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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Tulevana kesänä Janhusten ja Janhosten
sukuseura ry tulee toimineeksi 20 vuotta.
Alkuinnostus oli valtava, mutta sittemmin
tahti tasaantui huikan yli 200 jäsenmaksua
maksavan jäsenen yhdistykseksi. Hallitus
kokoontuu keväällä ja syksyllä, jäsenlehti
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa,
varsinainen sukukokous on joka kolmas
vuosi ja välivuosina on kokoonnuttu
kesätapaamisen yhteydessä.
Sukututkimuksia on julkaistu, sukukirja
on saatu aikaiseksi ja nyt on 20vuotishistoriikkikin jo valmis. Olemme toki
tyytyväisiä saavutuksiimme, mutta
eteenpäin kulkee elävän mieli.
Nykyisen ja luultavasti tulevankin hallituksen
toiveena on jo vuosia ollut talo- tai
henkilöhistoriat, joita voisimme julkaista
lehdessämme. Minä olen tutkinut nyt
muutaman kuukauden ajan isäni puolen sukua
ja siellä lähinnä syntymäkodissani
tapahtuneita asioita. Apunani olen käyttänyt
toistaiseksi vain Hiskiä (Suomen
Sukututkimusseuran Historiakirjat). Eteeni on
tullut aikaisempaa huomattavasti laajempi
kuva isäni suvun vaiheista 1600-luvun lopulta
1800-luvun loppuun. Työ on todella
mielenkiintoista, osittain murheellistakin, kun
lapsia on menehtynyt paljon, mutta kuitenkin
suku on jatkunut ja jatkaa edelleen kulkuaan.
Suosittelen tutkimustyötä lämpimästi kaikille,
joilla on mielenkiintoa esi-isien ja –äitien
elämänvaiheiden selvittämiseen. Kun sitten
joku pääsee näin pitkälle, siitä on enää lyhyt
askel omaan kirjalliseen työhön talo- tai
henkilöhistorian kirjoittamista ajatellen.
Usein vanhaa tietoa katoaa, kun sen omistajat
eivät enää pysty sitä kertomaan. Varmasti
monen mielessä on käynyt ajatus, että en
kysellyt tai haastatellut vanhempia ihmisiä
ajoissa. Tai sitten, että enpäs nyt muistakaan
jotain asiaa, kun ei aikanaan tullut kirjoitettua
sitä paperille. Suomessa luku- ja kirjoitustaito
on lähellä sataa prosenttia, useimmat
käyttävät lukutaitoa päivittäin, mutta

kirjoitustaito jää monesti kauppaan mennessä
ostoslistan kirjoittamiseen. Pidän
esimerkillisenä kotikylässäni toimineen
muurarin, Albin Janhosen, työtä
kansanperinteen tallentajana. Kiertokoulussa
oppimallaan kirjoitustaidolla hän tallensi
lähes 600 sivua vanhaa elämänmenoa. Eikä
silloin ollut tietokoneita helpottamassa
kirjoittamista. Jokainen pystyy kirjoittamaan,
jos vain haluaa. Jokaisella on aikaa
kirjoittamiseen, jos vain haluaa käyttää sitä.

Olettehan kaikki jäsenlehtemme lukijat
muistaneet merkitä kesäkuun 6.-7. päivät
ohjelmaanne. Silloin kokoonnumme
varsinaiseen sukukokoukseen Hankasalmella
Lomakeskus Revontulessa.
Rahastonhoitajamme mukaan aina
sukukokouksen jälkeen jäsenmäärämme
kasvaa muutamalla kymmenellä. Nytkin on
hyvät mahdollisuudet, sillä odottaa sopii 20vuotista taivalta juhlistamaan normaalia
suurempi osallistujamäärä. Lisäksi tänä
vuonna jäsenmaksun maksaneet tai
sukukokouksessa sen maksavat saavat
historiikin veloituksetta.

Tapaamisiin kesäkuun kokouksessa.

Pentti Pöyhönen
Puheenjohtaja
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA RY
SEITSEMÄS VARSINAINEN SUKUKOKOUS JA KESÄTAPAAMINEN

AIKA: 6. – 7. PÄIVÄ
KESÄKUUTA 2009

Sunnuntai 10.6.

