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Ryhmäkuva Keuruun 
kesätapaamisesta 

JANHUSTEN JA JANHOSTEN 
SUKUSEURA RY 



Kesä vaihtui jälleen syksyksi ja eräänä 
lokakuun lopun sunnuntaina illatkin 
pimenivät tuntia edellistä päivää 
aikaisemmin. Tätä tautia vastaan on 
Tampereella keksitty valoviikot, jotka 
avattiin 17. päivänä lokakuuta. Keskustan 
katujen yllä on sähkölampuilla tehtyjä 
kauniita kuvioita, joita katsellessa sielu 
lepää ja mieli tulee iloiseksi. 

Sukuseuramme vuosirytmin mukaisesti on jälleen 
uuden jäsenlehden ilmestymisen aika. Seuran 
hallitukseen on vuoden mittaan oltu kovin vähän 
yhteydessä jäsenistöstä päin. Puheenjohtaja sai 
kuitenkin kutsun naulaamaan perinteisen 
rakentamisen kunniakilpeä, joka oli juuri sellainen 
juhla, mitä seuramme taholta on pitkään 
peräänkuulutettu. Paikalla oli sisaruksia, serkkuja, 
pikkuserkkuja ja ennen kaikkea hirvittävä 
puheensorina. Niin sitä pitää. Tällainen, jos 
mikään, lisää paljon puhuttua yhteisöllisyyttä ja 
yhteenkuuluvuutta. Selostus juhlasta on lehtemme 
tässä numerossa. Toinen yhteydenotto koski 
isoäidin, joka oli tyttönimeltään Janhunen, 
sukupuun selvitystä. Tietoja oli riittävästi ja ketju 
Joroisten Paavo Janhuseen löytyi, mutta joitakin 
tuoreempia tietoja jäi vielä puuttumaan. 

Arvoisat sukulehtemme lukijat, ottakaa yhteyttä 
hallituksen jäseniin sukulaisuutta koskevissa 
asioissa, jotka ovat askarruttaneet mieltänne. 
Hallituksen jäseniä on peräti yhdeksän kappaletta, 
joukossa on hyviäkin sukututkijoita. Me yritämme 
parhaamme mukaan selvittää oman sukumme 
vaiheita ja auttaa tietojen saannissa. Samalla teillä 
saattaa olla kertomuksia, tarinoita, muisteluja tai 
mitä hyvänsä arvokasta muistiin merkittävää. 
Näitä voidaan sitten julkaista jäsenlehdessämme, 
jolloin ne jäävät historiakirjoihin. Päätoimittaja 
olisi kiitollinen nykyistä laajemmasta valikoimasta 
artikkeleja. Varsinkin talo- ja henkilöhistoriat 
kiinnostavat lukijoitamme.  

Jo nyt lehtemme julkaistaan painetun version 
lisäksi netissä, mikä osaltaan laajentaa 

lukijakuntaa. Olemme tehneet päätöksen, että 
lehden lukua netistä ei suojata. Voihan joku 
ulkopuolinenkin olla meistä kiinnostunut. 

Muistutan taas seuraavasta varsinaisesta 
sukukokouksesta, joka pidetään Hankasalmella 
Lomakeskus Revontulessa 6.-7.6.2009. Kyseessä 
on 20-vuotisen taipaleemme juhlakokous, johon 
hallitus on panostanut voimakkaasti. Yrittäkää 
värvätä myös nuoria liikkeelle.  

Lopuksi toivotan kaikille sukuseuran jäsenille, 
perheet mukaan lukien, rauhallista joulun aikaa, 
onnellista vuoden vaihdetta ja koko vuotta 2009. 
Pitäkää kaikki sukuyhteyttä yllä.   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

  Pentti Pöyhönen  

  Puheenjohtaja  

PUHENJOHTAJAN PALSTA 
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KEURUUN KESÄTAPAAMINEN 
Aurinkoisena lauantaipäivänä 7.6.2008 
kokoontui 25 sukuseuramme toiminnasta 
kiinnostunutta Keurusselälle järjestettyyn 
kesätapahtumaan. Lähes kaikille oli tuttuja 
kasvoja, jotka saivat myös nimet esittelyn 
yhteydessä. Joku osallistuja löysi 
yhdennäköisyyttäkin koko joukossa.  

