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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Tuntuu siltä, kuin kesäkuisesta sukuseuran
20-vuotisen toiminnan juhlakokouksesta
olisi kulunut ikuisuus, mutta siitähän on
vasta alle puoli vuotta. Aika on merkillinen
käsite, joskus se matelee ja joskus taas kiitää.
Varsinaisessa sukukokouksessa täydennettiin hallitusta, josta Tauno ja Henri erosivat 20 vuoden toiminnan jälkeen. Kiitos
teille vielä kerran aktiivisesta työstänne sukuseuramme hyväksi.
Tässä lehdessä on Antero Janhosen kirjoitus
syntymäkodistaan. Tämän tyyppistä lähihistorian selvittelyä kaivataan lisää. Kirjoituksien
ei tarvitse olla hienoja eikä tieteellisiä, vaan
muistilokeroista ja valokuvista tullutta kerrontaa. Asioita pitää kirjoittaa muistiin tuleville
sukupolville luettavaksi, ellei niitä kirjoita, ne
häviävät. Meillä on sukukirja, joka on luettelo
sukumme jäsenistä. Sen lisäksi tarvitaan elämän kuvauksia, joiden kirjoittamisessa amatöörit ovat aivan yhtä hyviä kuin ammattilaiset. Muistitiedoissa kuvataan yleensä maalaiselämää, mutta nykyisin pitää huomioida
myös kaupungeissa tapahtuneita asioita, sieltäkin löytyy paljon tarinoita, joita pitäisi tallentaa. Kesäkuun sukukokouksen juhlaesitelmöitsijä, Erkki Laitinen, antoi oivan esimerkin siitä, miten kertomuksia ja sukutietoja voi
elävöittää kuvin ja sanoin. Eipä sitten muuta
kuin kynä käteen tai tietokoneelle ja lähihistoriaa kirjoittamaan.
Uusi hallitus piti heti varsinaisen sukukokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen. Puheenjohtajana jatkaa Pentti Pöyhönen, varapuheenjohtajana toimii Risto Janhonen, sihteerinä Kaija Skog ja rahastonhoitajana Tapio
Janhonen. Koko hallitus yhteystietoineen on
esitelty tämän lehden sivulla 11. Hallitus pyrkii toteuttamaan sukukokouksessa hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa parhaan kykynsä
mukaan. Syyskokouksessa käytiin jo vilkasta
keskustelua siitä, miten toimintaan saataisiin
mukaan nuorempaa sukupolvea. Uusia ehdotuksia tutkitaan ja seuraavassa kokouksessa

päätetään menettelytavoista. Hallitus ottaa
mielihyvin vastaan ehdotuksia, joilla toimintaamme saataisiin vilkastumaan. Toivomme
todella jäsenistöltä yhteydenottoja ja kehittämisideoita.

Hallituksessa tehtiin päätös, että seuraavan
vuoden 2010 kesätapaaminen järjestetään
Kotkassa lauantaina 7. päivänä elokuuta. Toivotaan, että elokuinen tapahtuma toisi tavallista runsaamman osallistujamäärän. Merkitkää päivämäärä jo nyt kalentereihinne, ettei se
unohdu.

Toivotan kaikille lukijoillemme antoisaa talvea.

Pentti Pöyhönen
Puheenjohtaja
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA RY
SEITSEMÄS VARSINAINEN SUKUKOKOUS HANKASALMELLA 6.-7.6.2009
Seitsemäs varsinainen sukukokous ja sen
yhteydessä ollut kesätapaaminen järjestettiin
Hankasalmella Lomakeskus Revontulessa 6.7.6.2009. Mukana oli lauantaina noin 50 ja
sunnuntaina noin 35 henkilöä. Kokous oli 20
-vuotisen toimintamme juhlakokous, jonka
yhteydessä jaettiin jäsenille Tauno Janhosen
kirjoittama historiikki ”Toimintaa ja tapahtumia 20 vuotta”.
Hallituksen puheenjohtaja Pentti Pöyhönen toivotti aluksi osallistujat tervetulleiksi tilaisuuteen ja Hankasalmen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Repo esitti kunnan tervehdyksen