PAIKKA: HANKASALMI,
LOMAKESKUS REVONTULI

09.30

Kunnianosoitus sankarivainajille
Hankasalmen sankarihaudat

10.00

Juhlajumalanpalvelus
Hankasalmen kirkko

OHJELMA
Lauantai 6.6.

Janhunen, laulu

11.00 ->

12.00

Lounas

13.00

Muistoja sukuseuran toiminnasta
Kokoussali

12.00

- avustajina mm. Raimo

Ilmoittautuminen hotellin aulassa

Tervetulotoivotus
Kokoussali
Hallituksen puh.joht. Pentti Pöyhönen

12.15

Hankasalmen kunnan tervehdys
Kokoussali

12.30

Lounas

Ruokasali

13.30

Juhlaesitelmä

Kokoussali

Ruokasali

- Rauno Janhunen
14.00

Seitsemäs varsinainen sukukokous

15.00

Kotiinlähtökahvit
Ruokasali

- Erkki Laitinen
Toimintaa ja tapahtumia 20 vuotta
- Tauno Janhonen

Lomakeskus Revontuli,
8448200

Musiikkiesityksiä
15.15

Kahvi

Ruokasali

16.00

Osallistujat esittäytyvät
Kokoussali
Musiikkiesityksiä

17.00

Tilaisuus päättyy

17.30

Vierailu Pentti Hännisen veistospihalla
- kuljetus linja-autolla

19.00

Muikkukeitto

Ruokasali

Illalla on vapaata seurustelua isommissa tai
pienemmissä ryhmissä.

puh: 014 –

Hotellista on alustavasti varattu 20 kpl 2 hengen
huonetta. Jokainen tilaa itse majoituksensa,
tilauksen yhteydessä mainittava Janhusten ja
Janhosten sukuseuran varaus. Tilaukset on
suoritettava 25.5.2009 mennessä.
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Kokouskutsu
Janhusten ja Janhosten sukuseura ry:n
jäsenet kutsutaan seitsemänteen varsinaiseen sukukokoukseen, joka pidetään
sunnuntaina 7.6. 2009 kello 14.00

Hankasalmella Lomakeskus Revontulessa.
Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 14 §:ssä määrätyt asiat.

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 kokouksen asialista

5.

Hyväksytään vuosien 2007-08 toimintakertomukset

6.

Hyväksytään vuosien 2007-08 tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille

7.

Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
toimikaudelle

8.

Valitaan hallituksen jäsenet

9.

Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

10.

Päätetään jäsenmaksun suuruudesta

11.

Käsitellään muut mahdolliset asiat

12.

Kokouksen päättäminen

Hallitus
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry

Toimintakertomus vuodelta 2008
Yleistä
Kertomusvuonna järjestettiin sukuseuran
kesätapaaminen Keuruulla. Tilaisuuden
ohjelmassa oli esitelmä, musiikkia, tanssiesitys
ja ennen kaikkea vapaata keskustelua.
Sukuseuran jäsenmäärä on vakiintunut hiukan
yli 200 henkilöön.
Seuran talous on kunnossa.

Kokoustoiminta
05.04.2008: Hallituksen kevätkokouksessa
käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus ja
tilinpäätös. Sovittiin seuraavasta
kesätapaamisesta ja alustavasti myös
seuraavasta varsinaisesta sukukokouksesta.
Käsiteltiin kaksikymmenvuotishistoriikin
tilannekatsaus ja keskusteltiin sukulehden
sisältökysymyksistä.
07.06.2008: Sukuseuran kesätapaamiseen
Keuruulla osallistui noin 25 henkilöä.
09.08.2008: Salomon Janhusen jälkeläisten
kokoontuminen perinteisen rakentamistavan
kunniakilven naulaamiseen Nokian Pekkalassa
Toukolehdon tilalle.

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 38 ja 39.
Sukuseuran kotisivuille on lisätty
ajankohtaista tietoa ja poistettu vanhoja
tietoja. Tammikuu 2007 ja joulukuu 2008
välisenä aikana kotisivuillamme oli vieraillut
noin 3000 kävijää.

04.10.2008: Hallituksen kokouksessa päätettiin
sukulehden sisällöstä ja käsiteltiin historiikin
tilannekatsaus ja alustavasti vuoden 2009
varsinaisen sukukokouksen ohjelma.
Hallitus
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KAKSI VUOTTA NUMEROINA
TULOSLASKELMA

2007

2008

1.1.-31.12.

1.1.-31.12.