Hallituksen puheenjohtaja toivotti osallistujat 
tervetulleeksi tilaisuuteen kertomalla lyhyesti 
sukuseuran toiminnasta ja päivän ohjelmasta. 
Varsinaisen ohjelman aloittivat Seppo Aaltio ja 
Tarmo Köpänaho laulaen duettona muutaman 
laulun. Omien sanojensa mukaan he olivat 
laulaneet yhdessä jo 50 vuotta, mikä selvästi 
kuului soinnikkaissa esityksissä. Yhteistyö ei 
takellellut, välillä Seppo säesti kitaralla ja välillä 
pianolla. Laulut päättyivät yhteisesti laulettuun 
Keski-Suomen kotiseutulauluun. Olen 

aikaisemminkin huomannut, että suvussamme 
piilee huomattava musikaalinen potentiaali. 

Seuraavaksi näimme huiman breakdance-
esityksen, josta vastasi Jasu (Jasmir Vesander). 
Hänen äitinsä Mirja on toiminut aikanaan 
seuramme hallituksessa. Jasu sijoittui viidenneksi 
lajin Suomen mestaruuskilpailuissa alle 15 

vuotiaiden sarjassa, vaikka hänellä oli silloin ikää 
vasta yhdeksän vuotta. 

Tämän jälkeen Erkki Ohra-aho esitelmöi Keuruun 
Janhosista. Hän kirjoitti samasta aiheesta 
jäsenlehdessämme (33:3-4,2005) artikkelin, jossa 
selvitettiin ruotuarmeijasta täysin palvelleena 
eronneen sotamies Kalle Kallenpoika Janhoin’n  
tuloa Keuruulle ja tämän sukuhaaran myöhempiä 
vaiheita. Esitelmässään Erkki keskittyi nyt kahden 
sisaruksen värikkäisiin seikkailuihin USA:ssa ja 
Petroskoissa. Lyhennelmä esitelmästä on tässä 
lehdessä. 

Kahvin jälkeen puheenjohtaja selosti sukuseuran 
toimintaa jäsenistön ja hallituksen välillä. Vilkas 
keskustelu käytiin siitä, miten nuoria ja vähän 
vanhempiakin saataisiin aktivoitumaan seuran 
toimintaan. Hallitus sai arvokkaita vinkkejä ja 
jatkaa kehittämistyötä edelleen. 

Auriko paistoi vieläkin kirkkaasti, kun oli 
kotiinlähdön aika. Luvattiin tavata viimeistään 
vuoden kuluttua Hankasalmella. 

 

    Pentti Pöyhönen 

    Tampere 

 

Seppo Aaltio (oik) ja Tarmo Köpänaho 

Jasun breikki 
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TARINAA KEURUUN JANHOSISTA 
(Kirjoitus on lyhennelmä Keuruun kesätapaamisessa pidetystä esitelmästä)  

Tarkoitukseni on kertoa hieman enemmän 
sukumme jäsenen Nikodemus Antinpoika 
Janhosen perheen vaiheista Amerikassa ja 
erikoisesti Itä-Karjalassa. Nikodemuksen 
tytär Irene on kirjoittanut erittäin 
mielenkiintoiset muistelmat ”My Story” 
perheen elämänkohtaloista. My Story’n 
antoi minulle Irenen tytär Lillian 
McBroom, kun hän vieraili luonamme. 
Muistelmat oli kirjoittanut 100-sivuiseksi 
vihkoseksi Irenen toinen tytär Helen Salo. 
Vasta äitinsä kuoleman jälkeen olivat 
tyttäret saaneet käsiinsä äitinsä 
elämäntarinan. Äiti ei ollut elinaikanaan 
vahingossakaan paljastanut tyttärilleen 
elettyä elämäänsä.  

Nikodemus Antinpoika Janhonen syntyi Keuruulla 
28.4.1879. Hän on suoraan alenevassa polvessa 
Kalle Kallenpoika Janhosen ( 871 ) sukua, josta 
kirjoitin jäsenlehdessämme   33;3-4.2005. 
Nikodemus lähti Suomesta laivalla 19.11.1902 
Amerikkaan, jossa hän työskenteli hiilikaivoksilla, 
sitten suolakaivoksilla ja lähti myös 
kullankaivajaksi Alaskaan. Hän palasi sittemmin 
takaisin USA:n puolelle. Arizonan Bisheessä 
Nikodemus avioitui Hilda Maria Matintytär 
Ollinkosken (s. 26.10.1887 Jalasjärvi) kanssa. 
Perheeseen syntyi kaksi tytärtä Eleanora Kyllikki 
(s. 4.8.1918) ja Aune Irene (s. 18.1.1920). Pian 
perhe muutti Detroitiin, jossa Nikodemus sai töitä 
autotehtaalla seppänä. Hän osoittautui taitavaksi 
sepäksi ja hankki talon, auton ja kesämökin.  