Erkki Laitinen

Hankasalmen kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Esko Repo

kokoukselle.
Kokousväki lauloi yhteisesti Keski-Suomen
kotiseutulaulun.
Lounaan jälkeen historian tutkija ja –kirjoittaja,
historian maisteri Erkki Laitinen piti juhlaesitelmän ”Asutushistoriasta sukututkimukseen”, lähinnä Hankasalmen asuttamisesta, eri
sukujen vaikutuksesta ja mm Janhusten ja Janhosten esiintymisestä. Ensimmäiset merkinnät
asutuksesta ajoittuvat 1540-luvulle. Hankasalmi
kuului Hämeen erämaa-alueisiin, mutta ensimmäiset asukkaat olivat lähes yksinomaan savolaisia sukuja. Hämäläisillä oli etuoikeus asuttaa
seutu, mutta kun he eivät sitä tehneet, siirtyivät
savolaiset paikalle. Sauvamäki ja Niemisjärvi

olivat ensimmäiset kylät, jonne Janhuset ja
Janhoset tulivat, tämä tapahtui 1600-luvun
ensimmäisellä puoliskolla. Muuttajat tulivat
Hankasalmelle Joroisista ja sinne Karjalan
kannakselta. Niemisjärvellä ja Halttulassa oli
ennen Janhosia asunut Halttusia, josta jälkimmäisen kylän nimi juontaa. Niemisjärveläinen
Janholan talon isäntä Tapani Janhonen oli valtiopäivämiehenä Tukholmassa vuonna 1655.
Lopuksi Erkki Laitinen kertoi esimerkkinä
erään tutkimansa suvun historiaa ja lähinnä
sitä, miten tutkimuksen saa elävöitettyä kuvin
ja tarinoin.
Tauno Janhonen muisteli sukuseuran 20vuotista taivalta kirjoittamansa historiikin
pohjalta. Alkuvaiheen suuren innostuksen jälkeen toiminta on tasaantunut nykyiselle tasolleen. Varsinaisia sukukokouksia järjestetään
joka kolmas vuosi, välivuosina ovat kesätapaamiset ja jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa.
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Historioitsija Tauno Janhonen

Pihla ja Katri Janhonen

Historiikki sisältää selostukset kaikista tapahtumista ja paljon muutakin seuran toimintaan liittyvää asiaa.
Musiikillista antia tarjoilivat Raimo Janhunen
(laulu) ja Tapio Janhonen (piano). Mestarit
esiintyivät ensimmäistä kertaa yhdessä, mutta
yhteistyö oli saumatonta ja musisointi todella
nautittavaa. Toisina esiintyjinä olivat Pihla Janhonen (huilu) ja hänen äitinsä Katri Janhonen

Sunnuntaipäivä aloitettiin Hankasalmen sankarihaudoilta, jossa Tauno Janhonen ja veteraani
Pauli Janhunen laskivat sukuseuran kukkaistervehdyksen. Jumalanpalveluksessa sukuseuramme jäsenet osallistuivat päivän tekstin lukuun ja
kolehdin keruuseen. Raimo Janhunen esitti kanttorin säestyksellä useita lauluja.

Raimo Janhunen ja Tapio Janhonen

(piano). Puhtaat huilun ja flyygelin soinnit täyttivät salin ja lopuksi kaikuivat ansaitut aplodit.
Lauantaipäivän lopuksi vierailtiin Pentti Hännisen veistospihalla, jonne talon isäntä on koonnut
suuren joukon puuveistoksia.

Pauli Janhunen ja Tauno Janhonen
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esiteltiin vuosien 2007–08 toimintakertomukset ja tilit, joiden perusteella hallitukselle
myönnettiin vastuuvapaus. Päätettiin vuosittaisen jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa ja
vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio. Sitten valittiin uusi hallitus ja tilintarkastajat. Muissa asioissa käsiteltiin hallituksen ehdotus kunniajäseniksi. Kokous hyväksyi sukuseuran kunniajäseniksi
Tauno Janhosen ja Henri Janhusen.
Kokouksen lopuksi kajahti Savolaisten laulu.