-JÄSENMAKSUTUOTOT

2115.39

1990.00

-VARS. TOIMINNAN KULUT

-247.81

-308.06

HALLINNON KULUJÄÄMÄ

1867.58

1681.94

16.90

0.00

100.80

36.80

0.00

0.00

-SUKULEHTI KULUT

-1567.13

-1532.65

-NETTISIVUT KULUT

-322.59

-75.00

633.97

-16.46

729.53

94.63

31/12/2007

31/12/2008

0.00

0.00

2572.08
25.88
7017.15
2510.03
-------------12125.14

2531.88
30.00
7017.15
2832.39
-------------12411.42

11221.58
729.53

11951.11
94.63

VARSINAINEN TOIMINTA

-VAPAAEHT. SUKUTUTK. TUOTOT
-PAINOTUOTTEET TUOTOT
-JUHLAT / KOKOUKSET KULUT

-SIJOITUSTUOTOT / -KULUT
YLIJÄÄMÄ

TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
-VAIHTO-OMAISUUS
-LYHYTAIKAISET SAAMISET
-RAHOITUSARVOPAPERIT
-RAHAT JA PANKKISAAMISET

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
-ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
-TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
VIERAS PÄÄOMA
-LYHYTAIKAISET VELAT

174.03
4.68
---------------------------12125.14
12411.42
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TOIMINTASUUNNINTELMA TULO- JA MENOARVIO
VUOSILLE 2009 – 2011
VUOSILLE 2009-2011
1.

Sukuseuran varsinainen sukukokous
valitsee hallituksen, jonka vastuulla on seuran
asioiden, tapahtumien, talouden ja toiminnan
kehittämisen hoito.
VARSINAINEN TOIMINTA

EUR/V

2. Sukuseura selvittää suvun vaiheita ja
historiaa, vaalii suvun perinteitä sekä edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä
keskuudessa.

-JÄSENMAKSUTUOTOT

+ 2 100

-VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

-

Sukuseura toteuttaa tarkoitusperiään:

HALLINNON KULUJÄÄMÄ

+ 1 800

-VAPAAEHT. SUKUTUTK. TUOTOT

+ 250

keräämällä ja arkistoimalla sukua
koskevaa tietoutta

-PAINOTUOTTEIDEN TUOTOT

+ 100

-KOKOUSTUOTOT/KULUT

-

tutkimalla ja auttamalla suvun
jäseniä selvittämään suvun
vaiheita sekä saattamalla
tutkimustyön tulokset jäsenten
tietoon

-SUKUSEURAN JÄSENLEHTI

- 1 600

-KOTISIVUT

-

150

-HISTORIIKKI

-

200

YLI- / ALIJÄÄMÄ

+-

järjestämällä yhteisiä kokouksia,
retkeilyjä ja muita toimintaan
liittyviä tilaisuuksia

harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä
pitämällä luetteloa suvun jäsenistä.
4. Sukuseura aktivoi talo- ja
henkilöstöhistorioiden laatimista ja avustaa
tulosten julkistamista.
5. Sukuseura kannustaa esivanhempien
sukutaulujen laatimista ja käyttämistä.
6. Sukuseuran jäsenet pyrkivät omalla
toiminnallaan selvittämään suvun irrallaan
olevien sukuhaarojen liittämistä
kokonaisuuteen.
Sukuseura toteuttaa sääntöjen määräämät asiat
ja järjestää seuraavan varsinaisen
sukukokouksen.