 USA:ssa alkoi liikkua 1930-31 voimakasta 
propagandaa Neuvostoliiton hyvistä oloista ja 
erinomaisista työmahdollisuuksista. Petroskoihin 
oli tarkoitus perustaa autotehdas, jonne tarvittiin 
ammattitaitoista työväkeä. Niinpä  

 

 

Nikodemuksenkin perhe, äidin vastusteluista 
huolimatta, päätti lähteä Idän ihmemaahan monen 
muun amerikansuomalaisen tapaan.  Koti, auto ja 
kesämökki myytiin ja matka alkoi 18.6.1932 
ruotsalaisella laivalla. Göteborgiin saavuttiin 
25.6.1932  ja matkaa jatkettiin junalla 
Tukholmaan. Sieltä lähdettiin seuraavana päivänä 
venäläisellä laivalla Leningradiin, jossa perhe 
majoittui vaatimattomaan hotelliin.  Yhden yön 
jälkeen jatkettiin matkaa junalla kohti Petroskoita 
puupenkeillä istuen koko pitkän ja väsyttävän 
matkan. Lopulta saavuttiin Petroskoihin. Näytti 
ensin siltä, että juna oli jättänyt matkalaiset 
väärään paikkaan, koska se vaikutti synkältä 
takapajuiselta kylältä. Perhe saatettiin ”hotelliin”, 
joka oli kuin iso aitta. Miehet, naiset, pojat ja tytöt 
nukkuivat kaikki isossa hallissa, oli ahdasta ja 
yksityisyys puuttui. Läheisessä ”ravintolassa” 
tarjoiltiin ruoka. Se käsitti soppaa, ruisleipää ja 
kuivattua kalaa. Monet sairastuivat punatautiin. 

 

Erkki Ohra-Aho 
Erkki Ohra-Aho 
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Lopulta Nikodemus sai työpaikan seppänä 
puunkaatofirmassa ja perhe muutti uuteen 
asuntoon. Se sijaitsi toisessa suuressa 
”apartementossa”, jossa oli 24 pientä huonetta. 
Täällä yhdessä huoneessa perhe asui seuraavat 10 
vuotta. Tytöt kävivät Petroskoin suomalaista 
koulua. Koulussa opiskeltiin venäjää, suomea, 
englantia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, 
biologiaa ja ennen kaikkea Venäjän historiaa. 
Koulussa oli myös urheilua ja sotilaallista 
kasvatusta. Irene kuului koulun 
ampujajoukkueeseen. Hyvästä 
koulumenestyksestä annettiin parhaimmille 50 
ruplaa, Eleanora sai aina 50 ruplaa ja Irene 45-50 
ruplaa. Summa oli suuri siihen aikaan. Koulu 
alkoi kello 8 ja päättyi kello 16 viitenä päivänä 
viikossa. Koulumatka (5 km) kuljettiin kävellen, 
polkupyörällä ja hiihtäen. Talvikausi alkoi 
syyskuussa ja kesti kesäkuun puolelle saakka. 

Kun Stalinin vainot alkoivat vuonna 1936, 
kiellettiin kaikki suomalaiset sanomalehdet ja 
muut julkaisut. Koulut muuttuivat 
venäjänkielisiksi. Kaikki elivät pelon vallassa. 
NKVD:n (salainen poliisi) sotilaat kulkivat öisin 
talosta toiseen. Onneksi sotilaat kulkivat heidän 
ovensa ohitse. Ilmapiiri oli pelottava, koskaan ei 
voinut olla varma kohtalostaan. 

Irenen ensimmäinen työpaikka oli 
vastaanottoapulaisen työ kaupungin 
taloustoimistossa, jolla oli tuomiovalta 
liikeasioissa. Irene ei ollut tyytyväinen työhönsä, 
mutta yritti tehdä sitä parhaalla mahdollisella 
tavalla. Päällikkö oli tyytyväinen apulaisensa 
tehokkuuteen, joten Irene sai ylennyksen työssään. 
Eleanora oli päässyt opiskelemaan farmakologiaa 
Leningradin yliopistoon. Vuonna 1939 Irene oli 
käymässä sisarensa Eleanoran luona 
Leningradissa. Irene oli saanut ilmaisen matkan ja 
sai asua lomakodissa, koska hän oli menestynyt 
erinomaisesti työssään. Teatterimatkalla tytöt 
saivat kuulla, että sota Suomen ja Neuvostoliiton 
välillä oli syttynyt 30.11.1939. Jo elokuussa oli 
ollut havaittavissa ennusmerkkejä tulevasta 
sodasta. Keskiyöllä olivat junat alkaneet kuljettaa 
kaikenlaisia sotatarvikkeita länteen. Miehet olivat 
saanet kutsun saapua joukko-osastoihinsa ja naisia 

oli puolestaan kutsuttu sairaaloihin auttamaan. 