Rauno Janhunen

Lounaan jälkeen Rauno Janhunen muisteli sukuseuran toiminasta sen alkuvaiheita ja toiminnan järjestäytymistä organisoiduksi sukuseuraksi. Alkuvaiheiden järjestelyihin kuului sukuseuran tiedotteen julkaiseminen, joista ensimmäinen ilmestyi joulukuussa 1989.
Toisessa tiedotteessa käsiteltiin, onko nimessä u
vai o, samaa sukua molemmat nimet ovat kuitenkin. Seuraavaksi järjestettiin kilpailu seuran
tunnuksesta eli logosta. Sen voitti Savon jousi,
jonka oli suunnitellut Mauno Janhunen.
Vuonna 1992 Varkauden kokouksessa esiteltiin
ensimmäiset tutkimukset suvustamme ja otettiin
käyttöön tiedotteen ulkoasussa sisäkkäinen kirjainyhdistelmä o ja u. Sukuseuran kymmenvuotista taivalta juhlistettiin tavallista monisivuisemmalla tiedotteella ja kahdella konsertilla.
Haukivuoren varsinaiseen sukukokoukseen
vuonna 2001 valmistui Jarmo Ahlstrandin toimittama sukukirja. Kesätapaamiset ovat seuran
toiminnan suola, joissa toteuttajat ovat paikalliselta tasolta. Kaiken on kruunannut tilaisuuksien musiikillinen anti.
Seitsemäs varsinainen sukukokous alkoi hallituksen puheenjohtajan ehdottaessa kokouksen
puheenjohtajaksi Seija Janhosta. Sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Risto Janhosen. Kokoukselle

Kunniajäsenet Henri Janhunen (vas.) ja Tauno
Janhonen,sukukokouksen pj Seija Janhonen, siht
Risto Janhonen ja Pentti Pöyhönen

Pentti Pöyhönen
Tampere
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Kuvia kesätapahtumasta
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TERVEISIÄ MUSTAKORVEN SUKUHAARASTA
Kun Janhusten ja Janhosten sukuseura täytti
20 vuotta, kävin siskoni kanssa Hankasalmella. Keskustelin puheenjohtaja Pöyhösen
kanssa ja lupasin kirjoittaa sukuseuran lehteen elämästäni ja siitä, kuinka ”kipinä” sukututkimukseen syttyi.

1900. Tobias ja Loviisa asuivat Honkalan kylässä Kangasniemellä, lähellä Palosenmäkeä. Siellä
oli maatila, jossa kävin usein lapsena. Kerran
talvella ajettiin myllylle enon hevosella. Istuin
myllyssä monta tuntia ja katselin koko ajan ison
tuvan touhuja, odotin jyvien muuttumista jauhoksi. Mylly oli aivan lähellä Myllyahoa.
Vanhempani menivät naimisiin lokakuussa
1935. He asuivat Myllyahon talossa, mutta en
tiedä kuka talon omisti. Kenties Janhola? Isäni
teki metsätöitä ja ojankaivuuhommia. Minä synnyin Myllyahossa marraskuussa 1936. Vanhempani kertoivat, että Janholan isännän Uunon poika Tapani syntyi samana vuonna kuin minä. Tapani oli Janholan ainoa lapsi ja hän kuoli pienenä tapaturmaisesti saunassa. Meidän perheemme
muutti Lievestuoreelle v.1938, kun isä sai työpaikan Haarlan selluloosatehtaalta. Isäni veli
Heikki oli töissä samassa tehtaassa. Minulla on
kolme sisarusta, jotka syntyivät Lievestuoreella:
Mauno (1941), Tapani (1948) ja Kaija (1950).
Minä olen meistä ainoa Niemisjärvellä syntynyt.

