄSKYLÄ
GSM 0400-736 842
Email: tiina.kivela@kotiportti.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: Yliopistopaino, Helsinki
Taitto
: Nana Abruquah

JANHUSTEN JA
JANHOSTEN
SUKUSEURA RY

Simolankatu 44
33270 Tampere

http://www.janhunenjanhonen.com
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