Eleanora valmistui Leningradin yliopistosta 
kesäkuussa 1941. Hän saattoi tulla takaisin kotiin, 
koska sai töitä Petroskoin apteekista. Syyskuussa 
heille tuli evakuointimääräys, joka koski vain yli 
25 vuotiaita. Tytöt pääsivät kuitenkin 
vanhempiensa mukaan vedoten heidän 
kielitaidottomuuteen ja huonokuntoisuuteen.  
Ihmisjoukko lastattiin kuin karja proomuun. Kun 
löysit tyhjän paikan, asettauduit siihen. Keskellä 
oleskelutilaa oli pata, jossa ruoka keitettiin, 
peseytymispaikkaa ei ollut, kylmä ja nälkä 
vaivasivat matkalaisia. Matka Äänisen yli  kesti 
seitsemän päivää, kunnes saavuttiin pieneen 
kyläpahaseen. Aluksi oltiin taivasalla viisi päivää, 
kunnes perheen onnistui saada huone 
monilapsisen perheen luona. Talossa oli sauna, 
jossa voitiin peseytyä. Tyttöjen piti lähteä noin 20 
km:n päässä sijaitsevaan kylään rakentamaan 
lentokenttää. Olot sielläkin olivat surkeat.  

 

 

     

Eleanora Janhonen (vas) ja Irene Janhonen-Salo 
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 Sitten perhe kuljetettiin Äänisen länsirannalle 
Belomorskiin (Sorokka). Asunto löytyi läheisestä 
kylästä ja siellä asuttiin lokakuusta1941 
helmikuuhun 1942. Nikodemus toimi siellä 
seppänä, kunnes menetti ulkomaalaisena työnsä. 
Hän katui syvästi, että oli tuonut perheensä 
Neuvostoliittoon. Jonkin ajan kuluttua Irene sai 
entisen työnsä taloustoimistossa, joka oli 
muuttanut Belomorskiin. Nikodemus kuoli 
heikkokuntoisena 15.3.1942 ja äiti Hilda 
lavantautiin 28.3.1942. 

Irenen ja Eleanoran tiet erosivat 
vuosikymmeniksi, kun Irene sai määräyksen 
lähteä uuteen työhön Moskovaan. Eleanora oli 
siinä luulossa, että hänen sisarensa oli kuollut 
sodan aikana, näin hänelle oli kerrottu. Eleanora 
työskenteli apteekissa Moskovassa eikä ollut 
mennyt naimisiin. Irene kuitenkin etsi keinoja 
päästäkseen Suomeen. Sellainen löytyikin ja 
vuonna 1944 hän joutui suomalaisten vangiksi. 
Hänen onnistui kuitenkin matkustaa syksyllä 1944 
Ruotsiin, jossa hän hakeutui töihin sairaalaan. 

Vuonna 1947 Irene meni USA:n lähetystöön, sai 
matkustusluvan ja matkusti sitten Detroitiin. 1970-
luvulla sisarukset tapasivat toisensa USA:ssa. 
Mayme Sevander, itsekin aikanaan Petroskoihin 
muuttanut suomalainen, järjesti Eleanoran matkan 
Moskovasta Leningradin kautta USA:han. 
Eleanoraa oli vastaanottamassa sisaren mukana 
suuri joukko sukulaisia. 

Tällaisia elämänkohtaloita ovat Janhosen suvun 
jäsenet kokeneet. 