Minä ehkä 3v

Minä, 72-vuotias Antero Janhonen Jyväskylästä,
synnyin Niemisjärvellä Myllyahon talossa. Sukuni kuuluu isänisäni Matin puolelta Mustakorven haaraan. Matti ja hänen vaimonsa Joosefiina
(o.s. Pöyhönen) asuivat Niittylässä. He saivat
seitsemän lasta, joista isäni Eino Jalmari syntyi
1912 perheen viidentenä lapsena. Matti kuoli
kurkkumätään, kun Eino Jalmari oli 6-vuotias.
Hänet on mainittu sukukirjassa numerolla 324.
Äitini Ida syntyi Palosenmäellä, Kangasniemen
puolella. Hänen vanhempansa olivat Taavetti
Lampinen ja Maria Karolina Penttinen (o.s. Nyman), kotoisin Toivakan Ruuhimäeltä. Maria
Karolinan isä Henrik Matinpoika Penttinen oli
Pienmäen suvun torppari. Taavetin isä oli Tobias Mattsinpoika Björninen Hirvensalmelta ja äiti
Loviisa Kuitunen, kotoisin joko Hirvensalmelta
tai Kangasniemeltä. Fennomanian innostamana
Tobias muutti sukunimensä Lampiseksi vuonna

Sairastuin aivokuumeeseen 1937 ja olin kolme
päivää tajuttomana. Vanhempani olivat kovin
huolissaan. Kun vihdoin heräsin, he veivät minut Helsinkiin kuuluisan lastenlääkäri Arvo Ylpön tutkittavaksi. Ylppö totesi, että olen kuuromykkä. Pienenä olin vilkas poika, enkä tuntenut
olevani mitenkään erilainen kuin muut lapset.
Leikit kyllä sujuivat. Sodan päättyessä 1944 lähdin myöhään syksyllä Mikkelin kuuromykkäin
kouluun. Siellä opetettiin ääntämistä
”suuvoimistelun” avulla. Sain oppia puhumaan,
lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan.
Jouluna 1944 pääsin kotiin Lievestuoreelle. Äiti
oli minua vastassa rautatieasemalla. Oli myöhäinen ilta, istuin potkukelkassa ja kuu paistoi.
Osoitin kuuta sormellani ja sanoin: ”kuu.” Äiti
säikähti, kun kuuli ensimmäisen sanani.
Kotona äiti itki ja sanoi isälle, että poika puhuu.
Näytin heille, että osaan sanoa ”pata” ja ”puu”.
Opitusta puhetaidosta huolimatta ovat kuitenkin
kielimuurit tulleet tutuiksi elämän aikana.
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Kun koulu päättyi 1953, pääsin Turkuun kuurojen ammattikouluun. Sieltä valmistuin maalariksi kolmen vuoden päästä. Kun palasin
kotiin, isä sanoi heti, että saisin töitä Pieksämäeltä ylihuomenna. Ensimmäinen työpaikkani oli siis Vaalijalan hoitosairaala Pieksämäellä. Viimeiseksi työpaikakseni jäi Jyväskylän kaupungin rakennusmaalarin toimi, kun
pääsin eläkkeelle 1999. Kaupungin palveluksessa ehdin remontoida kaupungintaloa, maakuntakirjastoa, teatteria, kouluja,