Hallitus

Hallitus

300

200

0
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JUHA JANHUNEN, ITÄ-AASIAN KIELTEN JA
KULTTUURIEN PROFESSORI
TIIBET- NÄYTTELY 13.6.208- 11.1.2009
Tampereen museokeskus Vapriikki avasi ovet
ja ikkunat Tiibetiin, jota kutsutaan maailman
katoksi. Näyttelyn 350 esinettä on koottu
suomalaisista kokoelmista. Näiden rikkaasti
koristeltujen rituaaliesineiden, veistosten,
korujen, mattojen sekä huonekalujen kautta voi
kurkistaa arojen paimentolaisten elämään ja
luostarien uskonnollisiin menoihin.
Näyttelyyn liittyy kirja ”Muuttuva Tiibet”. Se
antaa erinomaisen kuvauksen nyky-Tiibetistä.
Teoksen kuvat esineistä ovat loistokkaita. Yksi
kirjan kirjoittajista on Suomalais-tiibetiläisen
Kulttuuriseuran puheenjohtaja, Itä-Aasian
kielten ja kulttuurien professori JUHA
JANHUNEN.
JUHA JANHUNEN on tullut tutuksi
sukuseuramme jäsenille käydessään viidennessä
Janhuset- Janhoset sukujuhlassa kesäkuussa 2004.
Siellä hän esitelmöi aiheesta Kulttuurien
kohtaaminen. Toukokuun 2008 jäsenlehdessämme
kirjoituksessaan ”Janhusia taiteen ja tieteen tiellä”,
hän kertoi isoisästään Emilistä ja isästään Paulista.
Heidän arvoistaan ja harrastuksistaan syntyi kipinä
ammatin valintaan sekä
harrastukseen kerätä
itämaisia
antiikkiesineitä ja
vanhoja kirjoja.

KANSAINVÄLISESTI ARVOSTETTU JA
TUNNETTU KIELITIETEILIJÄ
Wikipedia kirjoittaa: ”Juha Janhusen maine
perustui alun perin hänen toimintaansa
samojedikielten yleissanastoon ja
kantasamojedin rekonstruktioon, jotka
mahdollistivat uralilaisen kantakielen
aikaisempaa tarkemman rekonstruoimisen. Hän
myös väitteli samojedikielen alalta.
Myöhemmin Janhunen on tutkinut Euraasian
kielikuntien syntyä ja leviämistä nykyisille
alueilleen historiallis-vertailevan kielitieteen ja
kielitypologian näkökulmasta ja kirjoittanut
laajan monografian Manchurian etnisestä
historiasta (1996). Hän on myös osallistunut
suomalaisten alkuperää koskevaan julkiseen
keskusteluun puolustaen M.A. Castrénin
esittämää ajatusta, jonka mukaan suomalaisugrilaiset kielet ovat alun perin lähtöisin
Siperiasta ja levinneet suhteellisen myöhään
Eurooppaan ja mm. nykyisen Suomen alueelle.”
ALTAISTIIKKA

Tapasin Juha Janhusen
haastattelua varten
syksyllä 2008. Ennen
tapaamistamme
tutustuin hänestä
internetistä löytyviin
runsaisiin tietoihin.

”Altaistiikka on monitieteinen tutkimusala, jota
Carl Gustaf Mannerheim (Aasian retki 19061908) ja Gustaf John Ramstedt (seitsemän
tutkimusretkeä 1898-1918) sekä monet muut
suomalaiset Aasian- tutkijat ovat edustaneet.
Altaistiikka määritellään usein Keski- eli SisäAasian - tai myös Keski-Euraasian - kielten ja
kansojen tutkimukseksi. Maantieteellisesti
altaistiikan alue ulottuu pitkälle itään:
Mantshuriaan, Koreaan ja Japaniin. Kaikilla
tämän alueen kansoilla ja kielillä on
historiallisia yhteyksiä. Niiden selvittäminen on
mielekäs ja haastava tieteellinen tehtävä”,
kirjoittaa Juha Janhunen esitelmässään:
Altaistiikka suomalaisen Aasian tutkimuksen
kentässä.

Professori Juha Janhunen työhuoneessaan. Juha
Janhusen perheen yhteinen kieli on venäjä vaimon
äidinkielen mukaan. Ainoa lapsi, tytär, käy
ruotsalaista koulua ja isä puhuu hänen kanssaan
ruotsia.