 

 

  Erkki Ohra-Aho 

  Äänekoski 

 

Irenen tyttäret ja tyttärentyttäret 



Sivu 7 Jäsenlehti 39 

PERINTEISEN RAKENTAMISTAVAN KUNNIAKILPI 

Elokuun 9. päivänä 2008 kokoontui noin 50 
henkilöä Salomon Janhusen (sukutaulu 826) 
jälkeläisiä, talon emännän sisaruksia ja 
muutama ulkopuolinenkin juhlistamaan 
perinteisen rakentamistavan kunniakilven 
naulausta Nokian kaupungin Pakkalan kylän 
Toukolehdon tilalle. Jäsenlehtemme numerossa 
35 oli artikkeli kunnostustyön vaiheista. Ritva 
Virtanen, joka otti kesällä 2008 sukunimekseen 
tyttönimensä Janhunen, ja hänen miehensä Kai 
ovat kunnostaneet Ritvan isovanhempien 
entisen torpan ja muut pihapiirin rakennukset 
huolella mahdollisimman lähelle alkuperäistä 
mallia. Tästä työstä Talonpoikaiskultturisäätiö 
myönsi tilalle perinteisen rakentamistavan 
kunniakilven.  

Alkuperäinen päärakennus oli rakennettu vuonna 
1891 ja Salomon Janhunen perheineen muutti 
sinne vuokralle vuonna 1904. Torppa kuului 
silloiseen Suoniemen pitäjään, joka on 
myöhemmin liitetty Nokian kaupunkiin. Salomon 
ja hänen vaimonsa Aliina ostivat torpan vuonna 
1919 ja rakensivat siihen laajennuksen vuonna 
1921. Salomon oli muuttanut Tampereen seudulle 
Joroisista vuonna 1895 ja toimi 
metsätyönjohtajana. Perheestä varttui aikuiseksi 
yhdeksän lasta ja näiden lapset sekä Ritvan 
sisarukset oli kutsuttu kunniakilven 
naulaustapahtumaan. Serkut ja sisarukset tapasivat 
näin mittavasti pitkästä aikaa. 

Rakennuksien kunnostustyöt oli aloitettu vuonna 
2000 ja töitä on tehty vähitellen, harkiten ja 
ratkaisuista neuvotellen. Isäntäväen lisäksi 
rakennustöissä on ollut karkkulainen Markku 
Hulttinen, joka oppi rakentamisen taidon isältään. 
Paikalle tulleet sukulaiset ihastelivat työn jälkeä ja 
muistelivat tapahtumia Taatalassa tai Vanhassa 
kodossa, joilla nimillä Salomonin torppaa 
kutsuttiin. Serkusten mielestä keittiö oli aikanaan 
paljon suurempi, mutta mittakaavaero saattaa 
selittyä sillä, miltä korkeudelta asioita seuraa. 
Vintissäkin piti käydä tutkimassa vanhoja 
leikkipaikkoja.  

Sitten seurasi varsinaisen juhlan aihe eli periteisen 
rakentamistavan kunniakilven naulaus. 

Teppo Korhonen esitti Talonpoikaiskulttuurisäätiön 
puolesta onnittelut rakentajille ja kertoi säätiön 
toiminnasta ja kilven myöntämisperusteista. Sitten 
suoritettiin juhlallinen kunniakilven naulaus. 
Naulaajina olivat rakentajista Ritva Janhunen ja 
Markku Hulttinen, Talonpoikaiskulttuurisäätiöstä 
Teppo Korhonen ja sukuseurasta Pentti Pöyhönen. 
Naulauksessa käytetty vasara oli samaa ikäluokkaa 
kuin itse rakennuksetkin. Tuntui kuin historian 
pyörät olisivat pysähtyneet, kun kilpi oli saatu 
paikalleen. Onneksi paikalla oli kuitenkin riittävästi 
lapsia, joten ajan jatkuvuus oli taattu. 

Teppo Korhonen 

Rakentajat Kai Virtanen (oik), Ritva Janhunen 
ja Markku Hulttinen 



Runsaan kestityksen yhteydessä puheensorina oli 
mahtavaa, ei olisi uskonut tulleensa Satakunnan ja 
Hämeen rajamaille. Talon isännän mukaan 
Janhusten juhlissa ei muille tahdo riittää 
puheenvuoroja. Iloisissa juhlissa oli kuitenkin 
hauskaa olla. 