Myllyaho

päiväkoteja jne. Ennen sitä työskentelin maalausfirmassa, jossa maalattiin ovia, ikkunoita
ja komeroita. Vuodesta 1980 tehtaat alkoivat
toimittaa näitä osia valmiiksi maalattuina.
Kirvesmiehen taidot olen oppinut isältä, ja se
lienee sukuvika: suvussamme on rakennusmestareita. Isän vanhin veli Onni oli töissä
Hermannin sahalla. Olen itsekin tehnyt kolme
ok-taloa, kaksi mökkiä ja muita rakennuksia,
sekä Jyväskylän kuurojen yhdistyksen toimitilat.
Isäni toinen sisko Martta oli kummitätini. Hänen nimensä oli avioliiton kautta Ihalainen.
Kävin usein Martta-tädin luona vanhassa talossa, jossa asui myös mummoni Joosefiina.
Mummoni muutti myöhemmin Lievestuoreelle vanhempieni taloon vähäksi aikaa. Autoin
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häntä tarvittaessa. Sitten mummo muutti Hankasalmen kunnalliskotiin ja kuoli jouluna
1951.
Vuonna 1964 tai 1965 ajelin vanhempieni
kanssa VW Kuplallani katsomassa paikkoja.
Kävimme silloin Myllyahon talon pihalla.
Paikalla oli joku vanha mies. Talo oli hyvin
vanha ja autio, keittiö ja huone olivat tyhjät.
Äiti näytti keittiön ikkunan, jonka ääressä
synnyin. Onneksi otin joitakin kuvia, sillä talo
purettiin vuoden päästä.
Olen elämäni aikana harrastanut laskettelua,
surffausta ja yleisurheilua. Viimeksi mainitussa olen kilpaillutkin kuurojen urheilukilpailuissa menestyksekkäästi niin kotimaassa kuin
ulkomailla. Muita harrastuksiani ovat yleissivistävä lukeminen, kulttuuritoiminta ja sukututkimus, johon kipinä syttyi vuonna 1968,
kun asuin Palokassa, Jyväskylän maalaiskunnassa. Hain postilaatikosta lehtiä, joiden joukossa oli myös Laukaan paikallislehti. Siinä
kerrottiin, että Laukaan kunta täytti 375 vuotta. Juhlissa oli mukana merkittäviä henkilöitä,
kuten valtiopäivämies Tapani Janhonen. Kiinnostuin heti: olisiko hän samaa sukua kuin
minä?
Päätin ilmoittautua työväenopiston sukututkimuskurssille. Aloin hakea perustietoja kirjaston kirjoista. Vähitellen sain tietää, että valtiopäivämies Tapani Janhonen oli kotoisin Janholasta.
Aivan selvästi samaa sukua!
Löysin aikoinani Jyväskylän kuurojen yhdistyksen pöytäkirjasta tiedon, että Jyväskylän
kuuromykkäinkoulun opettaja Veikko Verner
Janhonen oli kuurojen yhdistyksen johtokunnan sihteerinä 4 vuotta. Puheenjohtajana oli
silloin Martti Pihkala, Lauri ”Tahko” Pihkalan
veli. Veikko Verner oli myöhemmin myös
yhdistyksen tilintarkastaja. Hänellä oli erittäin
kaunis käsiala. Veikko Vernerin poika on ammunnan maailmanmestari Pauli Aapeli Janhonen. Kävin kerran Pauli Aapelin kotona ihailemassa palkintokaappia. Keskustelimme paljon menneistä asioista tulkin välityksellä.
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Sain kutsun Janhosen sukuseuran perustavaan kokoukseen.
Paikalle tuli 400 henkeä. Olin kovasti innoissani tavatessani
ihmisiä, joiden joukossa oli muutamia tuttujakin. Sukuseuran jäsenenä olen saanut myös sukuseuran lehden. Siitä saa
paljon sukututkimusta helpottavaa tietoa. Ennen sitä oli vaivalloista hakea tietoja kirjastoista ja hakuteoksista. Olen hyvin kiitollinen Pentille, Uunolle, Esterille, Taunolle ja Tapiolle, jotka olivat perustamassa sukuseuraa. Toivotan 20
vuotta täyttäneelle sukuseuralle ja sen eteen työskennelleille
paljon onnea.