Matias Aleksanteri Castrén (1813- 1852) oli
ensimmäinen suomalainen tutkija, joka ulotti
tutkimusretkensä Mongoliaan asti. Hänen
retkiensä tuloksena on tullut todistetuksi mm.
suomalais- ugrilaisten kielten sukulaisuus
samojedikielten kielten kanssa. Castrén loi
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käsitteen ”altailaiset kielet”. Niihin kuuluivat
hänen mukaansa mongolikieli, turkkilaiskielet,
tunguusikielet sekä samojedi- ja suomalaisugrilaiset kielet.
Juha Janhunen kertoi, että Matias A. Castrénin
tieteelliset käsikirjoitukset julkaistaan uudelleen
moniosaisena sarjana. Juha Janhunen kirjoittaa
Castrénin elämänkerran 2013 mennessä.
2.12.2008 juhlittiin Suomalais-Ugrilaisen Seuran
125-vuotista taivalta. Juhlaseminaarissa hän
tarkasteli esitelmässään kantauralilaisia
kieliyhteisönä.
JUNAMATKOJA SIPERIAAN
Juha Janhunen on jatkanut tekemällä
kenttätutkimusta Mongoliassa ja toimittanut
kansainvälisen MONGOLIKIELTEN
KÄSIKIRJAN ja opetellut kielen. Hän puhuu
kymmenkuntaa kieltä ja tulee yksinkertaisessa
arkisessa kanssakäymisessä toimeen
useammallakin.
Hän kertoi tutkineensa 15 vuotta Siperiaa ja
Mongoliaa sekä 20 vuotta Kiinaa ja Mantshuriaa.
Uuden tutkijasukupolven kasvattajana hän on
ollut perustamassa Amdon maakuntaan KoillisTiibetiin keskittyvää projektia, johon on
osallistunut noin 20 tutkijaa. Suomen Akatemian
rahoittamassa hankkeessa on valmistunut jo
graduja. Tekeillä on kymmenkunta väitöskirjaa.
Mannerheim vieraili Aasian matkallaan myös
Amdon alueella. Professori on hankkinut myös
tiibetiläisille opiskelijoille vaihtostipendejä.
Hän kertoi asuneensa Japanissa yhteensä viisi
vuotta ½-1½ vuoden jaksoissa. Matkoja Siperian
junalla on kertynyt 27. Kun yhdensuuntainen
matka kestää viikon, sikäläisessä junassa on aikaa
kulunut ½ vuotta.
Nykyään hän viettää pari kuukautta vuodessa
matkoillaan.
RUOTSINKIELI VÄHEMMISTÖKIELEKSI
1952 syntynyt Juha Janhunen aloitti
koulunkäyntinsä kuusivuotiaana Nuottapolun
kansakoulussa Helsingin Munkkiniemessä. Koulu
jatkui kymmenenvuotiaana Helsingin
Normaalilyseossa. Mieluisia aineita olivat
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äidinkieli, ruotsi, kirjallisuus ja kirkkohistoria.
Hänen mielestään opettajalla on tärkeä osuus
aineiden kiinnostavuuteen. Hän menestyi myös
piirustuksessa. Taipumus on periytynyt isältä,
joka oli valmistunut Ateneumin graafikkolinjalta. Lukiossa hän opiskeli myös pitkän
matematiikan. Lyseo päättyi 1970
ylioppilastutkintoon.
Jo keskikouluvaiheessa opiskelusuunta selvisi.
Äidinäiti oli venäläinen ja kieli tuli tutuksi.
Ruotsinkielen hyvän taidon toi ruotsinkielisten
kirjojen lukeminen. Ruotsia myös kuuli siihen
aikaan Helsingissä enemmän kuin nykyään.
- Suomessa saa hyvin ruotsinkielistä kirjallisuutta
ja se on edullisempaa kuin esimerkiksi Ruotsissa.
Luen vieläkin mielelläni ruotsinkielisiä teoksia,
Juha Janhunen kertoo.
Hän, suomenkielisen perheen poika, muutti
opiskeluaikanaan itsensä ruotsinkieliseksi. Nyt
hän haluaa puolustaa Suomen toista kotimaista,
koska se on katoava vähemmistökieli. Onhan hän
tutkinut elämäntyönään juuri katoavia kieliä.
Mikäli ruotsi saisi meillä vähemmistökielen
aseman, EU edellyttäisi sen suojelua ja aseman
parantamista. Suomen ruotsinkielisissä kouluissa
suomenkielen kurssit ovat liian vaativia. Hän
haluaisikin poistaa suomenkielisten koulujen
pakkoruotsin ja suomenruotsalaisten
pakkosuomen. Kieltä vastentahtoisesti lukevat
eivät sitä opi. Parempi olisi oppia peruskoulussa
yksi vieras kieli hyvin kuin monta pinnallisesti,
hän sanoo. Kysymys on myös tasapuolisuudesta.
Ruotsinkielisten on nykyään pakko oppia
suomea, koska he eivät saa palvelua omalla
äidinkielellään umpiruotsinkielisiä seutuja lukuun
ottamatta.
Näistä mielipiteistä keskustelu tulee jatkumaan.
Muuten: Juha Janhunen on Finlandssvensk
samling -yhdistyksen puheenjohtaja.
Kysyn, tunteeko hän olevansa
suomenruotsalainen vai suomensuomalainen. Hän
vastaa olevansa helsinkiläinen.