 Pentti Pöyhönen   
 Tampere 
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Isäntäväki, kunniakilpi ja historiallinen vasara 

Juhlayleisöä 
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Raimo Janhunen on syntynyt 22.05.1938 
Joroisissa. Merkkipäiväänsä hän vietti 24.05.2008 
Auroran Kappelissa Espoossa. Tilaisuus oli 
samalla myös hyväntekeväisyyskonsertti. 
Tavoitteena oli tukea Tapiolan SOS-lapsikylää 
osanottajien lipaskeräyksen lahjoittamilla varoilla. 
Varoja kertyi yli tuhat euroa.  Raimon konserttiin 
kuului hänen itsensä valikoimia hengellisiä 
lauluja, jotka hän esitti Evelin Ojalon säestämänä. 
Konsertissa lauloi myös Evelin Ojalo. 
Tilaisuuteen osallistui yhteensä yli 50 Raimon 
ystävää, mukana oli myös SOS-lapsikylän 
edustajana Titta Koskinen. Kaikki kuuntelimme 
hartaina Raimon voimakasta esitystä. Useat 
sukuseuramme jäsenet ovat tilaisuuksissamme 
kuulleet hänen laulantaa ja voimme eläytyä 
merkkipäivän viettoon näin jälkeenkin päin. 

 

   Tauno Janhonen  
    Rajamäki 

RAIMO JANHUNEN 70 VUOTTA  
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TAUNO JANHONEN 75 VUOTTA  

Katsoin googlesta, kirjastosta  

vaan en löytänyt 

Selasin metsäkirjaa ja runokokoelmaa 

ei auttanut 

Kuuntelin polkkaa ja potpuria 

mutta ei sytyttänyt 

 

Mielessäni se mustavalkoinen valokuva 

jossa minä olin pikkuinen vauva 

ja sinä nuori mies 

Roikotit minua käsistä 

ja naureskelimme toisillemme 

 

Monta vuosirengasta on kasvanut 
pihapuihin 

ja meihinkin 

Kaarnaa, pihkaa ja pahkoja 

mutta onneksi uusia vuosikasvaimiakin 

Iloitaan niistä! 

 

Isä, lämpimät syntymäpäiväonnittelut sinulle 

Hille 

 

Joukko lähisukulaisia ja ystäviä kokoontui Rajamäelle juhlimaan Tauno Janhosen (synt.  4.11.1933) 75-
vuotis syntymäpäiviä. Tauno kuluu sukuseuramme perustajajäseniin ja on toiminut ensin 15 vuotta seuran 
puheenjohtajana ja sen jälkeen aktiivisena hallituksen jäsenenä. Tauno on ollut ja on edelleen 
sukuseuramme primus motor, jonka sukua koskeva kirjallinen tuotanto on mittava. Valmisteilla oleva 
sukuseuran historiikki on siis hyvissä käsissä. Juhlissa vieraat kävivät ihmettelemässä Taunon viimeisintä 
saavutusta eli pellettilämmitystä. Lämmintä piisasi, niin pelletin kuin juhlatunnelmankin ansioista. 

 

Hille Janhonen-Abruquah 

Tampere 
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Janhusten ja Janhosten 
sukuseura ry 
 
 
Sukuseuran kesätapaaminen 
 
Kesätapaaminen järjestettiin 7.6.2008 Keuruulla. 
Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä. Ohjelmassa 
oli musiikkia, esitelmä ja breakdance-esitys. 
 
Hallituksen syyskokous 
 
Hallituksen syyskokouksessa käsiteltiin tulevaa 
juhlakokousta, historiikin tilannekatsausta ja 
seuraavan sukulehden aihepiirejä.  
 
Apuraha 
 
Sukuseuran hallitus on päättänyt myöntää 
sukututkimuksiin apurahoja. Hallitukselle 
osoitetut perustellut hakemukset voi lähettää  
puheenjohtajan osoitteeseen. 

Hallitus  
 

 
Jäsenmaksu  
 
Tämän lehden välissä on vielä vuoden 2008 
jäsenmaksun pankkisiirtolomake niille, jotka 
ovat unohtaneet maksaa sen keväällä. Jos olet 
epätietoinen maksusta, ota yhteyttä Tapio 
Janhoseen.  
Jäsenmaksu on 10 euroa. 
 

Osoite on tärkeä: Jos osoitteesi on muuttunut 
tai lehtemme tulee virheellisellä osoitteella, 
ilmoita siitä  Tapio Janhoselle, joka ylläpitää 
jäsenrekisteriä. 
 

Jos muutat, muista osoitteenmuutos myös 
sukuseuralle! 
 

 
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 
Hyyrysentie 65, 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), 
Tauno Janhonen, Risto Janhonen . 
Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään toimituksen 
osoitteella: Pentti Pöyhönen, Simolankatu 44,    
33270 TAMPERE 
 
Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino Oy 
Taitto          : Nana Abruquah 



Simolankatu 44 
33270 Tampere 

Janusten-Janhosten 
Sukuseura ry 

 

http://www.janhunen-
janhonen.com 