Isäni Eino Jalmari

Mustakorven rakennuksia

Antero Janhosen (Jyväskylä)
tekstistä toimittanut
Salla Lähteenmäki, Viestintätoimisto Valo
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KAUKO ONNINPOIKA JANHONEN
28.01.1943–01.07.2009
Kauko on vanhaa ja juurevaa sauvamäkeläistä Janhosten sukujuurta. Heikki Niilonpoika on tullut Joroisten Maavedeltä noin
1600- luvulla Sauvamäen Vanhaan Janholaan, Nikulaiselle vävyksi. Siellä suku eleli ja
Kaukon isä perusti oman kodin Hankamäen
Keskiselle 1930- luvulla.
Kauko oli hankkinut maatalousteknikon koulutuksen. Varsinaisen elämäntyönsä Kauko teki
pankkialalla, toimien hankasalmelaisissa
Osuuspankeissa rahalaitosten johtajana. Aikanaan kaunis koti kohosi Virmasjärven rannalle.
Sukuseuratoiminnassa Kauko oli mukana heti
alusta lähtien. Ensimmäistä runsaslukuista kokousta suunniteltaessa ja toimintoja järjesteltäessä Kauko hoiti mm. rahaliikenteen. Hän oli
mukana kahdessa ensimmäisessä hallituksessa
jäsenenä ja taloudenhoitajana.
Kauko solmi avioliiton Tuulan kanssa. Perheeseen syntyi lapsi, joka sai nimekseen Heini ja
hänestä kehittyi lahjakas muusikko. Heini tuli
tutuksi sukuseuralaisille heti perustavasta kokouksesta alkaen, jossa hän 12 vuoden ikäisenä
ilahdutti meitä lahjoillaan. Myöhemmin Heini
perusti soitin- ja lauluyhtyeitä Hankasalmelle.
Näiden teknisenä avustajana ja kuljettajana
Kauko avuliaasti ja aina ystävällisenä isähahmona nuorille toimi.

Kauko Janhonen

Myöhemmin Kauko sairastui vaikeaan sairauteen. Pitkän sairauden murtamana Kauko kuoli
01.07.2009. Kaukon menehtyminen on jättänyt
sukuseura toimintaan täyttämättömän aukon.
Voimme vain olla kiitollisia menneestä ja toivoa Tuulalle, Heinille ja Johannekselle (Heinin
puoliso)voimia kun Kaukoa muistellaan.

Tauno Janhonen
Rajamäki
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Janhusten ja Janhosten
sukuseura ry
Sukuseuran varsinainen
sukukokous
Sukukokous järjestettiin 6.-7.6.2009 Hankasalmella. Tilaisuuteen osallistui 30-50
henkilöä. Ohjelmassa oli musiikkia, esitelmiä ja varsinainen kokous.

Hallituksen syyskokous
Hallituksen syyskokouksessa käsiteltiin
toimintasuunnitelman toteuttamista, vuoden 2010 kesätapaamista, DNA-tutkimusta
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
2009 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 ilmoittaa osoitteenmuutos myös sukuseuralle!

Sukuseuran kotisivu
Sukuseuran kotisivun osoite on:
www.janhunen-janhonen.com

Sukulehti on luettavissa myös kotisivuilla.
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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
 Kaija Skog, sihteeri
Koronakuja 4 A 8, 02210 ESPOO
 (09) 888 1388 k. GSM 050-3653836
Email: kaijasko@welho.com
 Tapio Janhonen, rahastonhoitaja
Palosenmäentie 84, 41490 NIEMISJÄRVI
GSM 040-865 1759
Email: at.janhonen@luukku.com
 Leena Janhonen
Lampelantie 9, 41490 NIEMISJÄRVI
 050-324 6113
Sposti:
leena.janhonen@hankasalmelainen.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
Hiekkaharjuntie 1 A, 40660 JYVÄSKYLÄ
GSM 044-7730417
Email: tiina.kivela@kotiportti.fi
 Mirja Vesander
Keihäsmiehenkatu 4 C 27, 40630 Jyväskylä
 044-510 4224
Sposti: mirja.vesander@kolumbus.fi
Julkaisija: Janhusten ja Janhosten sukuseura ry.
Toimituskunta: Pentti Pöyhönen (päätoimittaja),
Risto Janhonen .
Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään toimituksen osoitteella: Pentti Pöyhönen, Simolankatu 44,
33270 TAMPERE
Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino, Tampere
Taitto
: Nana Abruquah

Janhusten-Janhosten
Sukuseura ry
Simolankatu 44
33270 Tampere
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http://www.janhunenjanhonen.com