Sivu 10
AKATEEMINEN URA
1970 Juha Janhunen kirjoittautui Helsingin
yliopiston filosofiseen tiedekuntaan
opiskelemaan mm. suomalais-ugrilaistan
kielentutkimusta, itämerensuomalaisia kieliä,
altailaista kielentutkimusta, fonetiikkaa sekä
yleistä kielitiedettä. Maisteriksi
valmistuttuaan hän opiskeli myös geologiaa
ja geofysiikkaa. Opintojensa tueksi hän kävi
uusien kielten, mm. saksan, ranskan ja
espanjan kursseilla. Pro exercitio-kokeen hän
suoritti englannissa, saksassa, venäjässä ja
latinassa.

Jäsenlehti 40
Juha Janhusen virkapaikan läheisyydessä sijaitsee
Pyhän kolminaisuuden kirkko, joka on Helsingin
vanhin ortodoksinen kirkko, rakennettu 1827.
Tuohon pikku pyhäkköön hän vie joskus tiibetiläisiä
vieraitaan. Matkoillaan hän itse vierailee
buddhalaisissa luostareissa. Buddhalaisella ja
ortodoksisella uskonnolla on jotain samaa hänen
kokemanaan.

Hänen opettajansa, suomalais-ugrilaisen
kielentutkimuksen professori Aulis J. Joen
aloitteesta perustettiin 1973 kiinankielen
lehtoraatti ja sitä tukemaan Itä-Aasian kielten
ja altaistiikan yksikkö. Samana vuonna Juha
Janhusesta tuli Joen assistentti. Itä-Aasian
kielten ja altaistiikan yksiköstä on
myöhemmin kehittynyt nykyinen Aasian ja
Afrikan kielten ja kulttuurin laitos (AAKKL),
joka on Suomen ainoa ulkoeurooppalaisiin
alueisiin keskittyvä tutkimus- ja opetuslaitos.
Jo ennen väitöstään 1986, hän julkaisi 1977
tieteellisen teoksen SAMOJEDISCHER
WORTSCHATZ:
GEMEINSAMOJEDISCHE
ETYMOLOGIEN. Tämä on samojedikielten
vertaileva sanakirja.
1987 perustettiin Itä-Aasian kielten ja
kulttuurin tutkimuksen professorinvirka, joka
kattaa sekä japanin, kiinan että korean kielet.
Juha Janhunen tuli sen viran ensimmäiseksi
vakinaiseksi haltijaksi 1994.

Näyte mongolin kielen kirjoituksesta, jota luetaan
ylhäältä alas

AAKKL:n esimiehenä hän oli 2003- 2005.
KULTTUURIEN KOHTAAMINEN
14. DALAI-LAMA Tiibetin hengellinen
johtaja, on vieraillut neljästi Suomessa,
viimeksi lokakuussa 2006. Juha Janhunen oli
mukana viimeisimmän vierailun
järjestelyissä. Hän sanoo, että tapaamiset ja
keskustelut ovat aina antoisia tämän viisaan,
väkivallattoman vastarinnan ja
maailmanrauhan puolestapuhujan kanssa.

Toivottavasti Juha Janhunen kirjoittaa
sukulehteemme Suomen sukukielistä ja historiasta,
joista hänellä on valtavasti tietoa.
Sinikka Koskinen
Saarijärvi
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Janhusten ja Janhosten
sukuseura ry
Hallituksen kevätkokous
Hallitus käsitteli ja hyväksyi vuoden 2008
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Seuran talous on vakaa.
Päätettiin seuraavan sukulehden aihepiirit ja
kesän varsinaisen sukukokouksen asiat.
Apuraha
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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

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

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

Hallitus

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

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.

 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
Hiekkaharjuntie 1 A, 40660 JYVÄSKYLÄ
GSM 044-7730417
Email: tiina.kivela@kotiportti.fi
 Kaija Skog
Koronakuja 4 A 8, 02210 ESPOO
 (09) 888 1388 k. GSM 050-3653836
Email: kaijasko@welho.com
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,
Tampere
Taitto
: Nana Abruquah

Janusten-Janhosten
Sukuseura ry
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